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Sammanfattning 

Handel mellan människor har existerat i tusentals år genom byte av varor. För varje sekel som 

gått har handeln växt sig större och blivit mer global. Det skulle ändå dröja till slutet på 

nittonhundratalet innan e-handeln slog igenom. Sedan e-handeln introducerades har den växt 

för varje år. Allt fler väljer att lägga upp hemsidor för sina företag och sälja sina produkter 

online. E-handel utvecklas i dagens samhälle på alla tänkbara sätt. Det finns en mängd 

litteratur och kurser som hjälper företagare att starta e-handel.  

Trots alla dessa hjälpmedel som ska hjälpa företagare att starta e-handel vill vi påstå att det 

fortfarande existerar flera hinder för företagare som väljer att starta e-handel. Vi har därför 

valt att undersöka vilka hinder företagare ställs inför när de väljer att starta e-handel. 

Syftet med vår studie är därmed att undersöka vilka områden företagaren upplever som 

problematiska när denne valde att starta e-handel och finna eventuella lösningar för att 

överkomma dessa hinder. 

Vi har valt att undersöka företagare i Umeå- och Skellefteå-regionerna för att få företagares 

syn på vilka dessa hinder kan vara. Vi har också valt att ta med en franchisekedja för att 

kunna jämföra om det är lättare att starta e-handel på detta sätt. 

Eftersom våra företagare genom djupintervjuer kommer att berätta om sina egna erfarenheter 

de stött på när de startat och drivit e-handel anser vi att svaren kommer präglas av ett 

subjektivt förhållningssätt som vi därefter kan tolka och jämföra med teorin. Vi kommer 

också i denna studie använda oss av ett subjektivt synsätt. Vilket tyder på att vi använt oss av 

den hermeneutiska kunskapssynen. 

Studien i sin helhet kommer att vara av kvalitativ karaktär då vi anser att denna metod ger oss 

en djupare förståelse till varför dessa hinder uppstår och hur de kan lösas. Vårt teorikapitel 

bygger på allt ifrån äldre motivationsteorier till de nyaste e-handels teorierna från 

tjugohundratalet. Men hjälp av dessa vill vi ge läsaren en överskådlig blick över en del av de 

hinder som existerar. Här har vi också valt att avsluta med en modell som vi utvecklat själva, 

utifrån våra utvalda teorier, som pekar på de största hindren som finns inom branschen.  

Empirikapitlet bygger på fyra stycken djupintervjuer med företagare som säljer elektronik och 

multimedia. Vi har gjort det enkelt att följa med i texten då vi fokuserar på modellen som 

finns i slutet av teorikapitlet och de teman som denna modell berör. 

I analyskapitlet reflekterar vi och drar kopplingar mellan våra företagare och de hinder som de 

upplevde när de startade e-handel. Även här har vi gjort det lätt att följa med i texten. 

Slutsatsen från vår studie visar att det finns en del hinder för företagare som väljer att starta e-

handel. Dessa hinder finns främst inom marknadsföring, kostnader, och tekniska tjänster.  

Trots dessa hinder tror vi att framtiden är ljus för e-handeln och den kommer säkerligen att slå 

nya rekord även under kommande år.  
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1. Inledning 

Under den här rubriken kommer vi att presentera det ämne som vi behandlar i denna studie. 

Syftet med det här kapitlet är att ge läsaren den förståelse som är nödvändig för att kunna följa 

resterande del av studiens disposition. Det är här i inledningen som vi presenterar vårt 

ämnesval, vår problemfrågeställning och bakgrunden till denna frågeställning. Kapitlet 

kommer även att visa på vilka sorters källor vi har byggt undersökningen kring och vad det 

kan finnas för kritik med valda källor.  

1.1 Ämnesval 

Distanshandeln har under de senaste åren flyttats bort allt mer från kataloger och istället hittat 

en ny plats på internet. Denna utveckling har pågått under en längre tid och e-handelns 

omsättning ökar för varje år som går (Posten, 2009, s4). Genom e-handeln kan handlarna nå 

ut till en större marknad och samtidigt konkurrera under andra villkor än vid traditionell 

detaljhandel (Hansen, 2005, s7-15). Men med nya förutsättningar och konkurrensmedel 

kommer det även nya problem. Vi har därför valt att undersöka vilka hinder företagare 

upplever vid start av e-handel ur en företagares perspektiv. 

1.2 Problembakgrund 

Teknikutvecklingen går framåt i en oerhört snabb takt vilket leder till nya och förbättrade 

produkter. Även handeln möter nya förutsättningar, inte nog med att teknikutvecklingen gör 

att flera branscher får nya produkter i allt raskare takt, dessutom påverkas handeln av e-

handelns utbredning. Produkter som musik, film och böcker har under de senaste åren stått för 

en stor del av distanshandeln och med ny teknik blir de här produktgrupperna helt digitala, 

vilket ger e-handeln än mer bränsle för att kunna fortsätta sin utbredning. 

Omsättningen för e-handeln har under de senaste åren ökat stadigt, och trots att trenden 

planades ut något under det första kvartalet 2009 har många e-handlare en positiv syn på 

framtiden. Prognoserna för helåret 2009 är att e-handeln kommer omsätta 21.5 miljarder SEK 

och därmed stå för drygt 4 % av detaljhandelns totala omsättning (Handelns 

utredningsinstitut, 2009, s1-2). 

En undersökning som posten gjort visar att 4,4 miljoner nordbor handlar varor via distans 

varje månad, och att varje nordbo som handlade via distans gjorde det för uppskattningsvis 

634 euro under 2008. Den totala omsättningen för distanshandel i norden uppgick 2008 till 

7,6 miljarder euro och då stod handel via internet för 76 % av detta (Posten 2009, s5). 

Även potentialen med e-handeln är stor, när Connecta intervjuade 100 beslutsfattare i olika 

(större) svenska detaljhandelsbolag uppgav 98 % av de tillfrågade företagen att de har 

produkter som lämpar sig väl för e-handel. Trots detta uppgav mer än hälften av dem att de 

inte tillämpar e-handel i någon större skala. Majoriteten av de tillfrågade företagen uppgav att 

det kommer göras stora investeringar som rör digitala kanaler under åren 2008-2010 

(Connecta, 2007 s1-4). 

Ett av de mest framgångsrika e-handelsföretagen är det amerikanska Amazon. Amazon 

grundades 1995 och är idag en av de ledande e-handlarna med produkter inom bland annat 

böcker, skivor, smycken och basketkorgar. Idag har Amazon vuxit till ett multinationellt 

företag och är aktiva i länder som England, Japan och Kina, och under 2008 hade de över 

20 000 anställda (Amazon, 2009). 
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I Sverige är en av de större e-handlarna Dustin som säljer datorer, hemelektronik och IT-

produkter främst till företag, men via Dustinhome.se når de även ut till privatpersoner. Dustin 

finns idag etablerade i Sverige och Danmark och har ca 350 anställda och en omsättning på 

3,8 miljarder SEK (Dustin). 

Det är dock inte enbart positiva röster kring e-handeln. Kunderna upplever fortfarande oro för 

detta köpmedium. Enligt en undersökning från posten (Posten, 2009) uppger 16 % av de 

tillfrågade, som inte handlat på distans det senaste året, att de upplever tveksamhet kring 

betalningsmetoderna, medan 12 % uppger att de har svårt att se varorna på skärmen. Det finns 

även kunder som upplever returneringar av trasiga varor som ett problem samt att några 

svarar att de inte vet hur proceduren går till. 

Det är dock inte lika lätt att hitta svar på vad företagen upplever för problem med att driva e-

handel. E-handlarna måste dels övervinna kundernas tveksamheter men även interna 

frågetecken och problem kan ställa till det för organisationen. Utifrån detta ser vi att det finns 

behov av en studie som studerar vad e-handlarna själva upplever för problem. Vi vill genom 

vår studie se om våra utvalda respondenter och företag upplever samma problem eller om det 

är vitt skiljda åsikter mellan dem. 

1.3 Problemformulering 

Vår problemformulering, som vi utformat efter ovanstående problembakgrund, lyder: 

Vilka hinder upplever företagare vid start av e-handel sett ur ett företagsperspektiv? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att, genom en explorativ studie, undersöka vilka områden 

företagaren upplevde som problematiska när denne valde att starta e-handel och finna 

eventuella lösningar för att överkomma dessa hinder. 

1.5 Avgränsningar 

Tack vare e-handelns utbredning kan e-handlarna nå ut på en global marknad istället för en 

mer lokal marknad som de annars varit aktiva på. I denna studie kommer vi däremot endast att 

titta på företag som finns belägna i antingen Umeå (tätort) eller Skellefteå (tätort). För att 

lättare kunna jämföra företagens olika åsikter och problem har vi valt att begränsa dessa till 

företag som är aktiva inom multimedia< eller elektronikbranschen. Företagen måste dessutom 

ha både en webbshop och ha minst en fysisk butik, i antingen Skellefteå eller Umeå. 

Vi har även valt att begränsa vårt område till handel som sker över internet, och inte handel 

via telefon eller fax som även dessa kan räknas in under begreppet elektronisk-handel. 
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1.6 Disposition 

Dispositionen i denna studie är uppbyggd enligt följande: Kapitel 1 består av studiens 

bakgrund, syfte och problemformulering. I kapitel 2 presenterar vi de utgångspunkter som 

studien är uppbyggd kring. Under kapitel 3 kommer vi in på den teori som vi bygger upp 

resterande del av studien kring och i kapitel 4 förklarar vi hur vi rent praktiskt har arbetat med 

denna studie och hur våra intervjuer har gått till.  I vårt femte kapitel går vi igenom våra 

respondenters svar och vilka problem de ser med e-handeln, detta utmynnar sedan i en analys 

som vi presenterar i kapitel 6 för att sedan diskutera kring detta under kapitel 7.  

1.7 Källkritik 

För att bygga upp en trovärdig studie har vi lagt ner mycket tid för att hitta lämpliga och 

trovärdiga källor. Studien har en stor variation vad gäller källhänvisningar, vi har delvis 

använt oss av ett antal vetenskapliga artiklar och kompletterat dessa med såväl böcker som 

elektroniska källor. 

Genom Umeå Universitets databaser har vi hittat vetenskapliga artiklar som är aktuella för vår 

studie. Dessa artiklar är endast något, eller några, år gamla och därmed är de förhoppningsvis 

aktuella även vid dags datum. 

Vi har även använt oss av undersökningar gjorda av företag eller organisationer. Dessa 

undersökningar bör granskas med ett kritiskt öga då det är lätt att anpassa undersökningens 

svar till något som ger positiva effekter för organisationen själv. Vi har dock arbetat för att 

inte använda dessa i allt för stor utsträckning. 

För att påpeka hur trenderna ser ut inom distanshandel har vi funnit en del intressant statistik 

som vi använt oss av. Varken trenderna eller statistiken är något som vi bygger upp vår studie 

kring utan dessa används endast för diskussion och för att komplettera studien med en ny 

infallsvinkel. 

 



10 

 

2. Vetenskapliga utgångspunkter 

I detta kapitel diskuterar vi närmare vilka utgångspunkter som studien bygger på och relaterar 

detta till praxis. Vi kommer även att ta upp och motivera de ståndpunkter som vi presenterat i 

studien. 

2.1 Förförståelse 

Den kunskap vi hade innan vi började skriva denna studie kallas förförståelse och detta kan 

påverka hur studien utförts. Förförståelsen kring olika ämnen kan vara mycket olika beroende 

på bakgrund, ålder och kön. Vi som skrivit studien hade ganska lika kunskaper om e-handel 

och företagande ur en praktisk samt teoretisk synvinkel innan vi började skriva denna studie. 

De teoretiska förkunskaperna som vi hade innan vi började skriva var att vi båda intresserade 

oss för företagsekonomi och läst samtliga kurser inom detta område upp till c-nivå vid 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet.  

Momenten marknadsföring, organisation och ledarskap samt entreprenörskap är alla kurser 

som vi studerat och funderat runtomkring när vi valt att skriva denna studie. Alla dessa kurser 

relaterar på något sätt till e-handel genom företagande, individen, organisationen, 

kreativiteten, och de svåra förhållanden som det kan vara att bygga upp en egen verksamhet 

kring e-handel och få den att utvecklas. Fredrik har även läst företagarprogrammet i Skellefteå 

vilket inriktar sig på att starta upp småföretag och har därför erhållit teoretisk kunskap som är 

värdefull vid grundande av ett litet företag. 

Daniel har även tidigare skrivit en studie om småföretagande och hur de hanterar stress när de 

arbetar hemifrån, därför verkade det logiskt att ta ännu ett steg i den riktningen.  Inför studien 

har vi också införskaffat en hel del böcker och vetenskapliga artiklar som vi läst in oss på och 

reflekterat runtomkring för att få en större inblick hur dagens företagare tampas med e-handel. 

Vi har även en elektronisk artikel där författaren belyser problem som kan uppstå när 

företagare startar e-handel. 

Många i dagens samhälle har köpt saker på nätet, och det gäller inte minst oss författare. Vi 

har däremot inte handlat av företagare som sysslar med e-handel. Detta kan bero på att de inte 

erbjuder det vi söker eller att vi inte vet att de existerar. Den erfarenhet som vi har från e-

handel är från större företag som till exempel El-giganten, Siba eller ONOFF. Stora företag 

som vi vet att det är säkert att handla ifrån och som erbjuder bra garantier och priser. 

Vi har inte heller någon praktisk erfarenhet av vilka problem som kan uppstå vid start av e-

handel som företagare. Ingen av oss har tidigare jobbat med e-handel eller arbetat med 

företagare. Detta ansåg vi var bra eftersom vi då hade möjlighet att gå in i detta projekt med 

ett öppet sinne och ta in alla intryck och lärdomar som kommande intervjuer och teorier 

kunde ge oss. 

Området e-handel är ett område som en del företagare väljer att utforska för att till exempel 

öka sin kundkrets eller omsättning. Det är ett högaktuellt område i dagens samhälle som 

ständigt växer för varje år som går. Folk i allmänhet känner att det är säkrare och det finns ett 

större utbud från nätet idag än vad det fanns för tio år sedan. Vi anser att det ska bli 

spännande att få ta del av företagarnas problem som uppstod när dessa startade e-handel. Och 

vi hoppas att vår studie kan vara till stor hjälp för andra företagare som är intresserade av att 

starta handel på nätet och få dem att undvika de fallgropar som finns och istället utnyttja de 

möjligheter som e-handel kan ge dem. 
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2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att besvara vår fråga gentemot vilka hinder företagare upplever när de startar e-handel vill 

vi först diskutera två olika metoder. Den första metoden vi vill ta upp är positivismen. Vi 

anser att positivismen bygger på naturvetenskapen och är mera objektiv än till exempel 

hermeneutiken. Den tror mindre på utomvetenskapliga metoder samt att den bygger på fakta 

och värderingar. Positivismen bygger också på deduktion det vill säga, vi går från en teori 

som existerar som därefter testar empiriskt (Bryman & Bell, s26-27).  

Det andra synsättet som finns är hermeneutiken. Detta synsätt är mera subjektivt gentemot 

positivismen och bygger på en tolkningslära, det är viktigt att förstå ett sammanhang, varför 

någon gör som den gör. Hermeneutiken går mera på värderingar och känslor samt att den har 

större förståelse för utomvetenskapliga metoder. Hermeneutiken bygger på induktion och 

innebär att forskaren går från observationer/resultat till teori. 

Vi har i denna studie valt att använda oss den hermeneutiska kunskapssynen för att vi vill 

tolka och därefter djupgående analysera hur våra företagare upplevt de hinder de stött på när 

de startade e-handel. Svaren vi kommer få är deras egna upplevelser från hinder som de 

bemött. Och därför blir svaren subjektiva och omfattande med tanke på att de själva får 

formulera hur de vill svara vilket tyder på den hermeneutiska kunskapssynen.  

2.3 Angreppssätt 

Det finns två olika angreppssätt att gå tillväga på för att skriva en studie av denna karaktär, 

dessa är induktiv och deduktiv metod. Den deduktiva metoden innebär att forskaren utgår från 

teorin och därefter härleder en hypotes som sedan testas empiriskt. Den induktiva metoden 

innebär att vi utgår från de resultaten/observationer vi fått fram genom intervjuer. Och 

därefter testas om dessa stämmer överens med teorin (Bryman & Bell, 2005 s25).  

Vårt angreppssätt tyder på att vi kommer att använda oss av en deduktiv metod. Vi har först 

studerat teorin och utifrån denna skapat en intervjuguide som vi sedan testat empiriskt 

(Bryman & Bell, 2005, s25). Vi vill på detta sätt antingen kunna förkasta eller befästa att det 

existerar hinder inom ett specifikt område när företagare startar e-handel. Och därigenom få 

en djupare förståelse för att se om teorin och empirin hänger ihop.  

2.4 Metodval 

Det finns två metoder att utföra en studie på, dessa är kvantitativ metod och kvalitativ metod. 

Den kvantitativa metoden syftar till få lite information om många medans kvalitativ metod 

syftar till att få mycket information om ett fåtal. Det är det sistnämnda vi vill uppnå med vårt 

metodval. Vi vill ha ut maximal information från våra respondenter för att kunna analysera 

alla hinder de ställs inför när de startar e-handel. 

Vår studie kommer därför att baseras på en kvalitativ metod med fyra personliga 

djupintervjuer. Vi vill på detta sätt utveckla en större förståelse för vilka hinder företagare 

stöter på när de startar e-handel. På detta sätt kommer vi att få mycket och djup information 

om få enheter vilket vi anser är en fördel gentemot en kvantitativ metod.  

Vi är ute efter att få veta vad våra deltagare haft för erfarenheter på vårt problemområde. Det 

är därför av stor vikt att svaren blir subjektiva vilket den kvalitativa metoden syftar till. Den 

kvalitativa metoden ger oss också möjligheten att komma nära våra respondenter vilket kan 

vara bra om något måste förtydligas. 
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2.5 Studiens perspektiv  

Vår studie belyser problem som kan uppstå vid start av e-handel ur företagarens perspektiv. 

Vi kommer genom intervjuer och teorier försöka se det ur deras perspektiv och sedan 

analysera resultatet genom ett vetenskapligt angreppssätt. Vi vill att detta ska belysas i 

analysen samt i slutsatserna där vi även kommer att formulera vad vi ansåg var 

anmärkningsvärt. Vi har också den uppfattningen att om vi intervjuat fler personer som jobbar 

i företaget eller andra experter på området är det möjligt att vi fått ett annat resultat.  

2.6 Sekundärkällor 

När vi skrev teoriavsnittet till denna studie lånade vi böcker från Handelshögskolans 

bibliotek. Dessa böcker har vi hittat genom att söka i bibliotekets hemsida under album. Här 

har vi använt oss av sökord som motivation, marknadsföring, kommunikation, ledarskap, e-

handel, företagare, företagare och problem. Fredrik som bor i Skellefteå har även sökt efter 

böcker på Skeriabiblioteket som finns på Campus Skellefteå. Vi har också använt oss av 

företagsekonomiska forskningsmetoder vilket är en existerande bok i kurslitteratur.  

Genom artikelsök har vi också kommit i kontakt med programmet Business Source Premier 

och därigenom letat fram fyra artiklar som handlar om e-handel och införskaffat en rad 

intressanta teorier. Vi valde Business Source Premier eftersom detta program innehåller 

många vetenskapliga artiklar som är granskade och inriktar sig på det företagsekonomiska 

området. Genom Business Source Premier krävs det för det mesta en rad olika sökord för att 

hitta det som är intressant, detta har även vi fått erfara. När vi sökt efter artiklar med detta 

program har vi använt oss av sökord som till exempel e-commerce, lessons learned, failure, e-

business, small businessman, och how to succeed in e-commerce. 

Vi har alltså gjort en kombination när vi valt teorier genom att först förlita oss på artiklarnas 

teorier som vi fått från Business Source Premier. Och därefter tagit teorier från böcker och en 

artikel från internet. 

Utöver dessa artiklar som vi hittat genom universitetsbibliotekets databaser har vi genom 

internet och Google hittat en rapport från Post & Telestyrelsen som genomfört en studie om 

hinder som kan uppstå ur ett företagsperspektiv vid e-handel. 

2.7 Kritik mot sekundärkällor 

Många av de böcker som vi använt oss av sträcker sig från tjugohundratalet och fram till idag. 

Vi vet att e-handeln har utvecklats otroligt mycket under dessa år, men de böcker som är 

nyare och som vi använt oss av talar om samma teorier som på början av tjugohundratalet så 

vi anser därför att det fortfarande är viktigt att ta med dessa lite äldre böcker. Inte minst för att 

kunna se vilka teorier som var viktiga för nio år sedan och se om de fortfarande används i 

nutid. 

Vi har också en del böcker som är av äldre karaktär. Dessa böcker berör motivationsteorier, 

ledarskap, kommunikation och organisationen. Teorierna i dessa böcker är väletablerade inom 

respektive område och vi ser därför inget problem med att ha med dem. 

Den artikel vi använt oss av från Post & Telestyrelsen är inte originalteorin utan bygger på 

flera olika personers teorier, men vi finner stor tillit till artikeln ändå, då den är skriven av en 

statlig myndighet. 
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De vetenskapliga artiklar som vi använt oss av kommer från Umeå universitets databaser. 

Dessa artiklar har vi läst igenom noga och med tanke på att de har blivit granskade många 

gånger har vi kommit fram till att de är pålitliga.  

Den kurslitteratur som vi använder oss av är inte originalkällan. Men med tanke på att denna 

kurslitteratur används i undervisningen vid Umeå universitet och författarna är 

välrekommenderade anser vi att det är högst aktuellt att ta med deras teorier även i vår studie. 

2.8 Val av teori 

När vi läst igenom vårt material fick vi en klar bild över vilka teorier som fanns på området. 

Vi valde de som vi tyckte verkade mest intressanta och mest förekommande i artiklar och från 

böcker. Inom till exempel området marknadsföring, som är mycket viktigt för att ett företags 

e-handel ska lyckas, hittade vi en rad olika teorier. Dessa teorier valde vi utifrån faktorer som 

antingen kan ses som ett hinder för företaget om det misslyckas med att uppnå detta mål, eller 

som en succé om det lyckas.  

En marknadsföringsteori som vi valde är valet av rätt marknadskommunikation. Denna teori 

valde vi för att vi ansåg att samtliga företag som sysslar med marknadsföring i dagens 

samhälle bör identifiera dessa tre grupper för att lyckas med en bra marknadsföring. 

För att förstå hur företagarna resonerar kring e-handel har vi också tittat på teorier kring 

organisation, motivation, ledarskap och kommunikation. Inom detta område finns ett stort 

antal teorier även om vissa av dem är äldre teorier. Inom dessa områden har vi valt bland 

annat valt att titta på teorier kring hur de anställda kommunicerar med varandra och hur de 

anställda motiveras på sin arbetsplats. Vi har därmed tagit med två stycken feedback teorier. 

Den första berör feedback från kunder och denna teori har vi med för att visa att det är viktigt 

att företagaren uppmärksammar kritik från kunderna särskilt vid start av e-handel då 

hemsidan är under uppbyggnad, och på detta sätt förbättra sin verksamhet genom att se över 

organisationen och sitt ledarskap. Vi anser att företagare och entreprenörer ständigt ska 

utveckla sin verksamhet. Och om företagaren har få idéer till detta själv, bör feedback från 

kunder vara ett mycket bra hjälpmedel att använda sig av. Den andra teorin rör feedback till 

personalen och denna har vi med för att visa att personalen på detta sätt kan utveckla sin 

kompetens snabbare från start av e-handel och i framtiden locka till sig flera kompetenta 

medarbetare och öka sitt föresprång gentemot konkurrenter genom att implementera detta från 

början. Det går även att implementera feedback efter starten av e-handel. Men vi tror då att 

resultatet inte blir lika bra. Det finns en risk att företaget hamnar efter sina konkurrenter 

kompetensmässigt då risken finns att konkurrenter redan utvecklat ett feedback system för att 

öka sina medarbetares kompetens.  

Alla våra teorier relaterar till hinder som kan uppstå vid start av e-handel i ett företag. Det 

visade sig att det finns ett stort hav av olika hinder som kan uppstå när företagare försöker 

starta e-handel.  På detta sätt har vi därmed gått tillväga när vi valt ut teorier för vår studie. I 

dessa teorier finns mycket att hämta och dessa gav oss en stabil grund för att förstå vad som 

påverkar företagare när de försöker starta e-handel och de hinder som då kan tänkas uppstå i 

och med detta.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till klargöra för den teori samt studier som finns inom e-handelsområdet. 

Samt klargöra vilka hinder vi kommit fram till som är knutna till dessa teorier, som längre 

fram i studien ska testas samt verifieras eller diskvalificeras. 

3.1 E-handel 

Människor har använt sig av handel av olika slag sedan tidernas begynnelse, och trots att 

handeln skett under så pass lång tid är handeln idag relativt lik den för tusentals år sedan. Det 

som framkommit är nya hjälpmedel. Bland annat har transportdelen utvecklats under senaste 

decennierna men människorna är fortfarande rädda för förändringar och vill fortsätta i de 

gamla och trygga alternativen. Något som däremot kommit starkt under de senaste åren är den 

elektroniska handeln. Elektroniska affärer kan förklaras så komplicerat som att man 

sammankopplar affärssystem i nätverk och att detta görs för att underlätta överföring av 

information. Eller så kan man förklara det som Peter Fredholm, nämligen att elektroniska 

affärer handlar om att skapa nya möjligheter att bedriva affärsverksamhet. (Fredholm, 2000, 

s7-8). Med elektroniska affärer, eller elektronisk handel menar vi handel som sker över 

internet. 

E-handel har nu funnits i drygt 15 år i Sverige. Under 1995 öppnades nämligen de första 

svenska webbutikerna, sedan dess har tusentals slagit upp sina portar, varav en del har lyckats 

betydligt bättre än andra. De webbutiker som startades 1995 var pionjärer, idag tappar företag 

som inte har webbutiker marknadsandelar medan andra företag som satsar på både 

butiksförsäljning och e-handel ökar sina marknadsandelar och tjänar mer pengar. Idag har 

även de flesta företag någon form av webbplats, en del har all sin försäljning via sin 

webbplats, medan andra har en enkel hemsida med kontaktuppgifter där ingen handel sker 

(Hansen, 2005, s6-15). 

3.1.1 Varför e-handel? 

Jack Hansen skriver i 100 sidor om att starta, driva och marknadsföra en butik på nätet ett 

antal positiva punkter med e-handeln, nämligen dessa: 

 Nya förutsättningar vad gäller konkurrens. E-handeln bidrar till en allt mer 

globaliserad marknad. Nu konkurrerar företag inte enbart med konkurrenterna på den 

lokala marknaden, utan nu blir marknaden större. 

 Lägre kostnader, med e-handel behövs ofta inte lika mycket personal eller lika centrala 

lokaler vilket kan bidra till lägre kostnader. 

 24/7, i och med att det inte behövs kassapersonal för att sköta försäljningen är det 

möjligt att ha försäljning dygnet runt. 

 Det går att erbjuda bättre service där kunderna kan sitta hemma och fundera på frågor, 

och sedan skicka in dem via mail. 

 Ökad försäljning kan nås genom att kunder kompletterar sitt köp med andra produkter, 

eller köper reservdelar via nätet istället för att gå till en konkurrent. 

Även i elektroniska affärer tas det upp en del positiva aspekter som e-handeln bidrar med. 

Och även här nämns bland annat de lägre kostnaderna, en global marknad och dygnet runt 

öppet som några av fördelarna. Där nämns det bland annat att företagen blir allt mer 

kostnadsfokuserade.  



15 

 

Lagret är en av de punkter som många eftersträvar att få bort mer eller mindre helt, samtidigt 

kräver kunderna fullgod service. Ett sätt att möta denna kombination är genom att 

sammankoppla affärssystem med både leverantörer och kunder, dvs. genom ökad fokusering 

på elektroniska affärer (Fredholm, 2000, s20). 

Fredholm är dock inne på att inför en satsning på e-handel måste analyser göras, och han 

förespråkar att det är viktigt att även se över övriga rutiner inom verksamheten samtidigt. 

Genom att göra detta går det lättare nå de mest väsentliga fördelarna med e-handel, bland 

annat är det möjligt att nå kostnadsbesparingar på flera håll inom organisationen, och 

vinsterna som detta bidrar till kan förbättra konkurrenssituationen (Fredholm, 2000, s21). 

Detaljhandeln i sin helhet kommer att påverkas på ett eller annat sätt av att handeln blir 

digitaliserad. Den traditionella handeln måste förändra sig för att överleva och även 

fortsättningsvis locka till sig kunder. Fredholm nämner exempelvis att butikskedjorna inte 

själva äger produkterna de säljer, utan att det läggs på leverantörerna eller en tredjepart. Detta 

för att samtliga parter ska koncentrera sig på det de gör bäst (Fredholm, 2000, s38-39). 

3.2 Kompetens, kultur, marknadsföring och attityder – internt och externt 

Det finns många hinder kopplade till teorier som en företagare kan ställas inför om denna 

väljer att starta e-handel. En stor grupp av dessa hinder är kopplade till kompetens, kultur och 

företagarens attityder mot den nya tekniken. 

En del av dagens företagare som startar e-handel har inte den IT-mognad som krävs för att 

lyckas. Det är viktigt att de inser värdet och är beredda att göra de uppoffringar och 

investeringar som behövs för utveckling, drift och underhåll av e-handelssystem (Post & 

Telestyrelsen 2007, s8).  

En försäljningschef vid namn Keith La Roche har skrivit en artikel där det vi beskrivit ovan 

bekräftas. Han tar upp liknande teorier angående hinder som kan uppkomma vid start av e-

handel. Han menar att om företagaren ska lyckas med sin e-handel måste han lösa de 

kulturproblem som kan uppstå både inom och utanför organisationen, som har att göra med 

attityder, kultur och kompetens. Ett till problem som Keith pekar på angående otillräcklig IT 

mognad är att vissa företagare som startar e-handel inte vet hur man skapar rätt värde för 

kunden. Om kunden inte känner att hemsidan med dess produkter ger honom något värde, 

kommer han förmodligen att gå vidare till en annan sida för att göra sina inköp. Det handlar 

alltså om att maximera kundens nytta med den e-handel som företagaren erbjuder. Ett 

exempel med att maximera kundens nytta kan till exempel vara en hemsida som bedriver e-

handel där kunden kan hitta rätt produkt snabbt, samt att han ska kunna se antalet produkter 

som finns kvar i lager. Det är också viktigt att kunna se alternativa produkter och teknisk 

information. Ett företag som sysslar med detta är till exempel Pricerunner (Roche, 2006, s49) 

Ett annat problem som kan tänkas uppstå är att personalen är dåligt utbildade eller rent av 

saknar motivation för att lyckas med e-handel. Därför är det viktigt att både de anställda och 

ledning får rätt uppgifter och roller vid introduktion av e-handel. Detta kan vara ganska 

komplicerat då många får andra roller i företaget eller vissa till och med blir överflödiga både 

på sälj som på inköps sidan. Tidigare kunskaper som personal och ledning har om produkter 

kommer bli mindre viktiga då mycket detaljerad information istället kommer att ligga ute på 

nätet istället. Personalen kommer istället att få inrikta sig på andra uppgifter som till exempel 

service och andra slags tilläggstjänster (Post & Telestyrelsen 2007, s8). 
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Bristande utbildning är naturligtvis ett stort hinder när egenföretagare ska starta e-handel. Och 

det finns en hel rad områden som berör detta. Marknadsföring är naturligtvis ett viktigt 

område att beakta. Det gäller att planera sin marknadsföring så att säga, syns du inte så finns 

du inte. Detta är en självklarhet för alla traditionella butiker, om de inte syns kommer 

naturligtvis inga kunder. Men den fysiska butiken har det lättare att synas och höras än vad en 

nätbutik har. Nätbutiken måste kämpa med att den finns ute i det tomma intet. Gör den inget 

väsen av sig kommer ingen att lägga märke till den. Det gäller att Internetbutiken gör sig 

sökbar i olika sökmotorer som finns ute på nätet, eller att ansvariga för den placerar den på 

olika portaler och annonserar i tidningar eller annan typ av media (Pihlsgård & Skandevall, 

2000, s145) 

Om en butik vill förbättra sitt varumärke för att locka fler kunder, krävs det att de använder 

sig av rätt marknadskommunikation. Det handlar om tre saker. 

 

- Vilka vill vi nå 

- Vad vill vi säga till dem 

- Hur ska vi säga det? 

 

  

 

Svaren på dessa tre frågor är att identifiera rätt målgrupp, att utforma rätt budskap och att 

kommunicera i rätt kanal. Har man som marknadsförare och i vårt fall butiksansvarig en god 

förståelse för dessa kommunikationsaspekter riskerar man att inte göra de misstag som är 

alltför vanliga (Dahlen & Lange, 2009, s 30) 

När kunden sedan hittat till hemsidan är det viktigt att han eller hon blir väl omhändertagen. 

Ansvariga för sidan måste snabbt reagera på kommentarer om leveranser, reklamationer etc. 

Detta är ett resonemang som även backas upp av artikeln Viewpoint. Här menar man att 

feedback från kunder alltid ska uppmärksammas. För varje person som lägger ner tid på att 

skriva in och anmäla något eller klaga på något finns det säkert etthundra personer till som 

anser samma sak (Roche, 2006 s18). 

Det är även bra om företagaren tänkt igenom de andra två viktigaste frågorna förutom 

marknadsföring när dessa startar e-handel. Även dessa två teorier kan ses som ett hinder för 

företagaren. Dessa är att ta fram en hållbar affärsidé och att bestämma hur butiken ska se ut. 

Affärsidén ska svara på vad företagets huvudstrategi är, till exempel att ta marknadsandelar, 

sänka kostnaderna, produktinnovation och så vidare. Den ska också svara på vad kunderna 

vill ha samt hjälpa till att förbättra kommunikationen mellan anställda. Att identifiera 

konkurrenter är också viktigt att göra. Affärsidén ska också beskriva företagets svagheter samt 

styrkor (Podgainy, 2001, s30).  

 

 

Figur 1: utvecklad från (Optimal marknadskommunikation, s 30) 
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Ett till hinder på vägen för att motivera anställda har att göra med motivationsteorier, några av 

dessa rör bland annat feedback till personal. Vi har tidigare berört detta område men vill även 

poängtera att det är viktigt att ge anställda feedback. Om ledningen vill att medarbetarna ska 

känna att de kontinuerligt blir sedda, bekräftade och får möjlighet att påverka beslut måste 

kommunikationen ersätta det auktoritära och det hierarkiska sättet att leda en verksamhet på. 

Det handlar i detta fall om att ha en grundläggande syn på kommunikation. Feedback är en 

viktig del av kommunikationen men inget som är en självklarhet. Det är ett hårt arbete att 

införa feedback som en viktig del av kulturen i en verksamhet, men i slutändan är det 

företaget som vinner på det. I framtiden är öppen kommunikation och feedback nödvändig för 

att locka till sig kompetenta medarbetare (König, 2007, s 7). 

Förutom feedback finns det fler sätt att motivera de anställda att göra bra ifrån sig på 

arbetsplatsen. Att den anställde får göra något själv som han eller hon senare kan se tillbaka 

på och se att de gjort själva kan ge den arbetande stor motivation att fortsätta arbeta. Att få 

erkännande från kollegor och vänner är även det en motivationsfaktor. Och att få ta eget 

ansvar motiverar många att arbeta hårdare (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1997, s14). 

Det är också viktigt att inte ha för stora förväntningar på e-handel då tidigare projekt lett till 

stora bakslag och misstro bland många användare. E-handel har än idag hos vissa en negativ 

klang. Folks förväntningar om att tjänster och varor ska vara billigare på nätet än i de fysiska 

butikerna har inte alltid levt upp till förväntningarna. Därför tror vi att en fråga om pris är en 

viktig del att beakta inom tidigare studier gjorda på området. Även om det i dagens samhälle 

finns en hel rad tjänster ute på nätet som man kan jämföra priser med är det ingen garanti att 

det priset som kunden betalar i slutändan är det priset som garanterades i annonsen (Rådmark, 

2009, s14). 

Ett annat hinder inom en organisation kan vara att föra ett bra ledarskap så att alla arbetar mot 

ett gemensamt mål vid e-handels satsningar. Detta kan vara svårt då det finns faktorer som 

påverkar ledarens egenskaper och hans anhängares attityder gentemot honom, samt att 

personliga behov och andra egenskaper kan vara ett problem att utföra bra ledarskap. Hur 

organisationens utmärkande egenskaper ser ut, till exempel som dess syfte, struktur, och 

uppgifter kan också påverka, och givetvis kan den ekonomiska och sociala miljön också 

utgöra hinder för gott ledarskap i en organisation (McGregor, 1966, s135). 

3.3 Organisatoriska trösklar 

Företagaren står inför många hinder när utveckling och start av e-handel sker. Det är därmed 

inte självkart att ansvaret för utveckling, drift och underhåll av systemet ligger hos dem, utan 

det kan till exempel ligga ute på entreprenad. Detta kan givetvis orsaka problem inom 

organisationen eller för den lilla företagaren. Ur en synvinkel kan företagaren vilja ha en 

övergripande kontroll som genom detta sätt blir svårt. Och åt andra hållet finns ett behov av 

att e-handel ska fungera och då måste vissa befogenheter och ansvar ligga hos 

systemadministratören. Det är här viktigt att kommunikationen fungerar från båda hållen och 

för att detta ska fungera är det bra att anlita en e-handelskonsult. Konsulten gör stor nytta i 

början av sitt uppdrag som under uppbyggnaden. Det är viktigt att konsulten kan komma in 

tidigt i processen. De har stor erfarenhet sedan tidigare har koll på de nyaste trenderna och har 

mycket kunskap om vad som fungerar (Hagset & Eineving, 2008, s169). 

 

 



18 

 

3.4 Konkurrens inom organisationen 

Vanligtvis när företagare introducerar e-handel i sin verksamhet borde det ge extra inkomster 

som affären annars kunde gå miste om genom att bara ha en fysisk butik, Men det kan även 

uppstå konkurrens med den verkliga butiken. Det kan vara så att e-handeln tar över och att allt 

färre kommer och handlar i den fysiska butiken. Ett annat exempel kan till exempel vara när 

samma produkter säljs i e-handelsbutiken som i den fysiska butiken. Webbutiken kan då 

upplevas som ett hot även om det är meningen att den ska konkurrera med andra webbutiker 

(Post & Telestyrelsen 2007, s9). Konkurrens som kan uppstå mellan de båda parterna är bland 

annat pris, kunder, och erbjudanden. 

Vi har även tagit del av en studie som analyserat detta problem. Denna studie belyser att 

integrera e-handel och den fysiska butiken är ett högaktuellt område. Studien påpekar också 

några av de hinder som kan uppkomma vid integreringen. Själva studien bygger på 

djupintervjuer där olika företagare berättar om vilka hinder de upplevt av e-handel (Hedlund, 

2003, s37).  

Tekniken att använda elektroniska kuponger på Internet är till exempel en begränsning och 

uppenbart enligt författaren en osäkerhetsfaktor. Författaren intervjuade bland annat Stadium, 

ett stort välkänt svenskt företag som finns i många delar av Sverige. Där sades det att fusk 

med e-handelskuponger kan existera, då dessa kan återanvändas av kunderna vid upprepade 

tillfällen i butiken samt på nätet. Ett annat problem som företaget Hemköp förtydligade var att 

hushållen har begränsad tillgång till färgskrivare som gör att de inte kan skriva ut och använda 

internetkupongerna när de sedan ska handla i butik (Hedlund, 2003, s37). 

3.5 Anpassning av logistiksystem 

Det finns också hinder som företagare upplever vid hantering av logistiksystem. För vissa 

som startar e-handel krävs det därför att de gör stora förändringar i logistiken. Det är viktigt 

att korta ner hela processen genom att se över produktionstid samt lager, för att på detta sätt 

reducera volym och lagerhållna produkter. Det är dyrt och komplicerat att bygga upp ett 

effektivt lager till en rimlig kostnad. Och att inte ha ett lager, utan att förlita sig på tillverkare 

och underleverantörer kan vara ödesdigert.  

Vi har också hittat en studie från 2005 som berör just denna problematik. Studien heter 

Lessons learned from an initial e-commerce failure by a catalog retailer. Denna studie 

berättar om ett företag som heter Fingerhurt Inc. Företaget sålde produkter genom postorder 

och lyckades genom att rikta in sig på rätt kundgrupp expandera in till näthandel efter några 

år.  Där fick man ett problem med ett system som skulle hjälpa orderprocessen. Figuren på 

nästa sida visar hur orderprocessen gick till.    
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Figur 2: Orderprocess (Fingerhurt Inc, Lessons learned from an initial e-commerce failure by a catalog retailer, 

s 11) 

 

För att komma över problemen som de hade med systemet skapade de ett program som skulle 

hjälpa dem att få saker att fungera bättre. Oturligt nog uppstod komplikationer och 

programvaran fungerande inte som den skulle. Programmet som sköta ordersystemet hade en 

hel del buggar som skapade orderproblem, förlorade ordrar, förseningar i skickade varor och 

skickade ordrar som var inkompletta. Till råga på allt brukade systemet krascha när stora 

ordrar lagrades i serven (Phan, Chen & ahamad 2005). Som vi kunnat se av detta exempel kan 

det också förekomma många hinder inom logistiksystem allt eftersom beställningarna ökar. 

3.6 Reklamationer 

Ett till hinder som förekommer vid start av e-handel är kundernas returer av varor som inte 

uppfyller kraven. Detta har alltid varit ett problem för bland annat postordern och det är det 

också för webbhandeln. En tänkbar förklaring till varför det är på detta sätt kan vara att om 

kunden inte vet om hon beställt en vara eller på grund av dåliga användargränssnitt och dålig 

information om hur och när en beställning som gjorts kan avbrytas. Allt eftersom det köps 

dyrare varor på nätet ökar också returerna. Detta kan bero på att kunden inser att det är värt att 

få tillbaka den summan de lagt ut på dyrare produkter (Post & Telestyrelsen 2007, s9). 

För att kunden ska få god service vid retur kan det ofta vara till stor hjälp om företaget som 

äger internetbutiken tillhandahåller kundtjänst. Det är viktigt att konsumenten kan vända sig 

till kundtjänst, antingen via e-post eller via telefon. Kundtjänst är viktigt för att skapa 

trovärdighet och för att kunderna ska känna sig trygga när de handlar. Kundtjänst ska också 

kunna svara snabbt på konsumenternas frågor om bland annat reklamationer. För att få ut 

maximalt förtroende är det också bra om svaren från kundtjänst är kundanpassade och inte 

automatiska (Arnberg, Bergström, Prochazka, & Vestin, 2006 s38). 
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3.7 Låg grad av integration 

Vi har tagit del av en studie där författaren tar upp ett exempel om en framgångsrik bank som 

med sin utlåning till privatkunder var känd för sin goda service. Efter några lyckosamma år 

valde ledningen att bygga upp ett dotterföretag som skulle leda banken in i 

internetrevolutionen. För detta uppdrag anställde man en ung kandidat att leda verksamheten. 

Trots goda framtidsutsikter och prognoser misslyckades den nya internetbanken att leva upp 

till ledningens förväntningar. Några av de följande punkterna var förklaringen till 

internetbankens misslyckande. Vi tror att dessa hinder även kan kopplas ihop med dagens 

hinder som många företagare står inför när de ska starta e-handel (Podgainy 2001, s32). 

Det första hindret man ska se upp för enligt författaren är brand image. I exemplet som vi 

nyss tagit del av valde man ett avvikande namn på sin internetbank för att den inte skulle 

associeras med butiksbanken som hade en image vars syfte var att förmedla stabilitet och 

service från kund till kund. Den nya internetbankens image var att satsa på låga priser istället 

och service online för att på detta sätt kunna reducera kostnaderna. Kunderna blev därmed 

förvirrade över de båda namnen på bankerna som skiljde sig åt, samt att de tyckte det var 

konstigt att internetbanken satsade på pris medans den traditionella banken satsade mera på 

traditionell service (Podgainy 2001, s32). 

Product and service fulfillment var även det ett hinder som företaget inte lyckades 

överkomma. Internetbanken byggde även en ny infrastruktur vars uppgift var att stödja 

bankens processer inklusive personer och andra system. Dock hade internetbanken problem 

med att tillhandahålla bankhistorik som existerade kunder ville ha ut och som fanns i den 

traditionella banken. Detta problem uppstod genom att de båda bankernas system inte var fullt 

integrerade med varandra. Fel som uppstod var förseningar i transaktioner hos internetbanken 

samt möjligheten att ge service genom att det uppstod förseningar på grund av buggar i 

systemet (Podgainy 2001, s32). 

Personal och ledningsproblem: Den nya internetbankens ledning var yngre i genomsnitt om 

man jämför med den traditionella banken samt att de hade ett annat sätt att se på saker och 

ting med tanke på deras ålder. Ledningen i den traditionella banken såg den nya banken som 

en konkurrent och var därmed ovilliga att hjälpa till och bygga upp den nya bankens 

infrastruktur. Att utveckla och integrera e-handel inom en redan existerande organisation kan 

vara svårt och tidskrävande på kort sikt. Men på lång sikt kan det bli mycket lyckosamt 

(Podgainy 2001, s32). 
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3.8 Affärsmässiga hinder 

När företagare väljer att rikta sin e-handelsverksamhet till utländska kunder ställs det helt 

andra krav på dem. För att lyckas med e-handel riktad till omvärlden krävs det att företaget 

har god insikt om den kultur som finns i landet där produkten ska säljas. Det är viktigt att 

information finns på kundens språk samt möjligheten för kunden att få service om något 

skulle gå snett. Även marknadsföring är här viktigt att ta hänsyn till. Företagaren måste förstå 

hur den lokala marknaden fungerar för att passa lokala förhållanden. Att ha en fysisk butik på 

plats eller att samarbeta med någon lokal aktör kan ibland vara ett stort problem (Post & 

Telestyrelsen, 2007, s10). 

För att lösa dessa problem är det bra att göra en omvärldsanalys. Enligt omvärldsanalysen är 

det nödvändigt att ständigt vara uppmärksam på vad som händer i omgivningen. För att lyckas 

med detta krävs det att man har en proaktiv attityd, vilket innebär att man på ett tidigt stadium 

analyserar trender och andra förändringar i omgivningen för att snabbt upptäcka förändringar 

som påverkar organisationen. Den som inte granskar sin omgivning riskerar att råka ut för 

myopia vilket innebär att man är så fokuserad på det man gör att man inte märker vad som 

händer i omvärlden(Parment, 2008, 28-31). . 

Om företaget inte analyserar omvärlden kan följande problem uppstå. 

 Fel fokus – vilket innebär att man satsar organisationens resurser på fel saker 

 Dålig analys av marknadskommunikationens effekter – Att skapa effektivitet på detta 

område är viktigt. Det handlar om att få ut så mycket kommunikation som möjligt för 

minsta möjliga kostnad. 

 Bristande analys av vad som skapar lönsamhet – är att en nöjd kund alltid kommer 

tillbaka, vilket inte alltid är fallet. Här tror man att kunden är lojal och återkommer till 

samma affär bara för den är nöjd med sitt köp. Istället ska man försöka förstå kunden 

och analysera konkurrenter vilket gör att företaget blir tryggare i sin marknadsanalys. 

Och inte behöver sänka priser desperat för att locka tillbaka kunder. 

 Brist på förståelse av kundens preferenser och köpprocess - Förr i tiden var det 

säljarens uppgift att besöka kunden för att få sina produkter sålda. I dagens samhälle är 

det kunden som vill bestämma när hon vill bli kontaktad av säljare för att köpa 

produkter (Parment, 2008, s28-31). 

Det är också viktigt att se till kundens behov och vilka produkter som de efterfrågar via e-

handel. Här är det viktigt att via hemsidan ha ett fungerande användargränssnitt för att passa 

olika kundgrupper. Om detta inte skulle lyckas kan det utgöra en stor risk för att en e-handels 

satsning ska misslyckas (Rådmark, 2009, s25).  

Ännu ett hinder innanför ramen affärsmässiga hinder är givetvis företagarens egen utbildning 

inom lagar och förordningar. Det visar sig att många nya aktörer som startar e-handel har i 

många fall bristande kunskaper i svensk konsumenträtt (Rådmark, 2009, s20).  

Betalningssystem är givetvis ett annat hinder för många företagare att överkomma. Idag ser en 

del företagare att det finns problem med att smidigt och säkert ta betalt av kunderna. De 

alternativ som finns är oftast dyra då en mellanhand tar provision per transaktion (Rådmark, 

2009, s17). Betalningen utpekas också av konsumenterna som en osäkerhet och det är fullt 

begripligt. I en nätbutik träffas aldrig köpare och säljare och överlämnandet av pengar sker 

därmed inte till en person. Den betalningsformen som skapar störst otrygghet är att betala med 

kort, eftersom det finns en teoretisk risk att någon får tag i kontokortsnumret när det sänds 

från konsumentens dator till butiken (Rådmark, 2009, s17). 
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3.9 Tekniska svårigheter 

Trots att det konstant utvecklas nya system och möjligheten att integrera dessa med varandra 

finns det tecken på att tekniken vid e-handel kan vara ett problem. Ett väl fungerande e-

handelssystem där olika program samarbetar, till exempel logistik och ekonomi, är 

komplicerat och relaterat till stora kostnader. Företagare är här en utsatt grupp med tanke på 

att de kan tänkas behöva anpassa sina system på flera olika sätt för att kunna behålla sina 

kunder. Detta leder därför till stora kostnader för drift och underhåll av dessa system (Post & 

Telestyrelsen 2007, s11).   

Återigen, som vi påpekat tidigare, är dålig kunskap i hur utformning av gränssnitt fungerar, 

samt informationsstruktur vilket kan leda till sämre användbarhet hos e-handelssystem också 

ett problem. Detta skapar irritation och osäkerhet hos användarna vilket i slutändan leder till 

ökade risker för felaktiga inmatningar och gör att kundens beställning tar längre tid. 

Ett till tekniskt hinder att ta sig förbi för att lyckas med e-handel är att skapa en webbsida med 

inbjudande kvalité. Det gäller att få kunden att vilja komma tillbaka till sidan och handla igen. 

Detta debatteras även i en artikel vi hittat från Business Source Premier. Här påstås det att 

många kunder som besöker e-handelshemsidor med viljan att köpa något ofta lämnar sidan på 

grund av den dåliga kvalitén på hemsidan (Forrester Research 1999, Boston Consulting Group 

2000). Många sidor är dåligt konstruerade och vissa har till och med uppenbara fel som 

skapar förvirring hos kunderna (Jupiter Research, 2003). Eftersom hemsidan representerar 

företaget på internet, gör den dåliga kvalitén på hemsidan att kunden väljer att inte handla där 

eller att besöka sidan igen (Nielsen 2000). Att skapa e-handelshemsidor som attraherar 

förstagångsköpare och återkommande köpare är därför ett mycket viktiga mål för e-handels 

företag (Vassilopoulou et al, 2001). 

3.10 Kostnadsrelaterade problem 

I början vid start av e-handel krävs det investeringar för bland annat system, utbildning, 

marknadsföring och så vidare samtidigt som mera traditionella system måste fungera under en 

längre period. Då företagare finansierar detta måste de ibland ta från knappa resurser. Större 

företag tar finansieringen oftast ifrån basverksamhetens överskott. I och med finanskrisen är 

det möjligt att tänka sig att färre aktörer är villiga att ställa upp med kapital för att få de 

mindre aktörerna att fungera. E-handelssystemet blir för de flesta ytterligare en 

försäljningsväg till kunderna som drivs parallellt med de traditionella försäljningskanalerna, 

med ökade kostnader som följd (Post & Telestyrelsen 2007, s 11). 

Även om mycket information som kunden behöver för att göra sina inköp kan förmedlas via 

webbsidan finns ändå behovet av personlig service. När webbplatsen är öppen dygnet runt 

förväntar sig kunden att få personlig service under dygnets alla timmar. Detta blir givetvis ett 

problem för företagare som saknar resurser till denna typ av support (Post & Telestyrelsen 

2007, s 11).  

Interna konflikter kan uppstå när finansieringsfrågor dyker upp. För att finansiera företagets 

satsning på e-handel kan det krävas att resurserna inom företaget behöver omfördelas från 

andra verksamheter vilket då kan skapa konflikter inom organisationen. (Post & Telestyrelsen 

2007, s 11-12). 
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I dagens IT-bransch är inget gratis. Den tiden då leverantörer gjorde saker gratis för att få 

kunder är bortblåst. Nu är IT–branschen likadan som alla andra branscher, man får vad man 

betalar för. E-handel är en investering som kan ta flera år att få lönsam. Det kan även bli dyrt 

om man anlitar säljbolag, anställer fel säljchef, väljer ett marknadsbudskap som inte passar 

företaget, eller rent av gör en dålig marknadskampanj som förstör varumärket. Det är svårt 

och säga vad saker och ting egentligen kommer att kosta, det är upp till företaget och 

förberedelser man gör (Hagset & Eineving, 2008,s159). 

3.11 Tillit 

Ett av de problem e-handlarna måste handskas med är tilliten, eller snarare bristen på tillit. 

Det finns flertalet undersökningar som visar på att konsumenterna upplever misstro till e-

handeln (bland annat: Post & Telestyrelsen, 2007, s12). Bristen på tillit kan röra sig om 

misstro till leveranssäkerheten, tveksamheter kring integriteten, otillräcklig sekretess och 

misstro kring de erbjudna betalningslösningarna. 

3.11.1 Leveranssäkerhet & leveransservice 

Ett av motiven till att använda e-handel är ofta för att effektivisera processerna och nå kortare 

ledtider. Om inte en e-handlare kan erbjuda en snabb och tillförlitlig leverans finns det risk att 

konsumenterna väljer en annan leverantör eller försäljningskanal (Post & Telestyrelsen, 2007, 

s12). Logistiken har alltså blivit en viktig konkurrensfaktor. När en kund handlar hos en e-

handlare måste en serie aktiviteter ske hos leverantören för att kunden ska få sin vara i tid. 

Aktiviteterna måste ofta ske i en viss ordning, och i ett högt tempo, helst utan att det kostar 

för mycket resurser för organisationen eller för kunden. Till det kan även tilläggas att lager 

ses allt oftare som en kostnad än som en tillgång. Kapital som hade kunnat användas i andra 

områden binds istället fast i ett lager vilket gör att mindre lager är ett önskemål inom många 

organisationer. Med mindre lager krävs ännu snabbare processer för att tillfredställa kundens 

krav på leveranstider (Oskarsson et al, s11-12 & 29). 

Leveransservice kan delas in i tre punkter. Leveransservice som sker före leverans, vid 

leverans och efter leverans. (Oskarsson et al, s39-41). 

 Servicen som sker före någon leverans har satts igång innefattar bland annat att ge 

kunden information om vad de kan förvänta sig för leveransservice från företaget. I 

den här fasen kan man mäta ledtiden, dvs. den tid det tar från det att ordern lagts till 

det att ordern levereras.  

 Vid själva leveransen måste företaget se till att kunden får den service som denne 

blivit lovad. Det kan bland annat röra sig om rätt leveranstid och att det är rätt 

produkter som levererats. Om något händer som påverkar leveransen är det viktigt att 

kunden snabbt får information om vilka förändringar som sker. 

 Leveransservice som ges efter det att leveransen är gjord rör sig om att erbjuda 

reservdelar och att hantera returnerade varor på ett bra och smidigt sätt för kunden  

”Den stora huvudregeln för postorderlogistik är att en beställning måste levereras inom 

utlovad tid till kunden” skriver Jack Hansen i 100 sidor om att starta, driva och marknadsföra 

en butik på nätet. Det citatet tyder på att e-handeln handlar om att ha ett snabbt tempo vad 

gäller lagerhantering, men utöver det måste även paketen paketeras så väl att inga skador 

uppstår under transporten. Det är ofta i logistiken som ett företags öde avgörs, dålig hantering 

av leveranstider och returer kan få ett företag att gå i konkurs (Hansen, s48-49). 
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3.11.2 Integritet och sekretess 

Post & Telestyrelsen (2007, s12 & 16) nämner att konsumenterna ofta upplever problem med 

säkerheten vid e-handel och att detta är något som e-handlaren inte alltid bryr sig om. Det kan 

bland annat röra sig om att kontonummer, personnummer eller annan information som 

upplevs som personliga, skickas via icke krypterade och osäkra förbindelser. Även då 

informationen skickas via säkra förbindelser finns det risk att informationen används på sätt 

som inte kunden accepterat. Det kan röra sig om att företaget använder informationen i 

framtiden eller säljer informationen till någon utomstående part, vilket kan bryta mot den 

personliga integriteten. Även om företaget har säkra förbindelser och värnar den personliga 

integriteten finns det risk att kunderna ändå saknar förtroende just för att denna trygghet inte 

förmedlas ut till kunden. 

3.11.3 Betalningslösningar 

Trots e-handelns frammarsch förekommer det fortfarande stora brister bland 

betalningsalternativen. Några av problemen är att kunder upplever osäkerhet kring dem samt 

att de är svåra att använda. För företagen är detta en kritisk punkt, även om betalningssättet är 

säkert måste denna säkerhet också nå ut till kunderna för att skapa en trygghet. Även 

identifieringen kan upplevas som invecklad för kunderna. Vid traditionell handel räcker oftast 

vanliga ID-kort som identifiering, men samma smidighet upplevs inte alltid vid e-handel. 

Kunderna är dessutom omedvetna om vilka regelverk som gäller och vad de innebär. Det 

saknas även kunskap om att det oftast är tillåtet att identifiera sig med elektroniska signaturer 

(Post & Telestyrelsen, 2007. s12-13 & 18-19). 

Att få till bra betalningsalternativ är viktigt för såväl konsumenter som e-handlare. 

Konsumenterna vill ha alternativ som ska vara säkra, smidiga att använda och lätta att komma 

igång med och samma villkor gäller för e-handlarna som inte vill att betalningsalternativen 

ska hindra konsumenter från att handla. Även transaktionskostnaderna måste vara rimliga till 

köpet i sig. Av de alternativ som finns idag är postförskott och faktura de vanligaste. 

Nackdelarna med postförskott är bland annat att kunder struntar i att hämta ut paketen, vilket 

leder till stora kostnader för e-handlarna. Vad gäller fakturor är riskerna stora och 

faktureringsavgifterna höga (Post & Telestyrelsen, 2003, s23). 

Med dagens teknik är det enkelt att få igång betalningslösningar som fungerar, men samtliga 

kunder har olika preferenser och önskemål. För att kunna tillfredställa samtliga kunder måste 

man erbjuda alla betalningsalternativ som finns tillgängliga, men sett med företagets ögon 

måste man dock begränsa sig och välja kostnadseffektiva metoder. Vid urvalet av 

betalningsalternativ måste man ta hänsyn till faktorer så som användarvänlighet, säkerhet och 

kostnadseffektivitet (Hansen, 2005, s38-46). 
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3.12 Säkerhet 

I e-handel – fem förutsättningar (2003, s12) nämner Post & Telestyrelsen fyra punkter kring 

säkerhet som behövs för att e-handeln ska utvecklas, dessa är: 

 Identifiering av motpart – Man ska med rimlig säkerhet kunna fastställa att motparten 

verkligen är densamme som motparten utger sig för att vara. 

 Oavvislighet – Ett avtal är ett avtal – Man ska kunna anta att motparten inte kan 

frånsätta sig sitt ansvar som ingåtts med avtalet. 

 Sekretess – Man ska kunna lita på att förbindelsen med motparten inte kan läsas av 

någon tredje part. 

 Integritet – Utlämnad information ska inte, utan tillåtelse, användas av motparten eller 

säljas vidare till tredje part. 

Post & Telestyrelsen fortsätter vidare med att nämna att för att ge viss säkerhet kring 

identifieringen av motparten kan ges med krav på lösenord och medlemskap. Medan 

sekretessen kan säkras genom kryptering. Integriteten kan säkras genom elektroniska 

signaturer. 

Även Fredholm är inne på hur viktig säkerheten är. Han skriver att obehöriga inte ska kunna 

få tag på affärsinformation, att alla meddelanden måste komma fram till rätt person och vara 

intakta, samt att det finns risker med hackers. Fredholm nämner även att företagen inte tjänar 

pengar av att satsa på säkerheten, men att brist på säkerhet kan leda till ödesdigra 

konsekvenser för företaget (Fredholm, 2000, s258-259). 

3.13 Legala hänsynstaganden 

Något som kan vara en bromskloss för e-handeln är den utbredda piratkopieringen, gällandes 

både fysiska och digitala produkter. E-handeln upplevs ofta som mer anonym än traditionell 

detaljhandel, och denna anonymitet kan göra det svårare att övervaka och framförallt skydda 

varumärken och produkter från olaglig kopiering och intrång. Med svårare övervakning och 

skydd av varumärken kan det bli svårare att jaga, och hitta de som säljer piratkopierade 

produkter (Post & Telestyrelsen, 2007, s13). 

Enligt Post & Telestyrelsen kan dessa tveksamheter kring hur rättigheter ska bevakas och 

även hur rättighetsinnehavare skyddas från olovlig kopiering bidra till en mer passiv 

inställning kring e-handeln i sin helhet. Med piratkopierade produkter kommer intäkterna att 

hamna hos någon person, eller organisation, som inte har rättighet att använda ett specifikt 

varumärke. Detta gör att personen eller organisationen med rättigheterna varumärket tar skada 

av den olovliga kopieringen, detta kan bidra till den mer passiva inställningen och att 

konsumenter hellre handlar via andra försäljningskanaler (Post & Telestyrelsen, 2007, s13). 

Företag som inte enbart vill sälja inom Sverige, utan vill nå ut till en global marknad måste 

även anpassa sina produkter och webbplatser efter andra länders lagar och seder. Utöver det 

måste webbplatser anpassas till andra språk om företag ska bli konkurrenter på en global nivå 

(Hansen, 2005, s16). 
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3.14 Otillräcklig kapacitet 

Även om e-handelns utveckling varit positiv under en längre tid har det varit så att företagen 

inte satsat på denna försäljningskanal. Arbetet för att starta e-handel har hamnat lite i 

skymundan av andra större investeringar och stora krafter har gått åt till att konfigurera affärs- 

och datasystemen till att klara av att hantera en till valuta, nämligen Euron. Det är dock 

möjligt att det i samband med att systemen anpassas till Euro även kommer att anpassas för e-

handeln (Post & Telestyrelsen, 2007, s13). 

Även personalutbildning är en punkt som kan ha hämnat e-handelns utbredning. För att få 

igång ett e-handelssystem behövs det personal som klarar av att utveckla systemet och att 

integrera detta med övriga affärs- och datasystem som redan finns i en organisation eller 

företag. I det mer dagliga arbetet när systemet är utvecklat måste personalen hantera drift och 

underhåll av systemet. Dessutom kan det behövas utbildning för personalen för att de ska få 

förståelse över hur systemet fungerar (Post & Telestyrelsen, 2007, s13). 

Även kundernas kapacitet är något som måste tas i beaktande. I en rapport från Cisco framgår 

det att Sverige är bäst på bredband i Europa och totalt trea i världen. Sverige är även bäst på 

att minimera klyftan på bredbandskvalité i landsbygden jämfört med storstäderna (Cisco).  

Även typen av uppkoppling mot internet påverkar e-handeln. E-handeln har en större 

utbredning, och är vanligare, bland konsumenter som har bredbandsuppkoppling jämfört med 

konsumenter som har en uppringd access till internet (Post & Telestyrelsen, 2003, s1). Trots 

det kan kundernas uppkoppling, eller brist på uppkoppling påverka resultatet av en e-

handelssatsning. Detta är något som främst påverkar vid försäljning av digitala tjänster eller 

produkter där leveransen sker digitalt över internet (Post & Telestyrelsen, 2007, s12). 

3.15 Konkurrensrelaterade problem 

Via nya försäljningskanaler blir det även nya förutsättningar rent konkurrensmässigt. Ett av de 

konkurrensmedel som påverkar e-handeln är prisdiskriminering. Post & Telestyrelsen skriver 

att om leverantörer, som äger en marknadsplats, även är aktiva på berörd marknad kan 

konkurrenter ges sämre priser och villkor när de handlar från marknadsplatsen. Det finns även 

risk att konkurrenter helt stängs ute från berörd marknadsplats eller att det förekommer 

leveransvägran. Allt detta som kan orsaka att e-handlare stängs ute från en marknad har 

orsakat stor skada och stora problem för företags verksamheter (Post & Telestyrelsen, 2007, 

s13). 

Leverantörer som vill handla från marknadsplatser kan även kräva certifieringar och avgifter 

för tillstånd att använda dessa. Detta leder till ökade kostnader och även administration vilket 

kan ställa till stora problem för nyare aktörer som vill komma in på populära marknadsplatser. 

E-handeln som via dess öppna internetbaserade standarder ger möjligheter till sänkta 

kostnader och ökad tillgänglighet har även fått vissa begränsningar genom olika avgifter (Post 

& Telestyrelsen, 2007, s13). 

Även en del samarbeten kan bli väldigt kostsamma om de inte blir lyckade. Dessa samarbeten 

kan innebära att en, eller flera parter, måste anpassa både sin teknik och organisation. Vid en 

misslyckad satsning kan dessa investeringar vara bortkastade och samarbetet svårt att avbryta. 

Via e-handeln blir prisinformation lättare tillgänglig, och det är inte enbart positivt och gäller 

heller inte endast för konsumenter. Samtliga parter har tillgång till samma information vilket 

gör att konsumenter och kunder kan kontrollera priser innan de beslutar sig för ett köp. Att all 

prisinformation är så pass lättillgänglig gör att även återförsäljare och leverantörer lättare kan 

anpassa sina priser efter rådande konkurrenssituation. Detta kan vara till nackdel för 

konsumenter (Post & Telestyrelsen, 2007, s14). 
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Det är inte bara den lättillgängliga prissättningen som kan vara till nackdel för konsumeter, 

även prisjämförelser och agenter, vars egentliga syfte är att underlätta för konsumentens 

jämförelser av återförsäljare, kan ha negativ påverkan på konsumenternas val. Det finns 

agenter som inte är helt neutrala i sina jämförelser utan är på ett eller annat sätt 

sammankopplade med någon, eller några, av återförsäljarna. Detta kan betyda att 

återförsäljare, som inte är sammankopplade med agenten, inte finns med i jämförelserna, 

vilket gör att konsumenterna inte får tillgång till all tillgänglig information och därmed 

baserar sitt beslut på felaktigt underlag (Post & Telestyrelsen 2007, s17). 

Jack Hansen skriver i boken 100 sidor om att starta, driva och marknadsföra en butik på 

nätet att med e-handeln kommer en helt ny konkurrenssituation. Nu kan alla som driver e-

handel konkurrera med samtliga konkurrenter och inte enbart konkurrenter som finns i samma 

gathörn, stad eller land som företaget. Marknaden blir alltså global. Det är dock inte enbart 

positivt att det blir en global marknad. Antalet webbsidor är enorm vilket kan leda till 

svårigheter att få kunderna att hitta till just en själv. Detta kan anses gälla både allmänt och 

inom företagets bransch (Hansen, 2005, s15-16). 

Kunderna är i högsta grad medvetna om att e-handlare inte behöver ha samma utgifter som 

traditionella handlare. Detta leder till att kunderna förväntar sig lägre priser när de handlar via 

nätet. Kundera är även medvetna om hur smidigt det är att jämföra priser, mellan olika 

modeller eller olika företag, på internet (Hansen, 2005, s30-31). 

3.16 Sammanfattande modell 

Utifrån ovanstående punkter har vi sammanställt en modell (figur 3, se s29) med faktorer som 

vi tror kan ha påverkan när företag satsar på e-handeln. Denna modell är uppdelad i problem 

som kan uppstå inom organisationen och faktorer som sker utanför organisationen. Faktorerna 

som vi placerat inom organisationen är problem som företaget mer eller mindre kan påverka 

själv. De problem som är utom organisationen är sådana faktorer som kan vara svårare för 

företaget att påverka på egen hand. 

3.16.1 Kompetens 

Vår första faktor internt inom organisationerna är kompetensen. Detta är något som enbart 

organisationen kan påverka. Detta kan de göra via utbildningar av redan befintlig personal 

eller genom att anställa personal inom de områden där kompetensen måste förbättras. Ett 

kompetensområde som berörs är marknadsföring, det finns en risk att en fysisk butik har 

lättare att synas än en webbshop och därför måste organisationen kämpa för att få kunder att 

uppmärksamma webbshoppen. Om inte hemsidan marknadsförs och visar att den finns till 

kommer inte kunderna känna till denna (Pihlsgård & Skandevall, 2000 s. 145). 

3.16.2 Kostnader 

Ett annat internt problem vi fått ut av tidigare beskrivna teorier är kostnader som hör till e-

handel. Till detta hör bland annat kostnader till just nämnda utbildningar och marknadsföring, 

men även utvecklingskostnader av hemsidan och den dagliga skötseln av hemsidan. Dessutom 

kan olika datorsystem bli kostsamma om de ska integreras med de fysiska butikerna. Utöver 

detta befinner vi oss även i en ekonomisk kris samtidigt som många kunder kräver service 

dygnet runt (Post & Telestyrelsen 2007, s 11-12). 
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3.16.3 Betalningsalternativ 

Det är idag relativt vanligt att kunder känner misstro kring e-handelns erbjudna 

betalningslösningar. Trots detta finns det väldigt många olika betalningssätt som företag kan 

erbjuda sina kunder vilket gör att ett stort ansvar ligger hos företagen att erbjuda 

betalningslösningar som just deras kunder känner säkerhet kring. Det finns även ett antal 

alternativ som många företag inte anser sig vara lönsamma utan har för stora avgifter eller 

transaktionskostnader. 

3.16.4 Teknik 

Teknik som inte fungerar kan ställa till stora problem för företag. Det kan röra sig om stora 

reparationskostnader och om uteblivna intäkter. Detta är inte alltid något som företagen själva 

kan förhindra eller påverka och därmed är det något utom organisationens kontroll. Även 

teknikutvecklingen går framåt i en oerhört snabb takt vilket kan bli kostsamt för företag som 

vill att den senaste tekniken ska finnas inom organisationen. 

3.16.5 Leveranser 

Leveranserna är något som ofta står helt utom e-handlarnas kontroll. De kan välja vilka som 

transporterna ska ske med, men när e-handlarna väl lämnar över paketen till transportörerna 

försvinner även kontrollen över detta. Detta kan leda till att e-handlarna får kritik från 

kunderna när inte transporterna sker i tid. Det gäller att erbjuda en trygg och snabb leverans 

för att inte kunderna ska välja att handla från någon konkurrent istället (Post & Telestyrelsen, 

2007. s9 & 12). Även företag som försöker minimera sitt lager kan ställa än större krav på 

logistiken för att kunna hantera snabba leveranser trots ett mindre lager (Oskarsson et al. 

2006. s11-12, 29). 

3.16.6 Affärsmässiga 

Vid export ställer utländska lagar och regler krav på e-handlarnas produkter och 

försäljningskanaler. Det ställer krav på att företaget har koll på dessa skillnader jämfört med 

den inhemska marknaden (Post & Telestyrelsen, 2007, s10). Det är dock inte enbart vid 

export som dessa frågor blir aktuella. Det är vanligt när nya aktörer etablerar sig på e-handeln 

att de inte är uppdaterade vad gäller den svenska lagstiftningen (Rådmark, 2009, s17). 
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Figur 3: organisatoriska problem, egen modell 
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4. Praktisk metod 
Under denna rubrik förklaras hur vi praktiskt har arbetat med vår studie och vi kommer även 

att gå djupare in på hur vår urvalsprocess gick till. I detta kapitel kommer vi även att förklara 

hur våra intervjuer har gått till. 

4.1 Urval 

I början av studien har vi förklarat hur vi avgränsat oss till företag som har minst en fysisk 

butik i antingen Skellefteå eller Umeå, detta samtidigt som de driver någon form av 

försäljning via webben. Detta urval har skett för att vi ska ha möjlighet för att kunna göra 

intervjuerna personligen och träffa respondenterna öga mot öga samtidigt som intervjuerna 

genomförs. Utifrån dessa kriterier fick vi fram ett större antal alternativ, men för att göra detta 

mer överskådligt och hanterbart begränsade vi därefter oss till ett fåtal branscher som alla 

hade flertalet företag som matchade våra kriterier. Utifrån detta valde vi sedan ut en bransch 

där det fanns gott om möjliga företag för intervjuer. Branschen blev återförsäljare av el och 

elektroniska produkter.  När detta urval var gjort hade vi hittat ett antal företag som passade in 

i samtliga våra kriterier.  

Vidare arbetade vi av praktiska skäl genom ett bekvämlighetsurval när vi valde ut företag att 

intervjua. Bekvämlighetsurval innebär att man väljer ut de respondenter som är närmast eller 

på annat sätt lättast att få tag på (Bryman & Bell, s124-128). Detta urval anser vi lämpar sig 

väl för vår studie då vi var begränsade tidsmässigt samtidigt som det fanns vissa hinder inom 

företagen som gjorde att de inte kunde ställa upp som respondenter.  

Vi har vid varje intervjuförfrågan påpekat vårt önskemål om att få intervjua en person med 

god insikt i företaget. På grund av mycket sjukdomar och tidsbrist hos de utvalda företagen 

har det inte alltid varit genomförbart att intervjua en lämplig person inom företaget. När detta 

har uppstått har vi fått välja ut ett annat lämpligt företag som på ett bra sätt kunnat ersätta 

företagen som inte varit möjliga att ha med i denna studie. Genom hela vår urvalsprocess har 

vi använt oss av olika medier och tekniker för att hitta företag. Delvis har vi använt oss 

databasen affärsdata för att hitta lämpliga företag i olika branscher. Vi har även använt oss av 

sökmotorer vid urvalen, men till stora delar har urvalen skett efter det att vi granskat 

företagens hemsidor, och webbshoppar för att se vad för produkter de säljer. Trots problemen 

med tidsbrist och sjukdomar hos våra utvalda företag har vi fått till mycket informativa 

intervjuer som vi är mycket nöjda över.  

4.2 Access 

För att kunna genomföra denna studie har vi varit i behov av att träffa personer i berörda 

företag som har stor kunskap om företagets helhet, men även om e-handeln. Att få tillgång till 

denna information är bland det viktigaste i en kvalitativ studie (Bryman & Bell, s336). När vi 

sökte tillfälle att genomföra våra intervjuer upplevdes dock inte detta som något problem. När 

det inte fanns några förhinder så som sjukdomar eller tidsbrist har samtliga företag varit 

väldigt tillmötesgående. Samtliga våra intervjuer har skett genom att vi har träffat en person 

från varje enskilt företag på deras arbetsplats och hållit våra intervjuer där. Intervjuernas 

längd har varierat från tillfälle till tillfälle men en genomsnittlig intervju har tagit oss ungefär 

40 minuter att genomföra. Det är ingen av våra respondenter som uttryck en önskan om att få 

vara anonyma vad gäller personlighet eller vilket företag de representerar. Vi har trots detta 

valt att anonymisera våra respondenters namn men att namnge företagen. Detta då vi anser att 

företagen är av betydande karaktär för studien men inte vilka våra respondenter är 

personligen. 
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4.3 Kritik mot primära källor 

Samtliga respondenter avsatte viktig arbetstid till våra intervjuer men de har trots detta 

upplevts som ärliga och seriösa. Vi har hos samtliga respondenter upplevt det som att de haft 

stort intresse av att svara på våra frågeställningar och berätta om företagets situationer. 

Samtliga respondenter har haft god kännedom om företaget i fråga och inte haft några 

svårigheter med att kunna svara på våra frågor. Trots detta kan det riktas viss kritik mot dessa 

källor. Det finns en viss risk att vi missuppfattat en respondents svar eller att respondenterna 

missförstått vår frågeställning. Vid de tillfällen då vi inte förstått en respondents svar har vi 

bett dem upprepa eller förklara på ett annat sätt för att undvika missförstånd. Var det någon 

respondent som inte förstod vår frågeställning försökte vi ställa frågan med en annan 

formulering för att respondenterna skulle få en bättre möjlighet att svara ärligt på frågorna.  

4.4 Sanningskriterier 

Vid kvantitativ forskning används ofta reliabilitet och validitet som kriterier när man gör en 

bedömning av kvalitén i den berörda forskningen. Vad gäller bedömningar av kvalitativ 

forskning har dessa uttryck ofta varit offer för diskussioner, där en del forskare påpekar att 

dessa uttrycks påverkan av kvantitativ forskning är direkt olämpliga vid kvalitativa 

forskningsstudier. Detta då validitet ofta hänför sig till mätningar av olika slag och detta är 

inte någon grundpunkt vad gäller kvalitativ forskning. Det finns ett antal olika åsikter bland 

kvalitativa forskare vad gäller detta och där ingår en åsikt om att föra in dessa begrepp men 

där läggs mindre vikt till mätningar av olika slag. Där ingår även en annan ståndpunkt som 

säger att kvalitativ forskning bör bedömas utifrån helt andra kriterier. Vi kommer här att 

diskutera ett antal av dessa kriterier kring vår studie (Bryman & Bell, s50, 304- 306). 

4.4.1 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om hur resultaten av en studie skulle stå sig i en annan situation eller 

om studien gjordes om vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, s307, Lindfors, 1993, s169). Vi 

har i vår studie enbart riktat in oss på företag som har minst en fysisk butik i Västerbottens län 

och vi kan inte utesluta att detta påverkat vår studie till den grad att våra slutsatser är specifika 

för just denna region. Vi har även begränsat oss till företag som driver både en fysisk butik 

och en webbshop. Vi vet inte om detta är något som påverkat våra resultat och att företag som 

enbart driver en webbshop eller en fysisk butik skulle upplevt andra hinder med e-handel. 

Detta gör att vi inte kan säga att vår modell skulle vara överförbar till andra förhållanden, men 

vi kan heller inte påstå motsatsen, att denna modell inte skulle gå att föra över till andra 

förhållanden. Detta är något som måste studeras under andra förhållanden före en sådan 

slutsats kan dras. 

4.4.2 Äkthet & Rättvisande bild 

Äkthet och rättvisande bild handlar om att ge en rättvis bild kring respondenternas svar och 

uttryck under våra intervjuer och våra frågeställningar (Bryman & Bell, s308). Samtliga våra 

intervjuer har spelats in med hjälp av en diktafon eller en bandspelare för att efter intervjuerna 

transkriberat dessa. Genom att spela in, och transkribera, intervjuerna samtidigt som vi även 

kunnat lyssna igenom respondenternas svar flera gånger och på så sätt fått fram dess exakta 

ordval till citeringar. Genom att arbeta på detta sätt har vi kunnat undvika många missförstånd 

och feltolkningar och kunna ge respondenternas svar ordagrant och rättvist. Via detta har vi 

kunnat uppnå detta kriterium för äkthet. 
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4.4.3 Giltighet 

Giltighetskriteriet kan på många sätt jämföras med validitetskriteriet. Med giltigheten menas 

att tillräckligt med information har samlats in för att det ska vara möjligt att identifiera många 

olika kvalitéer hos de olika respondenterna. Detta kan uppnås genom att studien undersöker 

en större mängd respondenter, detta för att studien ska testas så mycket som möjligt (Bryman 

& Bell, s165). Då denna studie endast gjorts under en 10-veckors-period har inte denna 

giltighet nåtts. Trots detta är inte denna studie ogiltig då det är möjligt att arbeta vidare med 

den och skaffa denna giltighet via fortsatta studier (Bryman & Bell, s166). Då det även 

förekommit att tilltänkta företag varit tvungna att tacka nej till att delta i vår studie på grund 

av sjukdomar och tidsbrist. Det här har påverkat vår studie genom att de tilltänkta 

respondenterna blev färre än tilltänkt och att detta minskat giltigheten i vår studie. 

4.5 Intervjumanualen 

När vi utvecklade intervjumanualen följde vi konceptet från boken företags ekonomiska 

forskningsmetoder. Där står det att man ska skapa en viss ordning i de teman man har och 

under intervjuns gång vara beredd att ändra frågornas följd. Frågorna ska också försöka ge 

svar på de frågeställningar vi har, men inte vara alltför specifika. Det är också viktigt att 

språket anpassa till intervjupersonen (Bryman & Bell, 2005, s369). När vi gjorde guiden för 

intervjuerna har vi försökt ta hänsyn till detta. Vi har dessutom valt att utveckla frågorna från 

de teorier och studier vi studerat i kapitel tre. Alltså är alla våra frågor relaterade till hinder. 

Vi ville med frågorna försöka få reda på om de upplevt hinder när de startade sin e-handel och 

därmed besvara vår frågeställning. När vi ställde frågorna hände det också att de besvarade en 

fråga innan vi hann ställa den. Detta löste vi genom att hoppa över denna fråga och gå vidare 

till nästa. Samma intervjuguide har använts till alla fyra intervjuer. 

4.6 Insamling av primärdata 

De intervjuer som vi har fört med våra företagare har varit av typen semistrukturerade 

intervjuer. Detta kommer att genomföras smidigt och enkelt då vi innan arbetat fram en 

intervjuguide. Detta är en bättre metod att använda än till exempel ostrukturerade intervjuer 

för att vi här berör specifika teman och intervju personen får stor frihet att utforma svaren som 

han eller hon vill (Bryman & Bell, 2005, s362-363).  

Empirin i kapitel fem är därmed grundad på fyra stycken djupintervjuer som vi genomfört 

med företagarna på deras arbetsplatser. På detta sätt kan vi under intervjun anteckna 

eventuella störningsmoment som kan påverka intervjun. Det är också bra för att vi kan avgöra 

om personen är stressad eller svarar undvikande på frågorna som kan påverka resultatet. 

Intervjuerna spelade vi in med och meddelade respondenterna om detta så att inga 

missuppfattningar skulle uppstå. 
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4.6.1 Intervjun med Datorhörnan 

Denna intervju skulle tagit plats med butikschefen men eftersom han var sen valde vi att 

intervjua en servicetekniker med god insikt i företaget istället. Han har även skött butiken 

innan, jobbat som säljare och lagar nu datorerna där. Vi upplevde inte det som något problem 

att intervjua honom istället. Utan vi uppfattade det som att han hade goda kunskaper om hur 

butiken fungerade. Intervjun tog plats i ett hörn längst bort i själva butiken. Till en början var 

det lugnt sen kom det in fler kunder vilket gjorde att det blev en aning stökigare i butiken. 

Trots detta ”brus” flöt intervjun på bra och vi fick svar på alla våra frågor. Intervjun tog 

femtiotvå minuter. 

4.6.2 Intervjun med Hi-Fi 

Denna intervju var planerad att äga rum halv elva på en onsdag. Vi visste från intervjun dagen 

innan att det kunde bli lite tidsbrist eftersom vår respondent som ägde butiken skulle öppna 

klockan elva. Vi började ändå genomföra intervjun vid utsatt tidpunkt. Ett av de 

störningsmoment vi hade här var att telefonen ringde tre gånger under intervjun. Vi stängde 

då av diktafonen för en stund och väntande på att vederbörande skulle komma tillbaka. Det 

sista störningsmomentet som uppstod under denna intervju var att butiksinnehavaren var 

tvungen att öppna butiken vid klockan elva. Vi var då tvungna att ta en femton minuters paus 

och fortsätta intervjun senare. Detta upplevde vi inte som något problem då vi återigen 

fortsatte intervjun på ett avslappnat sätt när kunderna hade lämnat butiken. Intervjun i sin 

helhet tog fyrtiotre minuter.  

4.6.3 Intervjun med ICD 

Denna intervju skedde med ägaren och VD:n av ICD i ett fikarum i en av ICD:s butiker. 

Intervjun startade några minuter före 9 på morgonen, detta för att undvika störningsmoment 

så gott det gick. Det enda störningsmomentet som skedde under denna intervju var då en 

anställd kom in i fikarummet och hängde av sig sina ytterkläder. Detta störningsmoment 

pågick enbart under ett fåtal sekunder och kom in lägligt då vår respondent precis svarat 

färdigt på en fråga och att det därmed var en naturlig paus just då. Detta upplevdes inte som 

något problem utan intervjun kunde fortsätta mer eller mindre omedelbart. Vår respondent 

meddelade just före intervjun att detta inte störde hans arbete och att intervjun kunde fortgå 

utan stress. Intervjun tog 39 minuter att genomföra. 

4.6.4 Intervjun med JT:s elservice 

Intervjun hos JT:s elservice tog 36 minuter att genomföra och denna skedde med den 

butiksansvarige och i allra högsta grad delaktig i satsningen mot e-handel. Intervjun skedde 

under vår respondents lunch i JT:s elservice fikarum. Respondenten var något stressad under 

intervjun men tog ändå tid till sig att svara på våra frågor. Under intervjun skedde ett kortare 

störningsmoment då en anställd kom in i fikarummet för att hämta en kopp kaffe. Detta var 

dock inget som påverkade intervjun då vår respondent kunde fortsätta att svara på sin fråga 

utan att störas av denne persons närvaro. Detta störningsmoment pågick under drygt en 

halvminut men intervjun fortsatte under hela denna tidsperiod. 
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4.7 Bearbetning av insamlad data 

Alla våra intervjuer spelades in med en diktafon och under intervjuerna antecknade vi vad 

som möjligtvis kunde störa intervjun. Även efter gjorde vi anteckningar som vi inte hann 

skriva upp under intervjuns gång. Det är bra att kunna spela in intervjun anser vi för det 

händer så lätt att man missar något när man är tvungen att göra anteckningar samtidigt som 

man intervjuar. Och med hjälp av det inspelade materialet kan man sedan gå tillbaka flera 

gånger om det så behövs för att lyssna på något som respondenten sagt. 

När vi var klara med intervjuerna började vi transkribera dessa för att kunna skriva empiri 

avsnittet.  

4.8 Empiriframställning 

I empiriframställningen kommer vi att belysa de viktigaste hindren som vi anser våra 

företagare upplevt när de startade e-handel. Upplägget kommer att se ut som vår figur som 

finns i slutet på teorikapitlet. I detta avsnitt kommer vi också ha med citat från varje företag 

för att från deras synvinkel tydliggöra vilka de största hindren är som de har upplevt när de 

startade e-handel. I slutet av empirikapitlet kommer vi även att ha en sammanfattande bild på 

vad alla företagarna sagt för att få en tydligare överblick över resultaten i enkätguiden. 

4.9 Analysframställning 

I slutet av teorikapitlet har vi själva utvecklat en modell som vi konstruerat efter några av de 

teorier som vi anser orsakar hinder för företagare som startar e-handel. Modellen har vi sedan 

analyserat i analyskapitlet med hjälp av empirin och funnit de grundläggande faktorerna som 

orsakar hinder vid start av e-handel. Att vi funnit dessa faktorer visar vår utvecklade modell 

som finns i slutet av analyskapitlet. På detta sätt kan vi jämföra teorin mot empirin. Efter att 

ha jämfört i analysen fick vi sedan i slutsatserna möjligheten att verifiera eller förkasta teorin. 

Analyskapitlet är uppbyggt på samma sätt som empiriavsnittet för att läsaren ska få en lätt 

överblick över de olika delarna. Först kommer vi att belysa hinder inom organisationen och 

sedan hinder utanför organisationen som påverkar företagare när de startar e-handel på nätet. 
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5. Empiri 
Nu när vi beskrivit vilka teorier och studier som ligger till grund för vår undersökning samt 

berättat hur vi gått tillväga för att få fram intervjuer, vill vi med detta avsnitt berätta mer om 

vilka våra intervjupersoner är och berätta mer om vilka hinder de upplevde när de starta e-

handel. Svaren har vi delat in genom att se på hinder inom organisationen och utanför 

organisationen. 

5.1 Bakgrund 

Innan vi går in på våra olika intervjuer kommer vi att först gå igenom kortfattat vad det rör sig 

om för företag. 

Bakgrund Datorhörnan 

Den första butiken som vi intervjuade heter Datorhörnan och ligger inne i Ålidhem Centrum. 

Butiken har funnits i ett antal år och har cirka fyra anställda. Datorhörnan säljer allt från 

multimedieprodukter till elektronikprodukter. De utför också service på datorer som skickas 

från hela Västerbotten. Då man köper en produkt hos dem på hemsidan erbjuder de 10 % 

rabatt, detta är bra med tanke på att deras största kundgrupp är studenter. Hemsidan har även 

samma namn som butiken vilket gör den lätt att hitta på internet. 

Bakgrund Hi Fi 

Hi-Fi är en av Skandinaviens största kedjor för ljud och bild av högsta kvalité. Kedjan har 

över sjuttio butiker i Sverige, Danmark och Norge samt tre nationella webbutiker. Sedan 

starten på åttiotalet har de utvecklats till en av nordens största detaljhandelskedjor och arbetar 

även idag med service och rådgivning till kunder (Hi-Fi, 2009) Butikerna som finns i kedjan 

drivs av enskilda företagare medan e-handeln drivs centralt. 

Bakgrund International Computer Development 

International Computer Development (nedan ICD) har i dag två fysiska butiker i Skellefteå, 

varav den ena stoltserar med att vara Norrlands största datorbutik. Utöver de två butikerna 

som finns i Skellefteå har de även ett försäljningskontor i Stockholm samt en webbshop. ICD 

säljer datorer, datorutrustning, kontorsutrustning och elektronik för industrier. Majoriteten av 

deras försäljning kommer från företagskunder men även försäljningen mot privatpersoner står 

för en viktig del. De två butikerna har till syfte att plocka upp privatpersoner, medan 

webbshoppen i första hand riktar in sig till företag, men det är dock inte ovanligt att även 

privatpersoner hittar till företagets webbshop. Oavsett om man handlar i deras fysiska butiker 

eller via webben så heter de ICD på bägge alternativen. ICD befinner sig även i en 

expansionsfas och söker efter franchisetagare, som ska öppna nya butiker, över hela Sverige. 

Bakgrund JT:s elservice 

JT:s elservice är ett brett företag som är aktiv inom olika branscher och en del är försäljningen 

av armaturer och allmänna artiklar inom el och belysning. De har i dag en butik placerad i 

Skellefteå och för att på ett bättre sätt kunna tillfredställa sina kunder som finns utanför 

Skellefteå har de valt att öppna en webbshop med samma namn som företaget själv, nämligen 

JT:s elservice. De har nämligen länge haft en del försäljning via distans, men för att 

underlätta, och utöka denna del satsar de nu på e-handel. I grunden kommer det röra sig om en 

och samma butik med samma priser och produkter, men webbshoppen ses som ett 

komplement för samtliga kunder. 
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5.2 Inom organisationen 

5.2.1 Kompetens 

Datorhörnan 

När vi pratar med Datorhörnan anser de inte att kompetens var ett hinder när de valde att satsa 

på e-handel. De påpekar för oss att de är väldigt kompetenta på att utföra sitt arbete i både 

butik och hemsida. Trots att de har stor kompetens har de inte genomfört några utbildningar 

för att lära sig mer om e-handel. De har med sina egna kunskaper genom årens lopp lärt sig 

hur man bygger upp en butik kring e-handel. 

”När vi startade e-handel så fanns det inga utbildningar. Jag är civilekonom med inriktning 

på marknadsföring så det fanns väl en viss kunskap om vad som skulle krävas och så där” 

Hi-Fi 

Hi-Fi har ett annorlunda koncept än vad våra andra respondenter har. Här drivs varje butik 

enskilt och e-handel drivs inte av butiksinnehavaren utan centralt. När vi sätter oss ner och 

pratar med ägaren till butiken säger han att han inte upplever att han har kompetensen för att 

driva e-handel, men att de som sköter hemsidan är ytterst väl kvalificerade att sköta denna 

uppgift åt honom och alla andra som driver Hi-Fi butiker. När vi tittar på hemsidan till Hi-Fi 

ser vi att den är mycket bra gjord och vi förstår efter att ha genomfört intervjun att även 

marknadsföringen av hemsidan görs centralt. 

”Nej det har jag ju inte men det är klart att det krävs kompetens för att driva en bra hemsida 

som är attraktiv och fungerar smidigt” 

ICD 

När man pratar om kompetensen ser inte VD:n något problem. Det var endast när satsningen 

drog igång mot e-handeln som valde ICD att köpa in en tjänst utifrån för själva utvecklingen 

av sidan, men för att sköta själva administrationen av sidan och att ta hand om det dagliga 

underhållet behöver de inte köpa in tjänster utifrån. Det skedde heller inga utbildningar hos 

personalen för hanteringen av e-handel. Respondenten säger även att försäljningen på många 

sätt påminner om varandra om man jämför traditionell försäljning i butik med e-handel. Stora 

delar av bland annat betalningsalternativen och lösningarna känns på många sätt och vis igen 

vid jämförelser. Det finns heller ingen oro från de anställda över att de saknar den behövliga 

kompetensen utan internt råder det endast positiva vibbar kring e-handeln. ICD behövde 

heller inte göra nyanställningar för att få in kompetensen som behövdes, men heller inte att 

några tjänster blivit överflödiga, det är snarare så att tjänster tillkommer när administration 

ska skötas på orten. 

”Utvecklingen av sidan var ju väldigt dyr” 
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JT:s elservice 

Även JT:s elservice har valt att köpa in utvecklingen av sidan från en utomstående part och 

detta gjordes då denna kompetens saknades internt.  Hemsidan och uppdateringen av denna 

kommer dock att skötas internt då de hur som helst varit tvungna att sköta lagerstatus och byta 

ut produkterna själva. Kompetensen som behövs för den dagliga skötseln av webbshoppen har 

fåtts genom utbildning av personal. Även framtida utbildningar kommer att göras om det 

finns behov av det.  Att utbilda personalen är något som kan vara kostsamt men samtidigt 

eftersträvar JT:s elservice att erbjuda kunderna bra service och för att kunna nå detta måste 

personalen vara kunniga inom berörda områden. Även personalen verkar vara nöjda och ser 

hela konceptet som en ordentlig utmaning. 

”Det är en av de bitar vi jobbar mycket med att personalen ska vara kunnig för att kunna ge 

bästa servicen.” 

5.2.2 Kostnader 

Datorhörnan 

När vi pratar om kostnader finns det en hel del att säga. Datorhörnan påpekar att det finns 

större kostnader med att ha en vanlig butik än att bara sälja produkterna via e-handel. Det 

finns fler kostnader med att sälja via butik om man till exempel tar hänsyn till hyra och 

lagerkostnader. 

”Med e-handel kan du ju med 10 000 varor sitta ensam i en källare om man har den 

lösningen och så är det någon annan som skickar ut, så kan man bara sitta och håva in 

pengarna” 

Hi-Fi 

Hi-Fi affären som vi besökte säger ungefär samma sak som Datorhörnan. Hi-Fi anser också 

att kostnaderna är lägre när de säljer över nätet för att slippa alla kostnader runtomkring som 

givetvis utgör ett hinder för de företagare som både har butik och e-handel. 

”Ja vi ligger väldigt aggressiva till i vår prissättning, så ja vi ligger väldigt lågt” 

ICD 

Prismässigt kan ICD, likt Datorhörnan och Hi-Fi, pressa priserna på de flesta varor som säljs 

via deras webbshop jämfört med om samma vara säljs över disk i deras fysiska butiker. Detta 

beror på att ICD själva inte behöver ha någon som helst kontakt med dessa varor utan de 

skickas direkt från leverantören ut till slutkunden. ICD har ett önskemål om att kunna erbjuda 

ett stort lager. När en kund köper en vara av dem, oavsett om det är via webbshop eller fysisk 

butik, ska inte ICD vara i behov av att beställa hem dessa produkter åt kunden. Genom att ha 

denna princip har inte e-handeln bidragit i någon större utsträckning till att ICD måste binda 

upp mer kapital i ett större lager. Det är endast på specialiserade produkter som de nästan inte 

alls säljer lokalt utan all handel sker via webben, då kan det ses som att en större kapital 

bindning måste ske.  

 

”Det är ju ofta som vi har en produkt som säljs till ett pris på webben och ett pris i butiken så 

är det ibland att folk inte förstår varför alltså, /…/ det där är det titt som tätt diskussioner om 

då folk anser att det borde vara samma pris” 
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JT:s elservice 

I all eftersträvan efter att få personalen med rätt kunskaper för att kunna erbjuda bra service 

har utbildningar varit ett nödvändigt ont. Dessa har bidragit till att satsningen mot webbhandel 

blivit ganska kostsam, men genom denna satsning tror JT:s elservice på ökad omsättning och 

att de kan nå ut till en helt ny marknad. Även utvecklingen av sidan gjordes av en 

utomstående part vilket även detta är en kostsam process, samtidigt som det kan vara svårt att 

förklara för en utomstående hur man har tänkt sig, och hur man vill ha sidan uppbyggd.  

Om man jämför kostnaderna för att sälja en vara via webbshoppen jämfört med vanliga 

butiken så tror inte JT:s elservice att det egentligen kommer att skilja någonting alls. Det hade 

varit genomförbart att skicka varorna direkt från leverantör till slutkund men det rör sig inte 

om många kronor. 

”Jag skulle ju kunna be min leverantör skicka den direkt till kunden, men nej, det är i stort 

sett detsamma” 

5.2.3 Betalningsalternativ 

Datorhörnan 

Betalningsalternativ var också ett stort hinder för våra företagare. Datorhörnan uppgav att det 

kostade mycket för butiken att hantera kontanter och att vissa kort var så dyra att använda att 

de valt bort dem som betalningsalternativ 

”det är en jäkla massa kostnader med kontanter” 

Och om kort låter det så här. 

”Vissa kort har vi inte heller. American express är så dyrt att det inte går att gå runt på, jag 

förstår inte överhuvudtaget hur någon kan ha det” 

Hi-Fi 

Vår Hi-Fi butik anger att de också har problem med American Express som 

betalningsalternativ. Men annars betalar de flesta med kort och det finns även möjlighet att 

betala räntefritt. 

”Ja American express är lite för dyrt” 

Och om räntefri avbetalning till de lite dyrare produkterna säger de så här. 

”Det finns en anledning till att vi erbjuder räntefri avbetalning, man kanske inte har det 

kapitalet för tillfället men över tid har man inga problem att vaska fram det” 
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ICD 

ICD använder sig av Payex som betalningstjänst och detta är något som vår respondent hos 

ICD tror bidrar till en smidig och säker betalning för kunderna. Han fortsätter med att 

kunderna idag är ganska vana vid den här betalningslösningen, och att när betalningen ska 

göras slussas kunden vidare till Payex sida för att genomföra detta. Om man ser till 

kostnaderna har även ICD valt bort American Express då det är alldeles för höga kostnader 

sammankopplade med denna betalningslösning. Sett till ICD anser de att det är smidigt för 

dem när kunder väljer postförskott som betalningssätt, men en stor nackdel är att det leder till 

en extra kostnad för kunden som inte alltid är fördelaktig. 

”Det är en del kortformer som vi har valt bort, American Express t.ex. har vi inte med, så det 

är sådana på grund av höga kostnader som vi inte har.” 

JT:s elservice 

Kunder som handlar via JT:s elservice webbshop kan välja att betala mellan direktbetalning 

eller kortbetalning, och vår respondent anser inte att det spelar någon roll vilken metod som 

kunderna väljer. Idag finns egentligen inte bankdagar så betalningarna kommer in snabbt 

oavsett vilken metod de kommer välja. Att de lyckas förmedla en känsla till kunden som säger 

att de har säkra betalningsalternativ är vår respondent övertygad om att de har.  Det ska vara 

enkelt att navigera i webbshoppen och det ska vara enkelt att genomföra betalningen. 

”Idag så går det ju så pass snabbt att alla de här bankdagarna är i princip borta” 

5.3 Utanför organisationen 

5.3.1 Teknik 

Datorhörnan 

Att få en e-handels sida att fungera korrekt och att ha få system som sköter den vardagliga 

verksamheten kan vara svårt bland många företagare. Datorhörnan berättade för oss att de har 

problem med att integrera tekniska system som service och kassa på grund av att det kostar 

för mycket, samt att bara ha ett system som integrerar alla programmen minskar personalens 

möjlighet att utnyttja systemet samtidigt. 

”Egentligen kan man väl ha allt i samma men då brukar det innebära att det kostar mycket 

mer. Och ska du ha ett gemensamt sådant, får du betala för tre system. För att det skulle 

innebära om jag står och ger service skulle jag inte kunna göra det om det står någon vid 

kassan och tar betalt, så då har vi valt att skilja på dem” 

Hi-Fi 

I Hi-Fi butiken arbetar för det mesta bara en person och då är inte detta problem lika aktuellt 

då flera behöver trängas runt kassan. Här upplevs det inte heller som att systemen är så dyra 

som i Datorhörnan. Men man planerar dock att byta system vilket gör att det nya systemet blir 

dyrare. 

”I dagsläget är de inte så dyra, vi kommer nog byta system och det kommer nog att gå upp 

lite i pris 
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ICD 

Teknik kan ofta leda till stora skador om dessa havererar men detta är något som inte ICD har 

upplevt än.  När de lanserat nya versioner av hemsidan har det förekommit en del 

inkörningsproblem under de första veckorna men inget allvarligt fel som orsakat stor skada 

för företaget. De fysiska butikerna och webbshoppen är väl integrerade med varandra hos 

ICD. De har gemensamma kassasystem, gemensam servicelogg och kundorderhantering, men 

några större driftkostnader förekommer inte. Hos ICD tror man dock att det är vanligt att 

många företag har sammankopplade system ihop med olika leverantörer men att ICD har valt 

att inte använda sig av detta.  Överlag har dock ICD förskonats från tekniska problem. 

”Det är mer som ett uppstartsproblem på nya satsningar, det brukar ta några veckor innan 

man trimmat in det så att allting funkar” 

JT:s elservice 

Hos JT:s elservice kommer det att vara väldigt mycket manuellt arbete där det bland annat rör 

sig om att uppdatera lagerstatus och lägga in, och ta bort, produkter från shopen. Detta är 

något som kommer ta upp en hel del arbetstid då det är ett flexibelt sortiment som byts ut med 

jämna mellanrum. Om man ser till den fysiska butiken och webbshoppen kommer dessa 

butiker att vara väl integrerade med varandra. Deras mål med hemsidan har varit att få den 

lättnavigerad för kunderna 

”Den ska vara lättnavigerad enkel och ren, och lätt för kunden att förstå och se vad vi har att 

erbjuda” 

5.3.2 Leveranser 

Datorhörnan 

När det kommer till leveranserna klargör de för oss att de flesta sker med Posten men att de 

inte alltid levererar i tid. Ibland ska det ta en dag men hälften kommer efter två dagar. Och att 

byta distributör kan vara svårt och dyrt när man redan har ett fungerande avtal med en 

distributör. 

”Och Postens endagsservice tar två dagar som jag sa, ibland får man hälften efter två dagar 

och ibland kommer hälften efter tre dagar, det är jag inte så imponerad av” 

Hi-Fi 

Hi-Fi tycks också ha problem med leveranser. Här säger man att finanskrisen påverkat de en 

del. Vissa leverantörer lyckas inte leverera i tid på grund av krisen. 

”Vissa fabrikat som vi säljer har svårt att leverera grejer vilket gör att leveranstiderna på 

vissa produkter kan vara upp till ett par månader” 
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ICD 

Till skillnad från Datorhörnan och Hi-fi upplever ICD inga direkta problem med leveranserna. 

Leveranserna sker delvis med Posten och delvis med Schenker och hos ICD är man nöjda 

med detta och anser att de kompletterar varandra väldigt bra och de har heller inte hört något 

om att kunderna ska vara missnöjda med detta. ICD vill dock inte lova kunderna någon 

leveranstid, de kan garantera att de skickar iväg en vara inom en viss tid, men då 

leveranstiden påverkas av en tredje part (Schenker eller Posten) vill de inte lova något som de 

inte själva kan påverka. Då är det istället upp till speditören att hålla de leveranstider som 

dessa själva garanterar. Det är heller inte ofta som det förekommer skador på de 

transporterade varorna, utan det händer ungefär var 40-50:e gång som någon skada på ett 

paket. Denna säkra transport säger vår respondent beror på att paketen emballeras väldigt bra 

och att de därmed tål ganska ordentliga smällar innan något skadas. 

Även om inte ICD är stora på export är detta något som förekommer då och då. Exporten sker 

oftast till nordiska länder men en del skickas även till sydeuropeiska länder och USA. Överlag 

fungerar även exporten bra, det är när det är transporter till Norge som det kan förekomma en 

del problem. ICD vet inte varför det är så, men det är mycket svårare att leverera till Norge än 

vad det är att leverera till USA. 

”Det är Norge som man anser är ett ständigt gissel. /…/det är mycket svårare att leverera till 

Norge än till USA. ”  

JT:s elservice 

JT:s elservice är för närvarande fullt uppe i förhandlingar med olika fraktbolag för att få fram 

det mest prisvärda fraktalternativet för dem och dess kunder. Det är dock inte vanligt att det 

förekommer skador eller dylikt på deras produkter då dessa är så väl paketerade att de tål både 

en och två smällar utan att ta skada. Leveranstiderna ligger kring en vecka och det är något 

som JT:s elservice anser fungera bra idag. Det kan dock förekomma en del förseningar, bland 

annat kring julen då denna tidsgräns kan överskridas av orsaker som inte alltid JT:s elservice 

kan påverka. Något som de däremot anstränger sig på är att kunderna alltid ska veta hur 

statusen på deras order ser ut. Vid eventuella förseningar så ska alltid kunden få reda på detta 

så snabbt som möjligt, detta är något som ingår i den serviceanda som JT:s elservice vill 

erbjuda kunderna. 

”där håller vi på och förhandla med olika fraktbolag för att se vad som blir bäst för oss och 

mest prisvärt.” 
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5.3.3 Affärsmässiga  

Datorhörnan 

När det gäller affärsmässiga hinder har Datorhörnan haft problem med både marknadsföring 

och möjligheten att ge tjugofyratimmars service. Marknadsföringen kostar för mycket och 

möjligheten till service runt dygnets alla timmar är de inte intresserade av trots att det verkar 

finnas ett behov. 

”för att kunna ha en e-handels butik måste du kunna lägga ner stora summor på 

marknadsföring och det har vi inte”  

Och om tjugofyratimmars service låter det så här. 

”Folk kan ringa hit till butiken klockan elva på en kväll, det ser du på telefonen upprepade 

gånger, och tror att det skall finnas någon här. Klockan fem kan det ringa folk, så 

uppenbarligen tror människor, jag lovar när du kommer ut i verkligheten kommer du se att 

folk är tokiga” 

Hi-Fi 

På Hi-Fi klubbens hemsida finns det inte heller några möjligheter till service dygnet runt och i 

butiken får vi det klart för oss att det är affärens öppettider som gäller och inget annat. 

”Nej inget specifikt, eller som jag sett någon länk till” 

Och om marknadsföringen låter det så här. 

”Ja det kan man väl säga, det är alltid svårt att nå ut och vilka kanaler man skall välja för att 

nå ut till” 

ICD 

Service måste alltid erbjudas om det ingår i avtalen, oavsett om det gäller export eller lokal 

försäljning. Vid problem på produkterna tar alltid ICD in dessa och kontrollerar problemen, 

ofta är det inte fel på produkterna utan det är helt enkelt kompabilitetsproblem som orsakat att 

produkten inte fungerar i just den specifika miljön de testats i. Med stora delar av 

försäljningen som sker på distans är det även svårt att lösa problem omgående. 

Marknadsföringsmässigt är alltid dyrt, det gäller oavsett om man ska marknadsföra en 

webbshop eller en vanlig butik. ICD har testat att marknadsföra sig i flertalet olika kanaler. 

Bland annat har de testat bioreklam, radioreklam, reklam på webben och reklam i lokal media. 

Och detta har skett med varierande resultat, vilket är ganska typiskt för marknadsföring. Det 

är otroligt svårt att veta hur en reklamkampanj kommer att tas emot av kunderna. Till detta 

kommer de oerhört stora kostnaderna som bidrar till att marknadsföringen är en riskabel 

kostnad, men ICD ser dock inget problem med att de fysiska butikerna syns bättre än 

webbshoppen. På webben kan man betala olika sökmotorer för att synas mer, ute på gatan kan 

man exponera butiken mer för att synas bättre. 

”Nja inte problem som så, däremot är marknadsföring otroligt kostsamt. ” 
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JT:s elservice 

Rent generellt är det inte någon skillnad på den service som JT:s elservice erbjuder kunder 

som handlar via distans jämfört med kunder som handlar i fysisk butik. Är produkterna trasiga 

ska de hur som helst skickas in till leverantörerna. 

Marknadsföringen är tuff. Det är bland det tuffaste att göra, en marknadsföringskampanj 

behöver inte betyda att man når ut till kunderna. Nu, utan någon som helst marknadsföring så 

hittar kunderna till JT:s elservice webbshop ändå. Att den fysiska butiken kan vara lättare att 

exponera ser inte vår respondent hos JT:s elservice som något problem. De riktar in sig på 

olika marknader samtidigt som webbshoppen kan användas som komplement för kunder som 

använder ena butiken för att ta reda på vad det finns för alternativ och sedan handlar via den 

andra butiken. På något sätt måste man hitta en väg ut till kunderna via marknadsföringen, 

men att lyckas är inte lätt. 

”Marknadsföring är svårt på det hela taget.”  
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5.4 Empirisammanställning 

Tabell 1: Företagsjämförelse 

 Datorhörnan Hi-Fi ICD JT:s elservice 

När startade ni er 
e-handel? 

2004 2000 2001-2002 Vintern 2009-
2010 

Uppdateras 

webbshoppen 

kontinuerligt? 

Ja, det sker 

automatiskt 

Den uppdateras 

dagligen 

Ja Ja 

Uppskattas 

webbshoppen av 

kunderna? Ger 
den dem något 

värde? Kan de 

jämföra priser, se 

lagerstatus och se 
teknisk 

information? 

Ja, det är rätt 

enkelt att hitta på 

hemsidan.  
Mervärde 

existerar då 

teknisk info finns, 

och lagerstatus, 
men det går inte 

att jämföra priser. 

Ja, det går bra att 

jämföra varor, 

specifikationer 
finns också. 

Uppskattar: Ja. 

Att hitta på 

hemsidan beror på 
kundernas syfte. 

Ja, riktar in sig på 

kunder utanför 

Skellefteå. Ger 
även mervärde till 

kunder i 

Skellefteå som 

kan se utbudet 
och jämförelser 

innan de kommer 

till butiken. 

Har webbshoppen 

samma namn som 

de fysiska 

butikerna? 

Ja Ja Ja Ja 

Kompetens     

Fanns 

kompetensen som 

behövdes inom 
företaget? 

Ja, vi är en väldigt 

kompetenshög 

butik. 

Ja för butiken, 

utvecklingen av 

hemsidan har 
dock skett av 

utomstående. 

Ja, allt förutom 

utvecklingen av 

sidan 

Ja, utvecklingen 

av hemsidan har 

dock skett av 
utomstående 

Genomfördes 
några utbildningar 

inför starten av e-

handel? 

Nej Nej Nej Ja, utbildning har 
skett för att 

personalen ska 

kunna ge bra 

service. Även 
framtida 

utbildningar är 

aktuella. 

Sköts e-handeln 

inom företaget 

eller rör det sig 

om entreprenad? 

Vi sköter den 

själva. 

Det rör sig om 

entreprenad. 

Det sköts internt. Den sköts av oss 

Blev någon 

uppgift överflödig 

när e-handeln 
introducerades? 

Nej, ingen 

arbetsuppgift har 

blivit överflödig, 
utan det har 

snarare blivit fler. 

Inte vad jag vet. Nej, det snarare 

genererade mer 

jobb då allting 
administreras från 

Skellefteå. 
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 Datorhörnan Hi-Fi ICD JT:s elservice 

Kostnader     

Är kostnaderna lägre 

om man säljer via 
webben jämfört med 

fysisk butik? 

Ja de är lägre för 

att om man har en 
butik måste man 

lägga på en större 

marginalkostnad 
på varorna. 

Det är lägre på 

webben än i 
butik. 

Ja, de flesta 

produkterna som 
säljs via 

webbshoppen 

behöver inte ICD 
hantera utan 

dessa skickas 

direkt från 
leverantörerna. 

Då nås en lägre 

kostnad. 

Nej, kan bli 

något lägre men 
det är inte med 

många kronor 

Håller ni lägre priser 
på webben jämfört 

med den fysiska 

butiken? 

Ja cirka 10 % på 
en del. 

Vi har samma 
priser. 

På många 
produkter. 

Nej 

Teknik     

Är det företaget själva 

som utvecklat 

hemsidan? 

Nej, vi fick ett 

gratis koncept och 

satsade på det. 

Det är Hi-Fi 

klubben.se som 

byggt upp den, 
så ja. 

Nej Nej 

Har det förekommit 

problem med 

datorer/datorprogram 
som påverkat e-

handeln? 

Nej Nej Nej Nej 

Leveranser     

Är både företaget och 
kunderna nöjda med 

leveranserna? 

Det fungerar okej, 
dock lite segt 

ibland. 

Det fungerar 
bra. 

Ja Ja 

Är det vanligt med 

fraktskador på 
paketen? 

Nej Nej, väldigt 

ovanligt. 

Nej Nej 

Affärsmässiga hinder     

Erbjuder ni service 

dygnet runt via 
webben? 

Nej Nej Nej Nej 

Upplevs 

marknadsföringen som 
ett problem? 

Ja och dyrt. Ja, det är svårt 

att veta vilka 
kanaler man ska 

satsa på. 

Inte något 

problem som 
sådant, men 

otroligt kostsamt. 

Stora kostnader 

förknippas med 
marknadsföring 

och kan vara 

svårt att hitta 

rätt medier att 
använda sig av. 

Upplevs det som 

svårare att 
marknadsföra en 

webbutik än en fysisk 

butik? Risk att den 

fysiska butiken har 
lättare att synas? 

Det är svårare att 

marknadsföra 
hemsidan. 

Nej Nej! Det går att 

exponera bägge 
butikerna på sina 

sätt mot en 

kostnad.  

Nej 
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 Datorhörnan Hi-Fi ICD JT:s elservice 

Är det svårt att 

särskilja er, och 
sticka ut från 

mängden via e-

handeln? 

Ja, i och med att 

vi har den 
lösningen som vi 

har är det ju fler 

som har samma 

lösning. 

Nej det anser jag 

inte, jag anser 
att hi-fi klubben 

har ett bra 

koncept där vi 

lyckas stå ut bra 
mot liknande 

butiker. 

Beror på. Med de 

vanliga 
produkterna som 

tusentals butiker 

har kan det vara 

svårt att särskilja 
sig. ICD riktar 

dock in sig mer 

och mer på 
specialanpassade 

produkter vilket 

kan underlätta 

detta 

Ja, svårt att hitta 

rätt kanaler 

Går ni med vinst på 

e-handeln? 

Det rinner in 

pengar då och då, 

men vi tjänar 
mest på butiken 

så att säga. 

- Ja - 

Exporterar företaget? Om någon kund 

från utlandet vill 
beställa från oss 

får de göra det, 

men det brukar 
inte hända. 

Bara till de 

nordiska 
länderna. 

Ja, det 

förekommer men 
är inte en jätte stor 

försäljningskanal 

Nej, kan bli 

aktuellt men inte i 
dagsläget 

Betalningar     

Har något 

betalningsalternativ 
valts bort? Varför? 

American 

Express, det är 
för dyrt. 

American 

Express har vi 
inte, det är för 

dyrt. 

American Express 

pga. För höga 
kostnader 

Ja, efter 

diskussioner med 
andra parter har 

ett [icke 

namngett] 

alternativ valts 
bort 

Förmedlar företaget 

ett intryck av säkra 
betalningar (enligt 

respondenterna) 

Inte när de är 

inne på hemsidan 
men när de väl 

kommer in i 

betalningen så 

gör de det 

Ja det anser jag 

absolut 

Ja, använder sig 

av Payex som är 
Sveriges största 

betaltjänst, vilket 

gör att kunderna 

är ganska vana vid 
detta 

Ja 
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6. Analys  

Analyskapitlet syftar till att tolka och reflektera de resultat vi fått fram genom våra intervjuer 

och koppla dessa till tidigare beskrivna teorier. Kapitlet är också utformat så att läsaren enkelt 

ska kunna följa med. 

6.1 Inom organisationen 

6.1.1 Kompetenshinder 

När vi intervjuade Datorhörnan sade de till oss att de anser sig ha väldigt hög kompetens inom 

e-handel trots att de saknar specifik utbildning inom det området. De hävdar att när de 

startade fanns det inga utbildningar och att de lärt sig allt de kan genom åren. Men det finns 

saker företag kan göra för att förbättra sin kompetens inom e-handelsområdet. Som vi 

diskuterat i teorin anser författarna till Post & Telestyrelsens rapport att det är viktigt att ha en 

god utbildning för att lyckas med e-handel (Post & Telestyrelsen, 2007). Frågan är nu vilken 

typ av utbildning som företagare kan öka sin kompetens inom för att lyckas bättre med sin e-

handel? 

Liknande svar som vi fick från Datorhörnan gav även våra andra respondenter. Vår 

respondent på Hi-Fi sade att han personligen inte har den kunskap som behövs för att driva e-

handel, men att denna kompetens ändå finns inom organisationen. Inte heller ICD ansåg sig 

ha några kompetensbrister, varken idag eller när de startade sin e-handel. ICD har, likt 

Datorhörnan, valt att inte skaffa någon specifik utbildning för e-handeln. De anser att 

försäljningen är lika varandra oavsett om man säljer över webben eller i fysisk butik. Då ICD 

startade sin Webbshop gjordes detta under tre steg innan det lanserades fullt ut. Detta kan ha 

bidragit till att ingen utbildning behövdes då lanseringen började i ett långsamt tempo och det 

tog ett tag innan de var igång på allvar.  

JT:s elservice har, till skillnad från våra andra respondenter, valt att satsa mycket energi och 

kapital på att utbilda personalen inför denna satsning. Detta anser de vara välbehövligt för att 

kunna ge kunderna tillräckligt bra service och att den välbehövliga kompetensen inte fanns 

inom företaget före utbildningarna. Vår respondent på JT:s elservice säger även att framtida 

utbildningar kan bli aktuella om det visar sig att de tidigare utbildningarna inte räcker till. 

Detta handlar dock mycket om att sköta den dagliga skötseln av webbshoppen för att slippa 

köpa in även denna tjänst utifrån. De har ett sortiment som byts ut med jämna mellanrum 

vilket gör att produkterna på hemsidan måste bytas ut och för att klara av detta ansåg JT:s 

elservice att utbildningar behövdes. Trots stora satsningar på utbildningar har inte alla bitar 

fallit på plats än och framförallt marknadsföringen är ett frågetecken som de inte riktigt vet 

hur de ska räta ut än. 

Det är endast JT:s elservice som har satsat på utbildningar vid starten av e-handel. Vår 

respondent på ICD säger att han tror att det kan finnas större behov av utbildning om man 

tillhör en annan bransch än datorer och multimedia då det är känns som ett naturligt steg att 

ta. Även personalen har stort intresse av teknik vilken kan ha bidragit till att inte behovet av 

utbildning varit så stort hos våra företag. Svaren vi fått från våra respondenter är av motsatt 

åsikt än av vår teori (Post & Telestyrelsen, 2007, s8) där det nämns att kompetens kan vara ett 

stort problem vid integration av ett e-handelssystem. 
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Något som alla våra företagare är mindre bra på är att marknadsföra både sin butik och 

hemsida. Datorhörnan säger att de har haft stora problem med att marknadsföra sin hemsida, 

till stor del på grund av att det kostar så mycket pengar. Givetvis är kostnaden en stor del i det 

hela att marknadsföra sin hemsida, men vi tror också att man måste kunna planera sin 

marknadsföring (Pihlsgård & Skandevall, 2000 s. 145). Och hur ska man lyckas med det om 

man inte har erfarenhet eller utbildning sen tidigare? Vår respondent som vi intervjuade i 

Datorhörnan en examen i marknadsföring, men vi tror det kan vara svårt om man aldrig 

arbetat med marknadsföring tidigare. Som studenter upplever vi själva att den kunskap som vi 

införskaffar idag kan vara svår att behålla i framtiden om man inte använder den i sin dagliga 

verksamhet. 

När kunderna sedan hittat till hemsidan gäller det att maximera kundens nytta (Roche, 2006, 

s49). Även detta är ett hinder som Datorhörnan upplever. De säger att de inte är nöjda med 

hur de byggt upp sin hemsida. I dag finns det mycket litteratur som vi använt oss av för denna 

studie om hur man bygger en hemsida kring e-handel och vad man ska tänka på. Detta kan 

vara något som Datorhörnan missat. Datorhörnan fick sin hemsida gratis och behövde därför 

möjligtvis inte göra någon form av research för att få igång sin hemsida.  

Idag finns det till och med kurser i webbdesign och hur man utvecklar en hemsida. Så även 

fast Datorhörnan haft problem med sin hemsida för att få den att verka attraktiv anser vi att 

det finns en hel del hjälpmedel att tillgå för att skapa en attraktiv webbsida som maximerar 

kundens nytta.  

Hi-Fi butiksansvarige som vi intervjuade upplevde också att han om han skulle skapa en egen 

e-handelshemsida skulle han haft problem med att marknadsföra den med tanke på att han 

saknar nödvändiga kunskaper inom marknadsföringsområdet och e-handel generellt. När det 

gällde att marknadsföra butiken tyckte han också att detta var svårt. Han pekade främst på att 

det var svårt att veta vilka kanaler man måste välja för att lyckas med marknadsföringen av 

butiken. Detta är något som även kommit upp i vår teori (Dahlen & Lange, 2009, s 30). 

Dessa problem hanteras dock av andra som jobbar inom Hi-Fi organisationen och som är mer 

insatta inom marknadsföring och hur man bygger upp en hemsida. Så inom Hi-Fi i sin helhet 

var marknadsföring ett problem för butiksinnehavaren om denna skulle sköta detta själv, men 

med tanke på att han får hjälp av andra kunniga som jobbar med e-handel kunde 

organisationen hjälpa varandra och neutralisera problemet. Man kan säga att Hi-Fi har rätt 

utbildad personal för rätt uppgifter. De har personal som jobbar med det de är bra på. Alla har 

sin uppgift och på detta sätt kan de få en bättre och mera konkurrenskraftig organisation 

gentemot sina konkurrenter. 

Vad gäller ICD så är deras webbshop mest till för företagskunder vilket, enligt vår 

respondent, påverkar försäljningen till privatpersoner. Vi var tidigare inne på att det gäller att 

maximera kundernas nytta när de väl hittat till hemsidan (Roche, 2006, s49) och detta är något 

som ICD delvis inte lyckas med. Vår respondent säger att kunder som letar efter en 

helhetslösning oftast finner det, men om det rör sig om en privatperson som letar en specifik 

pryl, t.ex. en musmatta inte har det lika lätt. Att detta är något som påverkar ICD:s försäljning 

känns troligt, men samtidigt försöker de nischa sig allt mer mot just helhetslösningar och 

unika produkter. Detta gör att deras primära målgrupp inte är ute efter en vanlig musmatta. 
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Kring marknadsföringen hos ICD finns det mer att önska. Kostnaderna för att marknadsföra 

sig är otroligt stora och resultaten är svåra att veta i förväg. ICD har testat att använda sig av 

de flesta kanaler som går, med varierande resultat. Då ICD mestadels säljer till företag har de 

andra förutsättningar än våra andra respondenter. Att sälja till företag, och industrimarknader, 

kräver ofta en annan typ av marknadsföringsinsatser. Det är vanligt att företag som säljer till 

industrimarknader ofta satsar mer pengar på säljpersonalen än på själva marknadsföringen. 

Detta beror på att det är säljarna som håller industrimarknaderna informerade om nyheter, 

medan marknadsföring till privatpersoner istället sker via, exempelvis, reklam på TV (Futrell, 

2008. s50). Dock är ICD även aktuella på konsumentmarknaden men detta sker oftast via 

butiksförsäljningen och inte via webbshoppen. Detta gör att de kan satsa större resurser på 

lokal marknadsföring som riktar in sig på privatpersoner, medan deras marknadsföring mot 

webbshoppen riktas in mot företagskunder. 

JT:s elservice vet ännu inte riktigt hur de ska marknadsföra sin webbshop. De vill inte gå ut 

och marknadsföra en halvdan produkt och därför har inte detta kommit igång på allvar än. Vår 

respondent hos dem säger att de har flera idéer om hur de kan göra, men de har inte beslutat 

någonting ännu. De säger även att de är beredda på att testa sig fram för att se vad som ger 

bäst resultat på investerade pengar. JT:s elservice har inte riktigt samma förutsättningar som 

Hi-Fi och kan därmed inte ha experter inom alla områden och därmed måste personer, som 

inte alltid har så god erfarenhet av webbshoppar eller marknadsföring på Internet, arbeta 

väldigt brett och inte kunna koncentrera sig på det de är bäst. 

6.1.2 Kostnader 

Det fanns också en hel del hinder inom kostnadsområdet att ta hänsyn till. Datorhörnan 

uppgav att det var dyrt att äga en butik med tanke på alla omkostnader. Samtidigt som det 

skulle vara mycket billigare att bara äga en e-handelshemsida och sköta den från en källare, 

medans någon annan skickar ut produkterna. De medgav också att hemsidan inte drar in så 

mycket pengar med tanke på att kunderna bara går in dit för att titta. Då undrar vi vad det är 

för mening att ha en hemsida om väldigt få handlar på den?  

Vi vet att de fick hemsidan gratis, men tror att det skulle ta extra resurser att göra den lönsam. 

Tid som kostar pengar och skulle kunna läggas på andra saker. Och med tanke på att de 

verkar en aning desorienterade inom hur e-handel ska byggas upp för att de ”saknar” 

utbildning. Vet vi inte om det är värt om de har kvar sin e-handelshemsida. Att lägga upp en 

bra marknadsföring för hemsidan skulle också kosta dem mycket pengar, pengar som inte 

finns. Detta är ytterligare ett exempel som talar emot dem. Därför tror vi att de kanske borde 

lägga mindre betald arbetstid på hemsidan eller lägga ner den.  

Hi-Fi butiken har ett annorlunda koncept på kostnadssidan om man jämför med Datorhörnan. 

Ägaren till butiken står för butikens kostnader och allt vad det innebär. Medan hemsidans 

kostnader som innebär reklam och uppdateringar står ledningen för. Alla butiksinnehavarna 

måste dock betala en viss procent av sin försäljning till butikskedjan eftersom de är ett 

franchiseföretag. Om man drar en parallell till Datorhörnan kan man se att Hi-Fi lyckats bättre 

med sin e-handel både på kostnadssidan samt utvecklingsmässigt. Hi-Fi:s hemsida har större 

resurser att röra sig med och kan på detta sätt göra mer reklam för sin hemsida än vad 

Datorhörnan kan och köpa in större lager till lägre priser.  
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Deras hemsida är också mera utvecklad än vad Datorhörnans är om man tittar på design och 

erbjudanden. Dock finns det också ett problem med Hi-Fi hemsida som vi får höra om. 

Kunderna som handlar i butikerna har svårt att på hemsidan ta reda på hur bra ett ljudsystem 

egentligen fungerar. Det går inte att förmedla en ljudupplevelse av ett par högtalare över 

internet som de gör i verkligheten. Därför är butikerna så viktiga att ha även fast de säljer 

saker över internet. Medans Datorhörnan skulle om de effektiviserade sin hemsida kunna 

lägga ner butiken och gå online. Ett annat alternativ för Datorhörnan vore att lägga ut 

hemsidan på entreprenad och låta någon annan med mera resurser sköta hemsidan mot en del 

av försäljningen (Hagset & Eineving, 2008, s169). 

Kostnaden för marknadsföring, är som vi beskrivit tidigare, ett större problem för ICD även 

om det är otroligt viktigt för dem som både är aktiva på en konkurrenstät marknad och har 

unika produkter som kanske inte kunderna känner till. Vad gäller utvecklingen av sidan så 

säger vår respondent att den var väldigt kostsam och trots detta så har de inte lyckats få den 

till en tillfredställande nivå för kunder som söker vardagliga produkter. De eftersträvar att 

lägga sig någonstans mellan de som söker färdiga koncept, och de som söker lite vanligare 

produkter. En alternativ lösning hade varit att ha två skiljt designade butiker där kunderna i 

början får välja vad de vill få ut av sidan och slussas efter valet vidare till den utvalda butiken. 

Dock finns även det problem med ett sådant system, då utvecklingskostnaderna kan bli än 

högre. 

JT:s elservice är dock de enda av våra respondenter som uppger att deras kostnader för sålda 

varor inte kommer skilja på webbutiken jämfört med den fysiska butiken. Detta kan bero på 

att de vid intervjutillfället precis var i uppstarten av webbshoppen vilket gjort att de inte med 

säkerhet vet vad för kostnader som kan bli lägre. Alternativt att de har ett annat system 

jämfört med våra andra respondenter som ger samma kostnader överallt. 

JT:s elservice är, liksom alla andra företag, medvetna om att kostnaderna för marknadsföring 

är höga och att det är bland det dyraste med att driva ett företag. Då de valt att inte påbörja 

någon egentlig marknadsföring för webbshoppen har de dock inget att säga om det är dyrare 

eller svårare att marknadsföra webbshoppen jämfört med den fysiska. De har även gjort precis 

som ICD, nämligen att köpa in utvecklingen av hemsidan från en utomstående.  Även detta är 

en dyr kostnad som hade kunnat undvikas om någon internt haft dessa kunskaper, men då de 

kommer hantera den dagliga skötseln av hemsidan anser de att det lönar sig mer att köpa in 

denna kostnad som endast uppstår ett fåtal gånger istället för att ha en fast kostnad som 

utvecklar hemsidan. 

Att JT:s elservice är precis i startskedet av webbsatsningen är givetvis något som påverkar 

dess kostnader. De har ännu inte hunnit nå ut till kunderna samtidigt som utvecklingen av 

hemsidan finns i ett färskt minne. De har heller inte hunnit arbeta sig in i det hela eller hunnit 

få fram det smidigaste sättet att arbeta för att driva ner kostnaderna. Att JT:s elservice 

kommer ha samma priser oavsett försäljningskanal kan förklaras med att flertalet leverantörer 

har rekommenderade priser som inte JT:s elservice får pressa ner. 

Våra andra företag visar dock tecken på att det går att hålla lägre kostnader om man säljer via 

en webbshop än genom att sälja samma vara i en fysisk butik. Och just de lägre kostnaderna 

ses ofta som extra motivation till varför man ska satsa på e-handel (Hansen, 2005, s4-10 & 

Fredholm, 2000, s20). 
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6.1.3 Betalningsalternativ  

Även betalningslösningar som butikerna använder för att ta betalt har sina problem. 

Datorhörnan uppgav att kontanter är dyrt att hantera men att kort också hade sina kostnader 

för att mellanhänder tar betalt vid varje transaktion vilket stämmer överrens med teorin som vi 

använt oss av(Rådmark, 2009, s17). Sedan finns det också en teoretisk risk om man handlar 

med kort på internet genom att någon får tag i kortnumret. Vi tror att om kontantproblemet 

och kortkostnaderna skulle försvinna skulle butikerna erhålla en mycket större marginal på 

sina affärer och detta skulle möjligtvis gynna samhället i ökade skatteintäkter. Sedan förstår vi 

att många väljer att handla med kontanter vid mindre inköp och lite dyrare saker med kort. 

Varken Hi-Fi, ICD eller JT:s elservice säger dock något om att kontanthanteringen är dyr. 

Detta tror vi kan bero på att de tar denna betalningsmetod som så självklar att de helt enkelt 

accepterar denna kostnad utan att reagera på det. ICD känner dock en liten osäkerhet vid 

kortbetalning på webben då det finns en risk att det är ett kapat, eller stulet kort som det 

handlas med. Detta hör delvis ihop med den oro som konsumenterna känner inför handel över 

Internet (Post & Telestyrelsen, 2007, s12-13 & 18-23. Hansen, 2005, s38-46).   

Både Datorhörnan, Hi-Fi och ICD uppgav dock att American Express var det dyraste kortet 

att handla med och att det därför blir svårt för ägarna att gå runt. De har därför valt att inte 

använda detta kort vilket vi anser är positivt. Angående risken att handla på internet tror vi att 

detta är en stor del i det som håller tillbaka e-handeln även om den ökar.  

Många som handlar på internet handlar säkerligen inte på affärer som de inte känner igen utan 

det är välbekanta stora kedjor som man känner till som man väljer att handla hos. Vi tror 

också att de stora kedjorna ger köparen en större trygghet när det gäller säkerhet. 

Något som samtliga våra respondenter är övertygade om är att just de lyckas förmedla en 

känsla till kunderna av att de erbjuder säkra betalningsalternativ. Om detta verkligen är fallet 

kan endast kunderna svara på då det är ganska vanligt att kunderna känner en viss osäkerhet 

kring betalningar över internet (Post & Telestyrelsen, 2007, s12). Företagens självsäkra sätt 

att svara på tyder på att det finns väldigt säkra betalningar som ger en trygg känsla till 

kunderna, eller att kunderna har en helt annan åsikt kring detta ämne.  
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6.2 Utanför Organisationen 

6.2.1 Teknik  

Vi har tidigare berättat om att Datorhörnan haft problem med att integrera tekniska system 

som till exempel kassa och lager i ett och samma system vilket även tagits upp i vårt 

teoriavsnitt (Post & Telestyrelsen 2007, s9). Det finns både för och nackdelar med att inte ha 

alla systemen i en och samma kassa. Fördelen är givetvis att de kan ta betalt av en kund 

samtidigt som någon annan fixar i systemet inne på lagret. Nackdelen är att eftersom alla 

systemen är uppdelade blir de tvungna att dela på systemen och vänta in deras tur när datorn 

är ledig.  

Det optimala skulle vara att ha ett i allt och samma system men detta blir mycket kostsamt. 

Och ska man köpa in till exempel tre av dessa system med allt i ett blir det ännu dyrare. Vi 

upplever att detta kan vara ett problem för flera butiker som Datorhörnan där det finns tre 

anställda eller fler som arbetar på samma ställe och måste använda de tekniska system 

samtidigt. Däremot om det är som hos Hi-Fi butiken vi intervjuade där det endast jobbar en 

person, blir det på detta sätt naturligtvis inget krångel. Varken ICD eller JT:s elservice nämner 

detta som något problem. ICD har väl fungerande system och två olika fysiska butiker som 

tillämpar detta men som rapporterar allt separat. Vi tror också att Hi-Fi har en fördel jämfört 

med våra andra företag när de köper in dessa tekniska system om de lyckas förhandla in en 

grupprabatt eftersom de äger så många butiker i Norden.  

Förutom dessa tekniska problem med kassor och datorer. Har samtliga våra intervjuade 

företag problem med en del tekniska funktioner på hemsidan som skulle gynna kunderna och 

maximera deras nytta (Roche, 2006, s49) . 

Inget företag har en funktion på hemsidan där man kan jämföra två produkter med varandra. 

Datorhörnan anser också det kan bli lite rörigt att läsa all teknisk information som finns på 

deras och andra hemsidor. Båda dessa problem gör det svårare för kunden att göra ett bra köp 

och då riskerar företaget att gå miste om kunder som istället väljer att handla på andra ställen 

och aldrig mer kommer tillbaka (Nielsen, 2000). 

En anledning till att ICD inte har integrerat ett smidigt system där man kan jämföra olika 

produkter kan bero på att de har många unika produkter. Dels finns det inte många olika 

lösningar att välja på och dels kan det bli oerhört komplexa system som skulle göra en 

jämförande tabell oerhört lång och svårbedömd.  

Hos JT:s elservice är det på många produkter endast designmässigt som produkterna skiljer 

sig åt. Detta gör det överflödigt med jämförelsetabeller. Både JT:s elservice och ICD har väl 

integrerade system mellan webbshop och fysisk butik, detta kan jämföras med Hi Fi butiken i 

Umeå som inte behöver ha detta integrerat då inte webbshoppen drivs därifrån. Det är dock 

enbart Datorhörnan som nämner att det kan bli svårt läsa all teknisk information. 
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6.2.2 Leveranser 

Leveranshinder är ett annat problem som våra butiker inte alltid kan rå för men som ändå 

drabbar dem (Oskarsson et al. s11-12, 29). Datorhörnan påpekar att Posten som är deras 

huvudleverantör ibland kan leverera produkter sent. Det händer att produkter kommer några 

dagar senare än vad som de skulle ha gjort. Detta kan få konsekvensen av att kunderna väljer 

ett annat märke om de vet att Datorhörnan är sämre på att leverera produkter. Nackdelen är att 

Posten är en av de stora distributörerna i Sverige. Och det kan vara svårt att förhandla om ett 

avtal med en annan distributör när man redan har ett som kostnadsmässigt fungerar bra. Men 

är man inte nöjd är det ändå värt att undersöka anser vi. 

Hi-Fi använder sig av DHL som de anser det fungerar bra med. Om det blir förseningar i 

distributionen av varor försöker de alltid minst en gång i veckan höra av sig till kunden för att 

uppdatera dem om vad som hänt. Detta gör självfallet även Datorhörnan vid grova 

förseningar. JT:s elservice och ICD arbetar väldigt likt varandra, de arbetar hårt för att 

kunderna ska få information om deras beställnings framfart. De är båda duktiga på att ge 

information direkt något händer med transporten. ICD säger att vid förseningar meddelas 

kunden detta direkt och sedan får denne ta beslut om väntetiden blir för lång eller om ordern 

ska stå kvar. Hi-Fi har även märkt att en del leverantörer har det svårt i finanskrisen spår att 

hålla sina leveranstider. I och med detta förskjuts problemet bort från distributören till 

leverantören. Och de som drabbas i slutändan är kunderna. Detta kan få den följden av att 

kunden inte väljer samma butik nästa gång de handlar via e-handel. Detta är alltså ett 

allvarligt hinder, och kan i värsta fall göra att butikerna tappar kunder.  

Att Hi-Fi upplevde vissa problem under lågkonjunktur att inte leverantörerna kunde leverera i 

samma takt som behövdes kan ge stora problem för Hi-Fi om inte kunderna får produkterna 

inom utlovad tid. Även Datorhörnans problem med att Posten inte lyckas leverera varorna i 

tid kan leda till problem. Företagen måste kunna erbjuda trygga, säkra och snabba leveranser 

för att minimerar riskerna att förlora kunder till konkurrenter (Post & Telestyrelsen, 2007, s9 

& 12). 

Ett annat system som Datorhörnan skulle kunna använda sig av är att nyttja två olika 

distributörer för olika sorters leveranser. ICD använder detta och de är mycket nöjda med det 

systemet. De anser att Posten och Schenker kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. JT:s 

elservice satt vid intervjun i täta förhandlingar med olika transportörer och det var inte 

bestämt vilka som skulle sköta just deras leveranser, men vi tror att även JT:s elservice bör 

undersöka möjligheten att använda sig av två fraktbolag för att kunna anpassa leveranserna till 

kundernas önskemål. 

6.2.3 Affärsmässiga hinder 

Dagens konsumenter kan enkelt välja vilken tid de vill gå in på en internetbutik och handla 

vad de vill. Är det inte troligt att de i och med detta väntar sig en hög grad av service 

samtidigt?  

Från vår intervju med Datorhörnan fick vi reda på att kunder kan ringa butiken sent på natten 

när affären stängt och förvänta sig att få service. När vi dock pratar med Datorhönan anser vår 

respondent att de flesta kan vänta till dagen efter om de är i behov av service. Det finns även 

en teori som vi tidigare studerat som antyder att det finns ett behov från kunder att de ska ha 

rätt till service även när butiken är stängd (Post & Telestyrelsen 2007, s 11-12). Av det vi kan 

se i dagens samhälle är det dock inte många affärer som har service dygnet runt. Detta beror 

nog på vilken affär det är. Är det till exempel datorservice för företag tror vi att det är mer 

accepterat runt dygnets alla timmar än vad personlig datorservice är.  
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Vår Hi-Fi butik upplever inte heller att de måste tillhandahålla service runt dygnets alla 

timmar. Detta är dock mera förståeligt med tanke på att de säljer stereoprodukter som inte 

havererar i lika stor grad som datorer. Datorhörnan medgav till exempel att produkter i deras 

bransch går mycket oftare sönder än vad folk tror. 

ICD erbjuder alla kunder samma sorts service oavsett var köpet har skett. Har de skett i en 

fysik butik kommer kunderna in med varan och ICD testar då om produkten verkligen är ur 

funktion eller om det bara rör sig om kompabilitetsfel. Liknande hantering sker vid 

beställningar via deras webbshop. När det handlar om exporter så eftersträvar ICD att även 

här erbjuda likadan service, men med tanke på fraktkostnader händer det att de måste använda 

sig av andra metoder för att ge kunderna fullgod service. Det är som vi skrivit tidigare 

ovanligt att erbjuda service dygnet runt och detta är inget undantag för ICD. Det rör sig om ett 

relativt litet företag som inte har råd att ha servicepersonal tillgängliga dygnet runt. De 

fokuserar sig även på speciella produkter som de själva utvecklat eller som de har 

distributionsrätterna på och detta kan påverka servicen då det finns stor chans att det endast är 

ICD som kan utföra denna service. Detta kan vara något som ställer högre krav på företagets 

erbjudna service. 

Även JT:s elservice kommer erbjuda samma service för kunder till webbshoppen som 

kunderna som handlar i deras fysiska butik. De varor som det är fel på kommer att skickas till 

JT:s elservice leverantörer och öppettiderna vad gäller service kommer även det vara det 

samma oavsett var försäljningen sker. 

Förutom service vill vi också diskutera marknadsföring som vi tagit upp innan. Datorhörnan 

uppgav att de har problem att marknadsföra både butiken och e-handeln. För att lyckas med 

en bra marknadsföring inom som utanför Sverige kan det vara viktigt att göra en 

omvärldsanalys (Parment, 2008, 28-31). Detta är ett av alla bra sätt att planera sin 

marknadsföring på. Det gäller att hålla koll vad som händer i omvärlden vilket vi tror att 

Datorhörnan har lite svårt med eftersom de är en mindre butik och inte vuxit lika mycket som 

Hi-Fi.  

Hi-Fi är mera internationella då de finns i flera olika länder. Förmodligen har de kunnat 

expandera så mycket för att de tillhör en kedja där det finns personal som är speciellt 

utbildade inom marknadsföring och kan titta på olika trender samt konkurrenter i världen. 

ICD ligger någonstans mitt emellan Datorhörnan och Hi-Fi. ICD har två butiker i Skellefteå 

och ett försäljningskontor i Stockholm medan de även tittar på eventuella nya etableringsorter 

runt om i Sverige. De exporterar även en del. Detta gör det troligt att ICD har lite mer 

erfarenhet av marknadsföring än Datorhörnan, men det är möjligt att de inte når upp i samma 

kompetensnivå som Hi-Fi. JT:s elservice är mer likt Datorhörnan och mest aktiva på en lokalt 

begränsad marknad. 

Till sist om marknadsföring vill vi också påpeka samt analysera vad vi tror om våra företags 

val av kundgrupper.  

Datorhörnan satsar på studenter som får en fast inkomst varje månad och är relativt icke 

konjunkturkänsliga. Medans Hi-Fi satsar på en äldre kundgrupp som kan vara lite mer 

konjunkturkänsliga (Dahlen & Lange, 2009, s 30). ICD har däremot valt att koncentrera sig 

hårt på företagsmarknaden med sin industrielektronik medan JT:s elservice kunder i dag 

består av Skellefteås befolkning. Då är frågan vilket av dessa kundgrupper är bäst att satsa på?  
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6.3 Utvecklad modell 

Här presenterar vi modellen som vi gjort utifrån vår teoridel, fast nu är den utvecklad och vi 

pekar ut de problem som vi kommit fram till att våra respondenters företag upplevde. 

6.3.1 Inom organisationen 

Kompetens 

Våra butiker anser att de har hög kompetens att driva e-handel trots att bara en av fyra butiker 

utbildat personal inför e-handelslanseringen. Hi-Fi var den butik där butiksägaren inte utbildat 

sig för att sköta e-handel utan endast butiken. Detta var är dock inget problem då Hi-Fi 

butikerna samarbetar med kompetent personal inom organisationen.  

För att öka kompetensen inom butiken krävs det också att det finns kapital vilket oftast 

saknas. Detta är ett hinder för många butiker när de ska utvecklas. 

Vi insåg också att de som jobbar i mindre butiker inte alltid har den erfarenhet det krävs för 

att behärska alla områden. Därför kan det vara bra att anställa specialister om man har råd 

vilket vi förtydligade tidigare kan vara ett problem. 

Kostnader 

Marknadsföring är den största kostnaden en liten butik kan dra på sig och därför är det svårt 

att effektivisera den biten. Omkostnader är också komplicerat för mindre butiker. Speciellt för 

datorbutiker är det bättre att sköta allt online ur en kostnads synvinkel. Butiker som Hi-Fi som 

säljer ljud måste givetvis ha kvar sina butiker då detta är svårt att köpa på Internet. Att 

utveckla e-handel är i sin helhet ett kostsamt projekt. Och därför kan det vara så att många 

butiker väljer att ha sina e-handelshemsidor enkla. 

Betalningsalternativ 

Generellt är kontanter dyra att hantera för butiker. Vi insåg att våra butiker var vana vid detta 

system och endast en butik ansåg att detta var ett problem. Alternativet till kontanter är kort 

och där finns det alltid en mellanhand som tar provision per transaktion. Detta är också ett 

problem för många butiker, speciellt butiker som sysslar med e-handel. Även fast e-handel 

existerat i femton år är rädslan för bedrägerier på Internet fortfarande påtaglig bland kunder, 

och detta kan vara ett problem för företagare som väljer att starta e-handel.  

American Express är också så dyrt att använda att samtliga av våra butiker valt att ta bort det 

kortet från respektive butik. 

6.3.2 Utanför organisationen 

Leveranser 

Våra butiker anser att distributionen av sålda varor fungerar bra. Det var endast Posten som 

fick kritik från Datorhörnan för att leverera inkompletta leveranser till och från. Hi-Fi anser 

också att en del leverantörer har problem nu i finanskrisen att leverera i tid. Och detta kan 

påverka kunderna. För att lösa detta problem tar de ibland kontakt med kunderna och 

informera om detta. 
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Affärsmässiga  

Tjugofyratimmarsservice är efterfrågat av en del kunder men våra butiker är inte beredda att 

ställa upp på detta. De anser att kunderna kan vänta till dagen efter. 

 Ett till hinder som vi upptäckt i och med att vi utvecklade vår modell var att butikerna är 

mindre bra på att analysera vad som händer i omvärlden och bedriva en marknadsföring efter 

detta. Hur detta ska lösas är givetvis en svår fråga. Det handlar om resurser och planering. Nu 

i finanskrisen är det också svårt för våra butiker att analysera vilka kundgrupper de ska rikta 

sig mot. 

Teknik 

Integration av tekniska system är förmodligen ett problem för många av dagens 

butiksinnehavare. Är det bäst att ha en kassa eller flera? Hur utvecklade ska dessa system 

vara? Desto mer utvecklade desto mer pengar kostar dem. Och är man flera anställda i butiken 

med få kassor finns det en risk att det blir kö till kassan. Vi tror också att Hi-Fi med sin större 

organisation har större fördel då dessa köper in tekniska system. 

Våra butiker har också haft problem med en del tekniska funktioner på hemsidan som till 

exempel möjligheten att jämföra produkter. Detta anser vi också är ett hinder för våra 

företagare och något som de bör åtgärda. 
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7. Slutsatser 

7.1 Inom organisationen 

7.1.1Kompetenshinder 

När det gäller kompetenshinder tyckte både Datorhörnan, Hi-Fi och ICD att de hade 

tillräcklig kompetens för att driva e-handel. Hi-Fi däremot ansåg dock att denna kompetens 

låg inom organisationen då butiksinnehavaren inte driver e-handel själv. Av våra respondenter 

var det bara JT:s elservice som ansåg att de inte hade tillräcklig kompetens från början för att 

driva e-handel. Detta hanterade JT:s elservice med att utbilda personalen och nu var 

tongångarna mer positiva kring personalens kompetensnivå vad gäller e-handel. 

Hur de olika företagen ser på sin kompetens går naturligtvis att diskutera. Vissa av våra 

respondenter anser sig ha tillräcklig kompetens för att driva e-handel trots att deras e-handel 

går sämre än för våra andra respondenter. 

Vi anser att Datorhörnan har viljan att driva e-handel men tror inte riktigt att de lyckats 

lansera en e-handelssida som får kunden att handla där. Vi vill dock inte påstå att de har 

kompetensproblem utan det handlar mer om ett finansiellt problem för dem. Om de hade 

större kapital för investeringar tror vi att deras e-handel skulle lyckas bättre. Datorhörnan 

verkar vara medvetna om sina problem, men kombinationen av att omsättningen är liten och 

att kunderna oftast är studenter tror vi att detta påverkar hur de utvecklats. Även faktumet att 

ICD är medvetna om att kunder kan ha svårt att hitta på deras hemsida, men trots detta inte 

försöker förändra detta är något som vi anser är lite konstigt. Vi tror dock att det ligger mer ett 

kostnadshinder än kompetenshinder bakom detta val då det kan tillkomma stora 

utvecklingskostnader. 

Dock anser vi att det är värt att tillägga att både ICD och Datorhörnan har hunnit få mer 

erfarenhet av e-handel jämfört med JT:s elservice. Erfarenheten kan betyda att det inte är i 

samma behov av utbildning, men vi tror ändå att utbildningar hade kunnat utveckla deras 

system vad gäller e-handel. Vi tror att JT:s elservice kommer ha stor nytta av utbildningarna i 

början av deras webbshops livstid men att de trots utbildningar kommer att sakna den 

praktiska erfarenheten som kan vara viktig för resultatet. 

När det kommer till utbildning som kan öka företagets kompetens anser vi att Hi-Fi har 

kommit längst för att de där integrerat butiksinnehavarnas kunnande med de som bygger 

hemsidorna och skapat en större konkurrenskraftig organisation. Datorhörnan och ICD ligger 

jämsides utbildningsmässigt anser vi. JT:s elservice har en fördel gentemot dessa två då de 

satsat på utbildning från början och konstant undersöker om det är nödvändigt att utbilda 

personalen ytterligare. Vi anser att utbildning är nyckeln till god e-handel och därmed anser vi 

att Hi-Fi lyckats bäst med sin e-handel följt av JT:s elservice. Datorhörnan och ICD ligger 

jämsides på en tredjeplats. 
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7.1.2 Kostnader 

Alla butiksinnehavarna medger att de har kostnader för att driva butik och e-handel samtidigt. 

Hi-Fi butiken har inte kostnader för hemsidan men betalar en viss procent av sin vinst till 

ägarna för att kunna utnyttja hemsidan, därmed anser vi att det blir lika ändå. De tre mindre 

butikerna skulle kostnadsmässigt tjäna på att gå online och lägga ner butikerna anser vi. 

Medan Hi-Fi inte kan göra detta då det är svårare att sälja ljudsystem över nätet. Datorhörnan, 

ICD och JT:s elservice medgav också att den största kostnaden och ett av de största hindren 

som de upplevt är marknadsföring. Det är ett svårt område att behärska och ett av de mest 

kostsamma. 

Det har även förekommit stora kostnadsskillnader mellan butikerna vad gäller starten av 

webbshoppen. ICD och JT:s elservice har haft stora kostnader vad gäller utvecklingen, medan 

Datorhörnan har fått upp sin webbshop gratis. Och även om de flesta butikerna anser att det är 

billigare att sälja via nätet än via en vanlig butik står de vanliga butikerna för stora delar av 

deras omsättningar. ICD anser till och med att de vanliga butikerna är så viktiga att de har två 

stycken i samma stad. Genom att lägga ner butikerna skulle de kunna nå lägre kostnader men 

samtidigt förlora stora delar av sin viktiga omsättning. Om man bara eftersträvar låga 

kostnader kan det vara fördelaktigt att göra som vi nämnde tidigare, lägga ner butikerna, men 

är de intresserade av att behålla sina lokala kunder är dessa butiker viktiga. 

Samtidigt meddelar bland annat ICD och JT:s elservice att de tror att lokala kunder först 

använder hemsidorna för att titta på vad de har för utbud innan de åker in till de fysiska 

butikerna och genomför köpen där. Det här tyder på att webbshopparna lever i symbios med 

de fysiska butikerna och att de tillsammans blir ett extra konkurrensmedel. Även om någon av 

delarna bidrar till mer kostnader än intäkter kan helheten bidra till positiva kassaflöden för 

företaget. 

7.1.3 Teknik 

När det gäller att integrera tekniska system har det visat sig att ett av våra företag har detta. 

Datorhörnan har problem med att integrera tekniska system som till exempel kassa och lager 

med varandra. ICD och JT:s elservice sade att de inte upplevt detta problem.  

I Hi-Fi butiken jobbar endast en person vilket innebär att det bara behövs ett system då flera 

inte behöver trängas runt det. Vi vill också påpeka att Hi-Fi och Datorhörnan tyckte att dessa 

system för att integrera verksamhet var kostsamma, vilket vi anser är ett hinder för företagare 

att starta e-handel. Detta medan ICD inte alls ansåg att detta var kostsamt. 

Ännu en slutsats vi dragit och som vi anser vara ett hinder för företagarna är att de har 

problem med tekniska funktioner på hemsidan. Ingen av våra respondenter har en funktion 

där man kan jämföra två produkter med varandra. Ett skäl till varför det kan vara på detta sätt 

kan vara som en av våra respondenter anger att det skulle innebära att de var tvungna att 

installera ett oerhört komplext system vilket är svårt. 
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7.2 Utanför organisationen 

7.2.1 Leveranser 

Datorhörnan medgav att Posten ibland har förseningar i sina leveranser vilket i slutändan 

drabbar kunderna. Hi-Fi var nöjda med sin distributör. ICD anlitar två stycken olika 

distributörer och är mycket nöjda med det systemet. Vi anser att detta kan vara något för 

Datorhörnan att fundera på om de inte är nöjda med Posten. Vi menar att anlita två 

distributörer kan vara ett mycket bra alternativ för att få bättre avtal och stärka företagets 

förhandlingsposition. Detta ökar också pressen på distributörerna att leverera i tid om de får 

uppleva att de har konkurrens. Av denna information bedömer vi att det finns vissa hinder 

inom leveranssystemet också men att detta kan avhjälpas genom att byta leverantör eller anlita 

två stycken samtidigt. 

7.2.2 Affärsmässiga hinder 

Vi har dragit slutsatsen att även fast en del kunder kräver service dygnet runt är ingen av våra 

respondenter villig att ge detta. Inte ens företag bortanför den grupp vi har undersökt med 

liknande produkter ger service dygnet runt. Därför anser vi att denna teori som existerar kring 

detta är tämligen irrelevant. Vi anser med detta att kravet från en del konsumenter angående 

dygnet runt service inte är ett hinder för företagare att starta e-handel.  

Vi har även tittat på vilka av våra respondenter som lyckats bäst med marknadsföring och vi 

kan därmed dra den slutsatsen att Hi-Fi med sin goda kompetens inom samtliga områden 

lyckats marknadsföra sig bäst.  

ICD som har två butiker i Skellefteå och ett kontor i Stockholm kommer på en andra plats då 

de lyckas exportera en del av sina varor utomlands. Datorhörnan och JT:s elservice är 

likartade med sin marknadsföring då de inte lägger stora resurser på det. 

Vi har också funderat vilka kundgrupper det är lättast att tjäna pengar på när våra företagare 

valt samma säljområde. Vi har kommit fram till att Hi-Fi har den mest stabila inkomstgruppen 

med hänsyn till konjunkturläge. Eftersom där handlar oftast äldre människor från trettio år 

och uppåt som har en stabil inkomst. Datorhörnan satsar på studenter som givetvis också 

handlar oavsett konjunktur men vi tror inte att det går att tjäna lika mycket pengar på dessa 

som äldre människor eller företag. JT:s elservice gör som Datorhörnan och satsar på 

lokalkunder vilket kan drabba företaget i oroliga ekonomiska tider. ICD har en fördel i 

högkonjunktur då de satsar mycket på företagskunder. Vi anser att denna grupp kan inbringa 

mest pengar men i långkonjunktur är denna grupp sämre. Den huvudsakliga slutsatsen här är 

att det finns hinder för företag som startar e-handel när dessa ska välja rätt kundgrupp. Vi 

påstår att företagen ska satsa på den kundgrupp som är minst konjunkturkänsliga samt det 

företag som kan inbringa störst vinst. 
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7.2.3 Betalningsalternativ 

Kostnaden att hantera pengar är något många företag i många olika branscher drabbas av. 

Datorhörnan tyckte också att detta var ett problem. Vi anser att detta är ett generellt problem 

för alla branscher men inget speciellt hinder som avskräcker när företagare startar e-handel. 

Andra kostnader som vi uppmärksammat är American Express kort. Detta kort medgav tre av 

fyra av våra handlare att detta var ett hinder för verksamheten. Kortet har så höga avgifter att 

det drabbar butiken. Samtliga har därför valt att inte använda kortet vilket vi också tyckte var 

bra. 

Till slut vill vi också diskutera våra företagares förmåga att tillhandahålla säkra 

betalningsalternativ med tanke på alla bedrägerier och stulna kortnummer nuförtiden. Trots att 

det finns många problem kring att ge kunden säkra betalningsalternativ har ingen av våra 

företagare sett detta som ett hinder. De anser sig alla ha säkra betalningsalternativ. 

7.3 Besvarande av frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka områden företagaren upplevde som problematiska 

när denne valde att starta e-handel och finna eventuella lösningar för att överkomma dessa 

hinder. 

Vi anser att vi funnit en del av de hinder som företagare upplever när de startar e-handel och 

försökt dra slutsatser om hur dessa hinder kan undvikas. Dessa hinder existerar främst i form 

av kostnader. Det handlar om höga kostnader för American Express kort, 

utvecklingskostnader för att utveckla webbshoppen, kostnader för att integrera tekniska 

system och marknadsföringskostnader som ansågs vara den största kostnaden. 

Marknadsföringen ansågs också som det svåraste området att behärska. Även en del tekniska 

tjänster för kunder med avsikt att jämföra produkter på hemsidan ses som hinder vid start av 

e-handel. 

Det finns idag flera utvecklade tjänster där företag kan köpa färdiga webbshoppar som endast 

saknar produkter innan företaget kan starta dessa. Detta kan vara en bra tjänst för mindre 

företag som saknar den finansiering som behövs, samtidigt som större företag med mer 

resurser kan lägga ner mer resurser på design och tjänster på webbshoppen. Det vi vill ha sagt 

är att det inte behöver betyda stora kostnader med att starta webbshop utan företaget kan 

snabbt och billigt kan få upp en acceptabel hemsida för att komplettera redan befintliga 

fysiska butiker. 

När det gäller American Express kort är det svårt att komma ifrån denna kostnad. Vi anser 

som våra respondenter att det bästa alternativet är att inte tillhandahålla denna tjänst för att det 

är svårt att göra något åt kostnaderna. När det gäller kostnader för att integrera tekniska 

system anser vi att detta är mycket svårt för företagare att komma ifrån. Vårt tips till 

företagarna här är att bedriva research innan de köper och eventuellt byta leverantör för 

tekniska system för att få ner priset. Vi ser även att företagarna nyttjar begagnade produkter 

för att sänka kostnaden på dessa system.  
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Marknadsföringskostnader vilket var den största kostnaden enligt våra respondenter anser vi 

kan lösas på ett flertal sätt. Företagaren bör studera relevant litteratur på området och fördjupa 

sig i kurser som finns att läsa på ett stort antal universitet för att på detta sätt förstå hur 

företaget ska rikta sin marknadsföring mot konsumenterna. Om företagaren inte är intresserad 

av eller inte har tid att fördjupa sig i utbildning av marknadsföring kan det vara aktuellt att 

anlita en expert på området till ett överkomligt pris. På detta sätt kan företaget få hjälp och 

tips med de mest kritiska delarna för att lyckas med marknadsföringen. Nästa steg kan vara att 

försöka få ett lån från ett kreditinstitut för att finansiera marknadsföringen. Vi uppmanar till 

försiktighet i detta skede då vi anser att företagaren måste vara mycket säker på hur han ska 

lägga upp marknadsföringen, många företagare kanske bara får en chans. Marknadsföringen 

kan också till en början bedrivas i mindre skala och på lokal nivå för att sedan intensifieras. 

På detta sätt kan företaget hålla låga kostnader till en början och sedan utvärdera resultatet för 

att på längre sikt expandera med hjälp av bland annat marknadsföring.  

De tekniska hinder som existerar anser vi kan elimineras om företaget anlitar en expert på 

området. Dock rekommenderar vi att företagaren tar reda på pris och tidigare meriter för att 

garantera att jobbet blir väl utfört.   

När vi undersökte teorin var våra förhoppningar mycket stora till att vi skulle finna många 

hinder för våra företagare. Vi har dock insett att det endast finns ett fåtal hinder som 

företagare upplever när de startar e-handel och att marknadsföring och kostnader är det 

primära hindret. Det fanns säkerligen fler hinder för tio år sedan än vad det finns idag. Men 

med tanke på alla hjälpmedel som företagarna kan använda sig av i dagens samhälle tror vi att 

komplikationerna med att starta e-handel minskat. 

7.3.1 Vidare studier 

Även fast vi utvecklat en modell tror vi att det går att göra djupare studier inom området. Det 

finns också en stor möjlighet att det går att lägga till fler hinder på en redan utvecklad modell. 

Detta skulle givetvis bero på vilken bransch som studeras inom e-handeln och hur stort 

företaget som undersöks är. Vi tror att beroende på hur många som jobbar i företaget och hur 

utvecklat företaget är relaterat till hur många hinder det finns. Det skulle också vara intressant 

att intervjua andra forskare inom området för att få djupare inblick. 
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Bilaga 1, Intervjuformulär 

Frågeområde Hinder Kommentar 
Allmänt e-handel   

Varför valde ni att satsa på e-

handel? Var det kundernas 

efterfrågan eller såg ni själva 

potential? 

  

När började er satsning på e-

handel? 

  

Kompetens, kultur och 

attityder 

  

Sköter ni er e-handel själva 

eller ligger den ute på 

entreprenad? Tror ni att det 

hade vart bättre om någon 

annan skött den åt er? 

 

Tillräcklig kompetens?  

Förändrades personalens 

attityder när ni startade e-

handel? Upplevde de missnöje 

eller oro? 

 

Attityder  

Kände ni att det fanns någon 

typ av kulturproblem som 

hindrare er att starta e-handel? 

T ex Regionala skillnader eller 

så? 

 

Kultur  

Hur upplevde ni kompetensen 

inom personalen var den 

tillräcklig för att driva e-

handel? 

 

Kompetens  

När ni startade e-handel, kände 

personalen att de var tillräckligt 

utbildade sen tidigare för att 

möta denna nya teknik? Eller 

var den ansvarige rätt utbildad? 

Utbildning av personal  

Uppdaterar ni hemsidan 

kontinuerligt? Varför, varför 

inte? 

 

Attityd, kompetens  

Vet ni om kunderna gillar 

hemsidan? ger den dem något 

värde? T ex kan de hitta 

produkter snabbt och se hur 

många som finns kvar i lager 

och lätt kunna jämföra med 

Att kunna maximera kundens nytta  
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andra produkter på hemsidan, 

samt se teknisk information?  

Hur var personalens/ansvariges 

motivation för att jobba med e-

handeln, var den bra? 

  

Har någon uppgift blivit 

överflödig när e-handel 

introducerades? 

Vad gör de istället? 

 

  

Har ni haft problem med att 

marknadsföra er e-

handelsbutik? 

Hur marknadsför ni er? 

Tidningar. Internet, annonser? 

 

Marknadsföring  

Ser ni några problem med att 

den fysiska butiken har lättare 

att synas än internet butiken? 

 

Har ni gjort er sökbara på olika 

sökmotorer, portaler? Varför 

inte? Vilka? 

 

 

Viktigt att synas  

Är det svårt att särskilja er, och 

sticka ut från mängden via e-

handeln? 

  

Kan kunder ge någon typ av 

feedback till er på hemsidan? 

Har ni tänkt på att införa detta? 

Vad gör ni med denna i så fall? 

 

Feedback/kommentarer  

Var det svårt att utveckla själva 

affärsiden med e-handel? 

Gjorde ni en affärsplan? Hade 

ni några problem med denna? 

  

Hur resonerade ni är ni gjorde 

hemsidan (ville ni ha det enkelt 

t ex)? Uppstod det några hinder 

med det? 

 

  

Har e-handel haft någon 

påverkan på kommunikationen 

mellan anställda och ansvariga? 

Kommunikation  

Hur ser verksamheten ut idag, 

går ni med vinst?  

(hållbar affärside!) 

 

 

Var det svårt att bestämma hur 

butiken skulle se ut? Hur 

planerade ni? 
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Hur arbetar ni gentemot andra 

konkurrenter? 

Tänker ni på vad ni kan 

förbättra på hemsidan eller i 

butiken till och från? 

 

 

 

 

 

Har ni gjort hemsidan själva 

eller har någon annan gjort den, 

fanns det problem med detta? 

 

 

 

 

 

Tror ni att det finns en 

konkurrens mellan internet 

butiken och den valiga butiken 

eftersom det är samma varor 

som säljs där? 

 

 

 

 

Har ni någon form av 

motivations program för de 

anställda? T ex bonusar? 

 

 

 

 

Har ni tänkt på att använda 

elektroniska kuponger någon 

gång, varför inte? 

 

 

 

 

Var ni tvungna att ändra i 

logistiken när ni börja med e-

handel? T ex ändra i lager 

(volym och tid som de ligger 

där)? 

Logistik  

Vilka kundgrupper riktar ni in 

er på? 

  

Har ni haft problem med 

dataprogram så att order 

program havererat någon gång? 

T ex förlorade ordrar eller 

förseningar i ordrar 

  

Reklamationer   

Får ni många reklamationer? 

Vad beror detta på? 

Hur löser ni dem? 

Skillnad mellan 

butiksförsäljning och e-handel? 

  

 

Grad av integration 

 

 

 

 

Hur integrerade är de båda 

butikerna med varandra, vem 

leder vad? 

  

Har butikerna samma namn? 

Satsar de på samma saker t ex 

pris och service? 

Har personalen samma syn på 
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saker? 

Affärsmässiga hinder 

 

  

Säljer ni till utlandet? Varför, 

varför inte? 

  

Finns hemsidan på kundens 

språk? Har ni engelska på 

hemsidan också? Andra språk? 

  

Hur anpassar ni er hemsida och 

produkter till andra länders 

regler och lagar? 

  

Kan ni hantera beställningar i 

utländsk valuta? Vilken/vilka 

valutor? 

  

Har ni kunskap om andra 

marknader/regioner utanför 

Umeå/Skellefteå? 

Är ni villiga att expandera dit? 

  

Är ni villiga att ge service till 

utlandskunder? 
  

Samarbetar ni med någon lokal 

aktör? 

  

Anser kunderna att det är 

smidigt att betala hos er, vad 

anser ni? 

Finns det någon mellanhand 

som tar provision när ni säljer 

typ bank? 

  

Tekniska svårigheter   

Har ni program för logistik? 

Och ekonomi? Kostar de 

mycket pengar? 

  

Känner ni att ni måste ha 

många olika system för att 

passa många olika kunder? 

 

 

 

 

 

Kostnadsrelaterade problem  

 

 

 

 

Gjorde ni några investeringar i 

början? I t.ex. system, 

utbildning för personal, 

marknadsföring? Och så 

vidare? Eller tog ni pengar ni 

redan hade, eller tog ni lån? 

 

 

 

 

 

Hur har finanskrisen påverkat 

er? 
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Känner ni att ni måste 

tillhandahålla 24 timmars 

service till alla kunder? Med 

tanke på att ni har e-handel? 

 

 

 

 

Har det uppstått några interna 

konflikter när finansierings 

problem dykt upp? 

 

 

 

 

Kostnader   

Kan ni hålla lägre kostnader för 

era produkter som säljs via e-

handel jämfört med traditionell 

detaljhandel? 

Lägre kostnader  

Har ni samma pris på nätet som 

i butiken på varor? 

  

Lagerhantering   

Hur ser er lagerkostnad ut? 

Måste ni binda upp mer kapital 

pga. e-handeln för att kunna 

erbjuda snabba leveranser? 

Alltså, ökad försäljning och 

krav på snabba leveranser kan 

kräva större lager. 

  

Försöker ni minska ert lager för 

att få fram mer tillgängligt 

kapital? 

  

Betalningsalternativ   

Vad erbjuder ni för 

betalningsalternativ? 

  

Vilket alternativ är det 

vanligaste kunderna väljer?  

  

Har ni något 

betalningsalternativ som ni 

helst ser att kunderna väljer? 

Varför? 

  

Har ni valt bort något 

betalningsalternativ eftersom 

att transaktionskostnaderna 

varit för höga? Vilket alternativ 

isf? 

  

Har ni problem med falska 

beställningar, dvs. när kunden 

beställer en vara men sedan inte 

betalar eller hämtar ut det? 

   Hur hanterar ni sådant och 

hur arbetar ni för att minimera 

detta? 

Falska beställningar  

Tror ni att ni lyckas förmedla 

en känsla till kunderna som 

säger att ni har säkra 

betalningsalternativ? 
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Leveransservice   

Hur lång leveranstid kan ni 

garantera kunderna? Är det ofta 

som denna tid överskrids? 

Hur hanterar ni förändringar på 

kundernas leveranstider? 

  

Vilka sker era leveranser med?   

Hur anser ni att det fungerar 

med leveranserna? 

Nöjdhet  

Brukar kunderna vara nöjda 

med leveranserna? 

  

Förekommer det ofta skador på 

paketen under transport? 

  

Hur ofta får kunden 

information om utvecklingen av 

deras order? D.v.s. förseningar, 

när de skickas, betalning 

mottagen eller bekräftelse på att 

ordern är mottagen. 

Leveransrapporter  

Säkerhet   

Hur identifierar ni kunderna? 

T.ex. för att undvika bluffare 

som lägger in beställningar men 

sedan inte genomför dem. 

Personnummer eller liknande. 

Identifiering  

T.ex. kläder och digitala 

produkter är drabbade av 

piratkopierade produkter. Tror 

ni att detta är något som 

kunderna känner misstro till 

kring ert företag? 

Piratkopiering  

Prismanipulering/konkurens   

Det förekommer att 

leverantörer som säljer varor 

till andra återförsäljare även 

själva är aktiva på samma 

marknad och därmed kan ge sig 

själva förmåner via lägre priser 

och dylikt. Är detta ett problem 

för er?  

  

Har ni skaffat er djupare 

samarbeten med någon 

leverantör för att underlätta e-

handeln? T.ex. genom 

sammanlänkning av 

affärssystem eller 

organisatoriskt.  

 

Har det isf någon gång hänt att 

något samarbete blivit 
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misslyckat? Hur har det då 

påverkat er? 

Om ni ser att ni har ett betydligt 

lägre pris på en vara jämfört 

med era konkurrenter, kan ni då 

tänka er att höja priset något för 

att få en högre marginal, men 

ändå vara billigast? 

  

Upplever ni det som ett 

problem att vissa prisagenter 

inte är helt neutrala? De kan 

t.ex. ha någon form av 

samarbete med era 

konkurrenter? 

Prisagenter  

 

 

 

 


