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Förord 
 
Denna uppsats utfördes under vårterminen 2003 vid Luleå Tekniska Universi-
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även passa på att tacka respondenterna i de företag som deltagit i våra inter-
vjuer. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om hur små företag gjorde när de utvecklade sitt webb-
baserade e-handelssystem. Syftet var att se om företagens utvecklingsarbete 
följde en systemutvecklingsmodell samt att ge en vägledning till hur utveck-
lingsarbetet kunde gå till utifrån resultatet av fallstudien. I undersökningen såg 
vi att dessa företag inte använde sig av en systemutvecklings modell. Deras 
tillvägagångssätt påminde dock om prototyping i och med att de arbetade fram 
prototyper som sedan förbättrade efter tester av olika slag. Vi kom fram till att 
små företag inte behövde arbeta i projektform utan de gjorde enklare lösningar 
själv. De anlitade en webbmaster om lösningarna skulle innehålla mer avance-
rade funktioner. 
 
Nyckelord: e-handel, elektronisk handel, elektroniska affärer, näthandel, sy-
stemutveckling, prototyping, små företag. 
 



Abstract 
 
This essay is about how small companies did when they developed their web 
based e-commerce system. The purpose was to see if the development process 
in the companies followed a system development process and to give guidance 
to how a development process could be carried out from the result of this case 
study. In the research we found that these companies didn’t use a system de-
velopment process. Their procedure resembled of prototyping when they made 
prototypes and tested them in different ways to achieve improvement. We dis-
covered that small companies didn’t need to work in the project form instead 
they made easier applications themselves. They hired a webmaster if the appli-
cations where to contain more advanced functions. 
 
Keywords: e-business, electronic commerce, e-commerce, software engineer-
ing, systems development, prototyping, small companies. 
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Introduktion 

1 Introduktion 
I det här avsnittet kommer vi att ge en bakgrundsbild och diskutera kring pro-
blemområdet för att ge en tydligare beskrivning av det problem vi ska under-
söka, samt redogöra varför det är intressant att undersöka just detta. Av-
gränsningarna inom området kommer att tydliggöras. Utifrån problemdiskus-
sionen formuleras syftet och forskningsfrågan som uppsatsen utgår ifrån. 
Formuleringen av syftet anger avsikten med undersökningen. 

1.1 Begreppsförklaringar 
Nedan följer tre definitioner på begrepp som används i uppsatsen. Då olika 
referenser använder sig av olika termer har vi valt att använda den aktuella re-
ferensens begrepp i teoriavsnittet.  
 
Elektroniska affärer ”…är alla aktiviteter son sker för att utbyta och förmed-
la information elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsproces-
ser med omvärlden” (Fredholm, 2002 s.11).  
 
Elektronisk handel innebär ”handel med varor och tjänster som i större eller 
mindre utsträckning sker genom användandet av datakommunikation” (Dyck-
ert, 2002 s.14).  
 
Näthandel är enligt Fredholm (2002, s 16) ”…i de flesta fall synonymt med 
handel av varor och tjänster på Internet, ofta med koppling till att företag säl-
jer till konsumenter”. 
 
Dessa begreppsdefinitioner speglar e-handel i olika nivåer men innebär i stort 
sett samma sak. Vi kommer själva att använda begreppet elektronisk handel, 
eller kortare skrivet e-handel, i fortsättningen. 
 
Enstaka kursiverade ord finns förklarade i en ordlista. 

1.2 Bakgrund 
Elektroniska affärer fanns redan på 60-talet i form av enkel filöverföring som 
innebar att beställningar överfördes från ett företag till ett annat. Under 70-
talet utvecklades elektroniska affärer med att standarder uppkom som gällde 
filernas layout. Under 80-talet framkom olika tekniska lösningar som gjorde 
det möjligt för köpande företag att få tillgång till leverantörernas system. Elek-
troniska affärer utfördes på detta sätt i huvudsak av stora företag på grund av 
att de hade tillgång till de ekonomiska resurserna som krävdes (Fredholm, 
2002). 
 
Internet har funnits sen 1969 i form av ett nätverk som i sin tur består av mind-
re sammankopplade nätverk vilka har utökats till det vi har idag. Då protokol-
let http (Hyper Text Transfer Protocol) för överföring kom 1992 blev Internet 
tillgänglig via www (World Wide Web) och det blev möjligt att skapa hyper-
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text. Detta gjorde Internet lätt att använda för den stora massan. Men det var 
när HTML (Hyper Text Markup Language) och webbläsaren introducerades i 
mitten av 90-talet som det blev möjligt att bygga tillämpningar för elektroniska 
affärer som inte bara passade stora företag. Resultatet blev att näthandeln tog 
fart omkring 1997 och 1998 och blev mycket betydelsefull inom vissa bran-
scher, exempelvis musikindustrin. En viktig orsak till detta var möjligheten att 
nå marknader som inte varit tillgängliga på detta sätt tidigare. Det är alltså ett 
effektivt sätt att bedriva en affärsverksamhet genom att affärssystem kan kopp-
las upp mot varandra i nätverk för att snabbt överföra information och tillgo-
dose konsumenternas ökade krav när det gäller service, kostnader, ledtider och 
kvalitet. Med Internet och ”webben” skapades helt nya möjligheter för företag 
att utföra elektroniska affärer (Fredholm, 2002). 

1.3 Problemdiskussion 
Många små företag inser inte möjligheterna utan känner sig mest tveksamma 
och främmande för den utvecklingsprocess som ska till för att kunna bedriva 
elektronisk handel i sin verksamhet. Små företag tror att de behöver de stora 
företagens resurser i form av IT-avdelningar eller experter. Det finns enligt 
Fredholm (2002) en hel del färdiga system som är både enkla och billiga och 
som inte kräver en stor del IT-teknisk kunskap. Bristen på tid och att det finns 
annat som prioriteras är också sådant som gör att små företag är tveksamma till 
införandet av elektroniska affärer. För små företag kan elektroniska affärer 
passa väldigt bra på grund av att ledtiden från idé till införande kan bli väldigt 
kort. Det finns ofta en förståelse bland små företag att det skulle kunna gå bätt-
re med en satsning på elektroniska affärer, men tveksamheterna leder till att 
beslut om detta skjuts på framtiden (Fredholm, 2002).  
 
En systemutvecklingsmodell är en översikt på hur ett utvecklingsarbete kan gå 
till. Genom att följa modellen kan arbetet ske metodiskt och strukturerat vilket 
underlättar och effektiviserar uppgiften med att konstruera det system som be-
hövs. Modellen ger på detta sätt kunskapen som mindre företag behöver för att 
utveckla deras e-handelssystem. Detta leder till att vi funderar på om små före-
tag verkligen har utvecklat sitt e-handelssystem efter ett planerat tillväga-
gångssätt, en systemutvecklingsmodell. 
 
Eftersom små företag inte har de stora företagens resurser vill vi studera hur de 
gör och vad de tänker på vid utvecklingsarbetet. Utifrån problemdiskussionen 
har vi kommit fram till följande syfte och forskningsfråga. 
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1.4 Forskningsfråga 
Hur har små företag gått till väga vid utvecklingsarbetet av webbaserade e-
handelssystem? Varför har företagen valt det tillvägagångssättet? 

1.5 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur små företag gör när de utvecklar 
e-handel och om utvecklingsarbetet följer en modell. Detta innefattar även att 
ge en förklaring till hur och varför utvecklingsarbetet genomfördes. 

1.6 Avgränsningar 
När vi så småningom kommer att tala om webbplatser innebär det en webb-
plats hos ett företag som erbjuder varor och/eller tjänster till kunder eller åter-
försäljare via Internet samt gör det möjligt för dem att utföra sin beställning 
elektroniskt. Vår uppsats kommer att fokusera kring företag som använder sig 
av Internet i syfte att marknadsföra sig, kommunicera med kunder samt utöva 
handel via nätet. Vi kommer i undersökningen att inrikta oss på den över-
gripande bilden av utvecklingsarbetet för att se hur det går till bland små priva-
ta företag. 

1.7 Målgrupp och förkunskaper 
Denna uppsats riktar sig till mindre företag som har tankar på att utveckla sitt 
företag och satsa på försäljning via Internet. Andra som kan ha nytta av upp-
satsen är personer som är intresserade av utveckling av e-handelssystem och 
inte har stor erfarenhet av systemutveckling. 

1.8 Disposition 
I Kapitel 2 beskrivs den metod vi använt oss av för att redovisa resultatet av 
denna uppsats. Detta inkluderar forskningsansats, datainsamlingsmetod, val av 
analysenheter samt diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet. 
 
I kapitel 3 presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsens forsk-
ningsfråga. Litteratur som berör systemutveckling, systemutvecklingsstrategi-
er, prototyping och tillvägagångssätt kommer att redovisas. 
 
I Kapitel 4 sammanställs insamlad data från intervjuerna. Först presenteras 
företagen med en verksamhetsbeskrivning och sedan presenteras sammanställ-
ning av intervjuerna för varje företag för sig.  
 
I kapitel 5 analyseras data från empirin. Denna analys jämför om de små före-
tagen har utvecklat sitt e-handelssystem enligt teorin. 
 
I kapitel 6 presenteras de slutsatser som vi kan leda utifrån analysen. En vär-
dering av slutsatsernas generalitet samt en kritisk granskning av metoden görs. 
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Den innehåller också utvecklingsmöjligheter och rekommendationer för fort-
satt forskning. 
 
I kapitel 7-9 innehåller en ordlista med ordförklaring, referenser till teorin och 
metoden samt bilagor med material från empirin. 
 

 4



TMetod 

2 Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva den metod vi använt oss av för att redo-
visa resultatet av denna uppsats. Detta är till för att ge en förståelse för meto-
den samt att hjälpa läsaren att bilda sig en uppfattning om hur riktigheten är i 
det slutgiltiga resultatet. Den undersökningsmetod vi valt är en kvalitativ fall-
studie med en deduktiv ansats. Detta eftersom vi anser att vår undersökning 
bygger på att undersöka och få en insikt inom det studerande problemområdet. 

2.1 Metoder och tekniker 
Utifrån problemformuleringen bestäms hur undersökningen ska läggas upp, 
vilka som ska ingå i undersökningen samt vilka tekniker som ska användas för 
att samla informationen.  

2.1.1 Olika typer av undersökningar 
Det finns olika typer av undersökningar. Dessa klassificeras utifrån hur mycket 
vetskapen inom ett visst problemområde är innan undersökningen startar. Vid 
explorativa (utforskande) undersökningar finns det luckor i kunskapen. Denna 
typ av undersökning syftar till att nå kunskap som kan ligga till grund för vida-
re studier. Till hjälp för insamlandet av information används ofta olika tekni-
ker. Deskriptiva (beskrivande) undersökningar kännetecknas av att det finns 
en viss mängd kunskap som systematiskt framställs i form av modeller. Be-
skrivningarna kan röra olika förhållanden som har ägt rum (dåtid) eller som 
existerar nu (nutid). En begränsning till några aspekter av ett fenomen görs och 
beskrivs detaljrikt och grundligt. Ofta används en teknik. Hypotesprövande 
undersökningar kännetecknas av att det finns en omfattande kunskap inom ett 
område att hypoteser (antaganden) som uttrycker samband kan ställas. Från 
teori ska antaganden kunna härleddas till förhållanden i verkligheten. Anta-
gandena uttrycker ”om…så…”- förhållanden. Den teknik som används ska 
samla så exakt information som möjligt (Patel, 2003). 
 
Vi kommer att undersöka hur små företag gör när de utvecklar e-handel. De 
teorier vi funnit kommer att användas som grund för att undersöka och beskri-
va hur en systemutvecklingsmodell används och hur utveckling går till i verk-
ligheten. Vi utgår ifrån den kunskap som finns i teorin och utreder om den an-
vänds i de fall vi har för avsikt att undersöka. Beskrivningarna rör ett likartat 
förhållande mellan de olika företagen. 

2.1.2 Relationen mellan teori och empiri 
Den induktiva ansatsen på forskningen innebär att forskningsansatsen bygger 
på empirin före teorin. Induktivt angreppssätt är en process som förutsätter te-
orin och utvecklas parallellt med att empirisk information systematiskt insam-
las (Yin, 1994). Den deduktiva ansatsen innebär enligt Yin att teorin studeras 
före empirin. Detta innebär att utifrån teorin ställs hypoteser som prövas med 
empiriska undersökningar. Den abduktiva ansatsen är enligt Yin en blandning 
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av induktion och deduktion. 
 
Vår studie är deduktiv eftersom vi studerar teorin för att få en ökad kunskap 
och förståelse om underliggande faktorer som vi sedan använder för att under-
söka empirin. Vi kommer i analysen att försöka förstå hur teorin och empirin 
förhåller sig till varandra. 

2.1.3 Undersökningsansats 
Enligt Yin (1994) finns det finns fem olika avsikter för hur en uppsats ska ut-
formas. Dessa är undersökning, historia, experiment, arkivmaterial och fallstu-
dier. För att veta vilken avsikt som ska användas för uppsatsen beror det på 
olika villkor. Dessa är: 
 

 Typ av forskningsfråga (vad, vem, hur, varför och vart) 
 Till vilken utsträckning undersökaren har kontroll på händelserna. 
 Graden av fokus på samtidighet i motsats till historiska händelser. 

 
Enligt Yin (1994) kan avsikten med forskningen vara beskrivande, förklarande 
eller undersökande. Varje strategi har sin fördel och alla strategier kan använ-
das för alla tre avsikter. Dessutom finns det inga skarpa gränser mellan strate-
gierna utan det finns stora överlappningsområden mellan dem. Det gäller att 
välja den som är mest fördelaktig för uppsatsens avsikt. 
 
En fallstudie undersöker ett samtida fenomen i ett verkligt sammanhang, då 
förhållandet mellan sammanhang och fenomen inte är tydligt definierat (Yin, 
1994). 
 
Vi har i vår uppsats valt det strategiska angreppssättet fallstudie eftersom 
forskningsfrågan bygger på hur samt att vi ämnar göra en undersökning och ge 
en förklaring. 

2.1.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden går ut på att kunna generalisera ett resultat d v s att 
det gäller för alla inom en viss grupp som undersökningen omfattar. Under-
sökningen utförs med enkäter till ett representativt antal slumpmässigt utvalda. 
Data analyseras och sammanställs med hjälp av datorprogram och statistiska 
metoder (Yin, 1994).  
 
Den kvalitativa metoden går ut på att identifiera okända fenomen. Analysen 
handlar om att förstå och tolka. Kvalitativ metod bygger på information från 
observationer, intervjuer, olika dokument mm. Allt sker med insamling av in-
formation från ett fåtal objekt enligt ett visst strategiskt urval, vilket innebär att 
metoden är flexibel och dynamisk och ger utrymme för variationer (ibid). 
 
Vi kommer i undersökningen att ha ett kvalitativt angreppssätt. Detta eftersom 
undersökningen består i att studera tre företag och försöka få en djupare för-
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ståelse i deras sätt att utveckla e-handelssystem. Denna typ av undersökning 
lämpar sig inte med en kvantitativ metod eftersom den söker att kunna göra en 
generalisering av större mått. 

2.2 Datainsamling 
För att göra en fallstudie krävs att två typer av datainsamling görs, data till teo-
rin och data från empirin. Här redovisar vi hur vi gick till väga vid vår datain-
samling samt vilka metoder som valts. 

2.2.1 Datainsamlingsmetod 
Det finns olika datainsamlingsmetoder. Dessa kan vara frågeformulär, inter-
vjuer, observationer och skriftliga källor. De är olika och passar bättre för vis-
sa situationer. Olika forskningsstrategier har visat sig föredra vissa typer av 
metoder för empirisk datainsamling. Varje metod ger datainsamlingen en typ 
av data som har olika starka och svaga sidor beroende på vad som ska under-
sökas. Detta resulterar i att varje metod ger olika vinklar av samma sak som 
undersöks. Det går att använda sig av fler än en metod i en undersökning för 
att få en djupare förståelse av det undersökande problemet. Detta kallas triang-
ulering och ger då en smal bredd med ett stort djup (Denscombe, 2000) 
 
Enligt Yin (1994) är datainsamling för en fallstudie mer krävande än till ex-
empel datainsamling för experiment eller undersökningar. Det beror på under-
sökarens färdigheter att ställa de rätta frågorna och att under intervjun ta till 
vara på oväntade möjligheter i stället för att bli fälld av dem. För att utföra en 
högkvalitativ fallstudie krävs en vältränad och erfaren person som gör under-
sökningen (Yin, 1994). 
 
Utav de olika datainsamlingsmetoderna har vi i vår fallstudie valt att utföra 
intervjuer för att uppnå den kvalitativa ansatsen. Detta eftersom det vi avser att 
undersöka kräver en från respondenten tydlig beskrivning. 

2.2.2 Intervju 
Det finns enligt Denscombe (2000) olika typer av intervjuer: 
 

 Strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har stor kontroll på 
frågorna och svarens utformning. Intervjuaren ställer i förväg formule-
rade frågor i en förutbestämd ordning med i förväg uppgjorda svarsal-
ternativ. Används för att fånga respondentens uppfattning av i förväg 
bestämda fenomen eller begrepp 

 
 Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en färdig lista 

med ämnesområden och färdiga frågor som ska besvaras. Svaren är 
öppna och respondenten ges möjlighet till att utvecklas sina synpunk-
ter. 
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 Ostrukturerade intervjuer innebär en större frihet för respondenten att 
uttrycka sina tankar. Intervjuaren ställer en vid och öppen fråga, intro-
ducera ett tema eller ett ämne som respondenten besvarar fritt med 
egna ord och tankar. Den används när respondenten ska beskriva sin 
bild av verkligheten samt när det gäller att försöka förstå respondenten 
perspektiv på ett fenomen. 

 
Intervjun utformades i två delar med frågor som i början var semistrukturerade 
och sedan övergick intervjun i flera ostrukturerade frågor. Eftersom vi ville att 
respondenten skulle besvara det vi ville veta med egna tankar gjorde vi en fär-
dig lista med frågor som behandlade olika teman/faser. Den ostrukturerade in-
tervjun valdes eftersom vi ville veta hur de hade gjort och vad de tänkte när de 
utvecklade sin e-handel. Inställning angående ordningen som frågorna skulle 
besvaras i var flexibel eftersom respondenterna fick berätta fritt. Detta kunde 
medföra att de i en fråga besvarade en annan.  

2.3 Val av analysenhet 
Eftersom vår undersökning går ut på att studera hur ett litet företag gick till 
väga då de utvecklade sitt e-handelssystem, är ett av kriterierna att de har en 
hemsida och att det går att göra beställningar via den. Vi har valt att undersöka 
små företag med 1-5 anställda samt att de har en omsättning på upp till ca 10 
miljoner kronor. Företagen skulle dessutom även ha en butik dit kunder kan 
komma in och handla. Företagen ska sälja produkter eller produkter i kombi-
nation med tjänster till slutkunder (B2C), till andra företag (B2B) eller en 
kombination av båda (B2B och B2C). 
 
Vi har valt att intervjua den ansvarige personen inom företaget. Det är även 
den personen som har den beslutsfattande positionen i företaget och är initia-
tivtagare till införandet av e-handeln. 
 
Allt eftersom datainsamlingsmaterial samlas in ska materialet bearbetas och 
dokumenteras (Denscombe, 2000). Vi lyssnade av de inspelade intervjuerna 
och skrev ner hela intervjun ordagrant samt gjorde plats i dokumentet för egna 
anteckningar och kommenterar. 
 
Referenskodning innebär att en bit av rådata märks upp med ett unikt referens-
nummer i syfte att göra det möjligt att på ett enkelt sätt hitta tillbaka till den 
del av datamaterialet som har särskilt intresse (Denscombe, 2000). Vi märkte 
upp de delar i intervjumaterialet som var av intresse utifrån syftet och forsk-
ningsfrågan. 

2.3.1 Bearbetning 
Den viktigaste delen är att göra säkerhetskopior av allt material och att kopior-
na av anteckningar används i analysen. Det är förödande för forskningen om 
material försvinner eller blir förstört (Denscombe, 2000). Eftersom vi använde 
oss av minidisc vid inspelning av intervjuerna har vi överfört dessa i en dator 
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och sparat dem i två olika format, waw och mp3. För att uppnå en högre sä-
kerhet brände även vi en kopia med intervjuerna på CD i mp3-format. 

2.3.2 Analysmetod 
All data ska kodas och kategoriseras på ett systematiskt sätt. Vid en analytisk 
kodning bryts data ned till analysenheter som sedan kategoriseras utifrån be-
fintliga teorier och företeelser som finns i materialet. Det är viktigt att hela ti-
den reflektera över tidigare kodning eftersom nya saker kan framstå som rele-
vanta eller kan tolkas på olika sätt (Denscombe, 2000). 
 
Analysen av undersökningen utfördes som en textanalys där empirin ställdes 
mot teorin. 

2.4 Reliabilitet och Validitet 
När en undersökning genomförs kan undersökaren mötas av olika metodpro-
blem såsom reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menar Yin (1994) att till-
vägagångssättet i en undersökning ska kunna upprepas och då ge samma resul-
tat. Med validitet menar Yin att forskaren fastställer korrekta mätvariabler 
samt använder korrekta begrepp för det som ska undersökas enligt syftet och 
frågeställningen som ska besvaras. 
 
För att säkerställa reliabiliteten och validiteten har vi låtit respondenterna ta 
del av intervjuunderlaget en dag i förväg samt att de har blivit informerade om 
uppsatsens syfte. Alla respondenter fick likadana förutsättningar fastän inter-
vjuerna utfördes på olika dagar. Respondenterna fick även informationen om 
att intervjun var helt frivillig och att de när som helst kunde ångra sig och av-
sluta intervjun. Intervjuerna spelades in på minidisc samt att den som inte 
ställde frågorna antecknade vid sidan om. Vi anser att om undersökningen 
skulle utföras igen skulle resultatet bli ungefär detsamma på grund av att frå-
gornas utformning och intervjuernas struktur. 
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3 Teori 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa teori som ligger till grund för den empi-
riska undersökningen. En övergripande nivå inleder detta kapitel med en be-
skrivning för hur ett systemutvecklingsarbete går till. Därefter förklaras de 
olika systemutvecklingsstrategierna. Sedan beskrivs prototyping som lämplig 
modell för utveckling av e-handel. Vi har sedan använt oss av Chaffey’s 
(2002) modell för att beskriva tillvägagångssättet vid utveckling av en e-
handelslösning 

3.1 Systemutveckling 
Systemutveckling är ett arbete som ska resultera i ett färdigt informationssy-
stem. Detta är ett system (dvs. mönster) för behandling av information. För att 
tydliggöra vad ett informationssystem är kan det ses i ett större sammanhang, 
vilket är den verksamhet som informationssystemet ingår i. Verksamheten kan 
vara t ex ett helt företag, delar av ett företag, en avdelning, organisation eller 
en offentlig myndighet (Andersen, 1994). 
 

 
Bild 3.1 Livscykelmodellen   Källa: Andersen (1994) 

Systemutveckling 

Systemering 

 
Andersen (1994) säger att systemutvecklingen, som ofta är komplex, kan un-
derlättas om det finns en övergripande syn hur det bör ske och vad som är bra 
att tänka på. Det är alltså lämpligt att använda sig av något som ska säga hur 
jobbet ska utföras och vad för typ av arbetsuppgifter eller moment som kan 
vara bra att tänka på. Svaret på detta är att använda sig av en modell, en sy-
stemutvecklingsmodell för att få hjälp med utvecklingsarbetet. För att visa hur 
en systemutvecklingsmodell kan se ut har vi valt att beskriva livscykelmodel-
len (se bild 3.1 ovan). Denna modell är enligt Andersen lätt att förstå och är 
bra som referens vid en jämförelse med andra systemutvecklingsmodeller. 
 

Infört 
informations- 

system 

Färdigt 
informations- 

system 

Realiserbart 
informations- 

system 

För- 
ändrings- 

analys 

Analys Utform- 
ning 

Realise- 
ring 

Imple- 
men- 
tering 

Förvalt- Avveck- 
ning  ling 

och drift  

Valda 
utvecklings- 

åtgärder 

Krav- 
speci- 
fikation 

 10



Teori 

I förändringsanalysen konstateras att verksamheten har ett problem som kan 
lösas med ett bättre informationssystem. Efter det börjar själva systemutveck-
lingen med att planera informationssystemet och denna planering kallas för 
systemering och här ingår faserna analys och utformning. Det är en viktig del 
av systemutvecklingen. Realiseringsfasen som följer innefattar arbetet med 
programmering och de manuella rutiner som behövs. Nästa fas, implemente-
ring, är starten av det nya informationssystemet och avslutar själva utveck-
lingsarbetet. Faserna förvaltning/drift och avveckling omfattar den tid när sy-
stemet används och till slut tas ur bruk (Andersen, 1994). 

3.2 Systemutvecklingsstrategier 
Det finns olika sätt att arbeta sig igenom och utföra de faser som en systemut-
vecklingsmodell innehåller. Dessa sätt är linjärt/sekventiella, spiral eller paral-
lella.  

3.2.1 Linjärt/sekventiellt 
Arbete sker i följd av en serie faser på ett systematiskt och kontrollerat sätt. 
Hela systemet levereras efter slutförd sekvens av faser. En systemutveck-
lingsmodell som exemplifierar denna strategi är livscykelmodellen. Den linjä-
ra/sekventiella strategin är mest använd och anses som den äldsta. Problem 
som kan uppstå vid användandet av denna strategi är att projekt sällan följer 
det flöde som strategin föreslår. Användaren kan ha problem med att ange kra-
ven inför utvecklingen och måste ha tålamod när det gäller att se ett resultat av 
utvecklingen. Ytterliggare problem kan vara att ett arbetslag behöver vänta på 
ett annat arbetslag under tiden de slutför en uppgift. Detta kan leda till att pro-
cessen avstannar helt. Varje fas måste avslutas innan nästa påbörjas vilket le-
der till lång utvecklingstid (Pressman, 1997). 

3.2.2 Spiral 
Här sker arbetet i form av en spiralliknande snurra som under ett varv täcker 
att antal faser. Samma faser upprepas vid nästa varv och en del av systemet 
genereras efter varje utfört helt varv. Hela systemet levereras efter fullbordad 
spiral. Exempel på denna strategi är Prototyping (se bild 3.2 på nästa sida). 
Härmed fås ett iterativt utvecklingsarbete som lämpar sig när nyuppkomna 
krav behöver tas med i utvecklingen. Prototyping är därför bra att använda när 
det finns osäkerhet gällande t ex användarkrav eller designlösningar. Strategin 
kännetecknas som snabb och ger användaren en föraning om hur det nya sy-
stemet ska se ut. Problemet kan vara när kunden ser ett, för honom, halvdant 
fungerande system. Kunden tror därmed att det endast med en del justeringar 
är möjligt att färdigställa systemet, men då blir det felaktigheter till följd 
(ibid). 
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Bygg/Granska 
Lyssna 

 
 
Bild 3.2 Prototypingens paradigm  Källa: Pressman (1997) 

3.2.3 Parallell 
Här sker arbetet med faserna i utvecklingsarbetet parallellt. Det går till så att 
faserna delas upp i kopior som var och en utvecklas av sitt eget arbetslag eller 
gemensamt. Två exempel på parallell utveckling är RAD (Rapid Application 
Development) och inkrementell utveckling. RAD har en extremt kort utveck-
lingstid som kan leverera fullt funktionella system inom 60-90 dagar. Den 
snabba utvecklingen av en applikation beror till stor del på användningen av 
programkomponenter som återanvänds och att det finns flera arbetslag som 
jobbar med sin komponent. Den inkrementella strategin kombinerar bestånds-
delar av den linjära/sekventiella strategin med den iterativa filosofin som kän-
netecknar prototyping. När faserna har genomförts levereras ett inkrement och 
kan ses som mindre del av systemet. Inkrementet går igenom faserna på nytt 
och byggs ut med mer funktioner tills det är färdigt. Strategin är bra när mind-
re och tidigare inkrement kan implementeras av mindre personal (ibid). 

3.3 Olika typer av prototyping 
Andersen (1994) säger att det finns olika typer av informationssystem, olika 
typer av verksamheter och olika uppfattningar om användarnas medverkan 
som motiverar andra tillvägagångssätt än livscykelmodellen. I likhet med detta 
har Preece (1994) identifierat tre olika typer av prototyping som kan användas 
för olika situationer. De tre typerna är Throwaway prototyping, Evolutionary 
prototyping och Incremental prototyping.  
 

Throwaway prototyping: Prototypen som konstrueras behålls inte som 
en vidare grund för det slutliga systemet utan kastas bort. Prototypen 
byggs upp helt från början och detta pågår tills ett färdigt system är klart 
(Preece, 1994). 
 
Evolutionary prototyping: Här kastas inte prototypen bort utan funge-
rar som ett underlag för nästa iteration. Detta förfarande är vanligt inom 
utvecklingen av e-handelssystem (ibid). 
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Incremental prototyping: Systemet delas upp i moduler som var och en 
genomgår arbetet med prototyping. När dessa är klara ingår de som en 
helhet i ett slutgiltigt system. Kan kombineras med evolutionär prototy-
ping (ibid). 

 
När prototyping används som ett sätt för att skapa en webbplats kan företaget 
ibland behöva besluta om de antingen ska implementera den kompletta versio-
nen eller en mer begränsad version av lösningen. Den begränsade versionen 
kan implementeras fortare än den kompletta versionen och kan vara nödvändig 
för att på en kort tid etablera sig på nätet för att få snabb respons från använda-
re eller att fort nå ut med reklam om sin produkt. Att implementera den kom-
pletta versionen är ett säkrare sätt. Då kan webbplatsen testas mer utförligt och 
det är mindre troligt att skada produktens eller företagets profil. Det är även 
här fullt möjligt att införa ändringar som kommer från användarens feedback 
(Chaffey, 2002). 

3.3.1 Prototyping som systemutvecklingsstrategi 
Turban (2002) säger att många företag har använt prototyping för att utveckla 
sin e-handel av två anledningar: 
 

 Tid är viktigt och de vill vara först på marknaden. 
 Det är nödvändigt att involvera användarna (anställda, leverantörer och 

kunder) i designen av applikationen. 
 
Om ett företag ska egenutveckla ett e-handelssystem är det enligt Turban 
(2002) lämpligt att använda prototyping som modell. För att utveckla ett e-
handelssystem krävs det som Fredholm (2002) nämner att arbetet ska ge resul-
tat snabbt, vara billigt och inte kräva stora inköp av teknisk utrustning. 
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3.4 Tillvägagångssätt 
Teorin i tillvägagångssättet bygger på Chaffey (2002), Turban (2002) och 
Lundhem (2002). 
 

 
 

Planering

Bild 3.3 Till höger: Faser i utvecklingsarbetet för en e-handelslösning. 
 Källa: Chaffey (2002) 
 Till vänster: Modellens koppling till rubrikerna i teorin. 

3.4.1 Planering 
Innan utvecklingen av ett e-handelssystem startar är det, enligt Chaffey (2002), 
viktigt att planera, dvs. att göra en projektplan. Fredholm (2002) hävdar att det 
bör finnas en igenomtänkt strategi i ett företag för hur och varför e-handel ska 
användas. Enligt Fredholm är det viktigaste att se på vilka som ska vara mål-
gruppen och verksamhetens krav sätts i fokus. Planeringen innehåller en stra-
tegisk plan som berör några olika punkter som tillsammans blir företagets vi-
sion, dessa är enligt Fredholm: 
 

• Verksamhetens mål med e-handeln (t ex öka servicenivån för kunderna 
eller effektivisera inköpen från leverantörerna). 

• Prioritering mellan de olika verksamhetsområdena (t ex inköp, logistik, 
försäljning och ekonomi). 

• Definiera de ekonomiska och personella resurserna som ställs till för-
fogande. 

• Upprätta en tidsplan. 
• Gör riktlinjer för teknik, standarder och säkerhetsnivå. 
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Vidare fortsätter arbetet med en förstudie där information hämtas från omgiv-
ningen som kommer att ligga till grund för om projektet ska startas eller inte. 
Enligt Fredholm (2002) bör detta finnas med: 
 

• Grov formulering av mål och syfte med det tänkta projektet. 
• Nulägesbeskrivning av kunder, leverantörer och konkurrenters status. 
• En uppskattning av kostnader och vinster. En stor del av kostnaderna 

återfinns i det administrativa systemet. Vinster kan vara svåra att upp-
skatta i förväg men manuella arbetsuppgifter som minskas kan mätas i 
sparad arbetstid. 

• Grov projektplan med aktivitetslista. 
• Tidsplan. 
• Förslag till vilken verksamhetsprocess som ska prioriteras. 
• Möjliga teknikval och hur tekniken ska skötas samt vem som ska sköta 

drift och underhåll. Tankar kring detta bör finnas med innan arbetet ut-
förs. 

 
En av de viktigaste delarna i förarbetet är att fastställa webbplatsens syfte. In-
nehållet och utseendet måste motsvara förväntningarna som ställs på webbsi-
dan. Ett syfte som inte är genomtänkt kan ge negativa konsekvenser för företa-
get eftersom användarna förväntar sig något annat än de får och blir på så sätt 
missnöjda. En annan viktig del i förarbetet är att identifiera webbplatsens mål-
grupper för att resultatet av arbetet ska utformas så att målgruppens intresse 
och behov uppfylls. Detta visar sig i att de har stor nytta, högt intresse och hög 
användbarhet av webbsidan (Lundhem, 2002). 
 
Efter fastställandet av syftet och målgruppsbeskrivningen gäller det att resone-
ra fram och prioritera funktioner som stödjer detta. Olika krav som kommer 
fram ska stödja syftet och målgruppen och sedan prioriteras på samma sätt 
som funktionerna. Krav kan vara hur webbplatsen upplevs av besökarna och 
gäller inte bara tekniska funktioner såsom chatt- eller sökfunktioner. Sedan 
kan detta formuleras i nyckelord som beskriver webbplatsens karaktär och ut-
tryck (Lundhem, 2002). 
 
En tidsplan ska upprättas utifrån ambitionsnivå och resurser. Arbetet delas upp 
i olika delar där sedan tidsåtgång bedöms. Sedan läggs tiden samman och ökas 
med 20 % för att få ett rimligt publiceringsdatum (ibid).  

3.4.2 Genomförande 
Genomförandet av utvecklingsarbetet sker med prototyping som strategi vars 
syfte är att under arbetets gång förfina kraven genom iteration och feedback 
från testpersonerna som passar in i målgruppsbeskrivningen. Prototyping är en 
metod som utgår från en lista av enkla systemkrav som används för att bygga 
en prototyp som sedan förbättras i flera iterationer med hjälp av användarnas 
feedback. Många har använt denna metod av främst två skäl, den visar snabbt 
ett resultat och det är nödvändigt att låta användarna vara med i utvecklingen. 

 15



Teori 

Genom att snabbt bygga en prototyp istället för en fullskalig applikation kan 
företaget på kort tid etablera sin närvaro snabbare än konkurrenterna. Det finns 
trots allt nackdelar med prototyping, en är att användarna aldrig blir nöjda, vil-
ket kan leda till en oändlig mängd versioner. En annan nackdel kan vara att det 
är en liten grupp användare som tycker till kanske inte är representativa för 
alla användare (Turban, 2002). 
 
Analys 
I analysen gäller det att förstå användarnas och företagets krav samt att samla 
in idéer från anställda eller från experter. Dessa summeras och utvecklingsar-
betet börjar med att prototyper tas fram. Dessa prototyper är i första skedet 
skissade på pappersark som presenteras för testpersonerna. På så sätt rensas de 
största bristerna bort och fokuseringen ligger på stora saker istället för att slösa 
tid på detaljer. Vid ett senare skede testas riktiga webbsidor av testpersoner 
som motsvarar målgruppernas beskrivning (Lundhem, 2002). 
 
Användarcentrerad design handlar om att förstå det naturliga samt variationer 
inom målgrupperna. För att uppnå hög användarvänlighet är det viktigt att tän-
ka på vilka användarna är, deras syfte med besöket på webbplatsen, hur ofta de 
besöker, deras erfarenhet, nationalitet, vilken typ av information de letar och 
hur de vill ha den presenterad, vilka browsers de använder och storleken på 
skärmen (Chaffey, 2002). 
 
Resultatet av de återkommande testerna används för att förfina kravspecifika-
tionen ytterligare och på så sätt närma sig en fulländad webbplats (ibid). 
 
Design 
Designfasen talar om hur systemet ska vara strukturerat. Här utgår arbetet från 
den kravspecifikation som analysfasen genererat. Eftersom webbplatsen ofta 
vänder sig mot kunder är det viktigt att MDI (Människa Dator Interaktion) är 
hög i designen. Den innehåller hur webbplatsen ska vara strukturerad, de indi-
viduella sidornas layout samt designen på texten och det grafiska innehållet 
(Chaffey, 2002). 
 
Utveckling 
Enligt Turban (2002) finns det olika sätt att utveckla applikationer för e-
handelssystem. Dessa kan vara: 
 

 Köpa färdig lösning (Turnkey Approach). Denna typ av lösning kräver 
en väl igenomtänkt och noggrann planering för att passa dagens och 
kommande behov i framtiden, annars kan detta paket snabbt bli föråld-
rad. 

 
 Hyra. En applikation kan hyras och installeras i företaget eller hyras av 

en ASP-leverantör där företaget kommer åt applikationen via Internet 
eller VAN genom webbläsaren. 
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 Egenutveckla från början. Används sällan annat än då komponenter 

inte finns att tillgå. Det är en dyr och långsam process. 
 

 Egenutveckla, bygga med komponenter. Företaget kan själva plocka 
ihop olika komponenter och anpassa dem efter behov eller via outsour-
cing av utvecklingsarbetet låta andra sätta ihop komponenterna. 

 
Olika alternativ har olika för- och nackdelar som beror på olika faktorer. Dessa 
kan vara tidsåtgång, kostnad och kunskap. 
 
Innehållet på webbplatsen kan skapas statiskt eller dynamiskt vilket innebär att 
webbsidan ser identiskt likadan ut varje gång sidan laddas eller att den varierar 
beroende på vad användaren föredrar. Systemet skapas genom kod och script. 
Kodningen, testningen och förändringarna baseras på dokumentationen av ana-
lysen och designen (se även stycket ”implementation” nedan). Med god analys 
och design kan implementationen bli ganska enkel (Chaffey, 2002). 
 
Test / Granskning 
Referensgruppen används som testgrupp men det är även viktigt att verkliga 
representanter för de olika målgrupperna finns med. Testerna utförs genom 
iakttagelser av hur en besökare utför en bestämd uppgift kombinerat med en 
intervju. Genom att låta personerna utföra uppgifter fås en indikation om hur 
lätt användare kan lära sig webbplatsen. I intervjun får personen berätta hur 
han/hon upplever webbplatsen, om den inger förtroende, om förväntad infor-
mation fanns, vilka signaler den sänder ut och vilka de tror är målgrupp och 
syfte. Övriga synpunkter avseende nyttan, utseende och vad som var bäst re-
spektive sämst med webbplatsen bör frågas. Resultatet sammanställs och ger 
en bild över det som behöver förbättras (Lundhem, 2002). Enligt Chaffey 
(2002) är testningen är en iterativ process som förekommer genom hela ut-
vecklingen.  

3.4.3 Slutlig implementation 
Det är enligt Chaffey (2002) uppenbart att implementationsaktiviteter som test 
och granskning följer efter analys och design under prototyping. Implementa-
tionsaktiviteterna testar systemet genomgående. Dessa aktiviteter (test och 
granskning) förekommer också i den slutliga implementationsfasen före sy-
stemet läggs ut på nätet. I den slutliga implementationen hanteras förvandling-
en eller övergången från det gamla till det nya systemet. Testningen vid den 
slutliga implementationen har två syften, dels att kontrollera om det finns bris-
ter i överensstämmelser med företaget och användarnas krav och dels att iden-
tifiera buggar och fel. Med andra ord testas webbplatsen att den gör det använ-
darna har behov av och att den är tillförlitlig (Chaffey, 2002). 
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Publiceringen av webbplatsen sker genom att kontakta ett webbhotell för att 
hyra plats på deras server. Valet av webbhotell bör göras utifrån behovet av 
driftsäkerhet, snabbhet, service, funktioner, utrymme, tillgång till databaser, 
antal e-postkonton mm (Lundhem, 2002). 

3.4.4 Drift och Underhåll 
Eftersom webben är dynamisk och innehållet på webbplatsen hela tiden för-
ändras är det viktigt att uppdatera och hålla sidan med senaste tekniken för att 
den inte ska upplevas föråldrad. Uppdateringar och förändringar med jämna 
mellanrum gör att användaren upplever platsen som unik och aktuell (Hedman, 
1996). 
 
När systemet väl är i drift kommer det kontinuerligt att behöva göras mindre 
uppdateringar av innehållet och tjänsterna. En dynamisk e-handelsapplikation 
har ett innehåll som hela tiden måste uppdateras som svar på omgivningens 
respons. För varje uppdatering görs prototyping i liten skala som innefattar 
analys, design, test och granskning. För större uppdateringar som förekommer 
med större mellanrum görs en komplett serie med analys, design, utveckling 
och test. Detta visas i bild 4 ovan och mynnar ut i en ny utgåva (Chaffey, 
2002). 

3.4.5 Dokumentation 
Genom hela arbetets gång ska dokumentation ske för att kunna tas fram och 
studeras på nytt vid senare tillfälle. Det förekommer tre olika typer av doku-
mentation. En dokumentation som beskriver allmänt om informationssystemet 
inklusive den tekniska lösningen, en dokumentation som beskriver hur syste-
met ska användas samt en dokumentation som beskriver hur driften och un-
derhållet av systemet ska utföras. Om dokumentation inte förekommer blir det 
svårt för andra, som inte jobbat med projektet, att utföra kommande föränd-
rings-, uppdaterings- och underhållsarbete (Andersen, 1994). 
 
 

 18



Empiri 

4 Empiri 
I detta avsnitt i uppsatsen redovisas det empiriska data som har samlats in. 
Intervjuerna med respondenterna skedde på plats i företagens lokaler. Till 
hjälp användes en inspelningsbar minidisc för att dokumentera intervjun. In-
tervjuerna tog ungefär en timma att genomföra per tillfälle och genomfördes 
på tre dagar under en och samma vecka. Vi turades om att ställa frågorna vid 
de olika tillfällena. Den som satt bredvid antecknade och lyssnade samt ställde 
följdfrågor vid behov. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
En kort beskrivning av verksamheten i de företag vi utförde intervjuerna. Un-
derlaget kommer från den första delen av frågorna (bilaga 1:2) samt företagens 
webbplatser. 
 
Företag A 
Företag A är ett familjeföretag som startade 1984. Företagets lokaler är beläg-
na i familjens stora villa i Boden. Företaget har två anställda och en omsätt-
ning på 9 miljoner exklusive moms. De började som grossist med att importe-
rade andras produkter och sålde dem på Svenska och skandinaviska markna-
den. De jobbade redan då med katalogproduktion. 1987 fick företaget i upp-
drag av svenska försvaret att utveckla en ny överlevnadskniv för piloter i flyg-
vapnet. 1995 gjordes den första leveransen av kniven och 1996 kom den ut på 
den civila marknaden. Det blev en oerhört populär produkt som dessutom blev 
startskottet för den egna produktionen. Idag har de avvecklat alla andra mär-
ken som de tidigare importerat och satsar idag enbart på sina egna märken. 
 
Företaget räknas idag som Sveriges främsta knivspecialist. Den nära kontakten 
med företag och kunder har under årens lopp bidragit med stora erfarenheter. 
Denna erfarenhet och kunskap använder de nu för att tillverka världens främsta 
knivar inom respektive tillämpningsområde. Tack vare denna omständighet är 
de numera Kunglig Hovleverantör. Företaget levererar i första hand sina kni-
var till svenska återförsäljare och till distributörer i andra länder. Företaget har 
tack vare sin etablering och marknadsföring på Internet nått kunder i bland an-
nat Kina, Japan och Australien. Det händer även att privatpersoner gör beställ-
ningar via e-post eller besöker dem direkt för att få goda råd och se på produk-
terna. Deras huvudsakliga syfte är dock att leverera till återförsäljare som i sin 
tur står för försäljningen till kund. Svenska försvaret samt distributörer i olika 
länder hör till de stora kunderna. 
 
Efter arbete inom ett IT-projekt införde företaget sin hemsida 1998. Syftet var 
att nå ut på världsmarknaden och informera om produkterna. Respondenten 
anlitade ett webbdesignföretag som tillverkade en hemsida men respondenten 
blev inte nöjd med resultatet. De valde då att själva göra webbplatsen i HTML 
med hjälp av enklare utvecklingsverktyg (Front Page). 
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Företag B 
Företag B startade sin verksamhet år 2000. Den huvudsakliga sysselsättningen 
är försäljning av datorer och tillbehör. Företagets lokaler finns i källaren i en 
villa på ett centralt beläget industriområde i Luleå. I den lokalen sker all verk-
samhet. Dit kommer kunder som vill köpa datorpaket, tillbehör eller bara få 
goda råd. På företagets hemsida finns hela utbudet av produkter. Där handlar 
kunderna med hjälp av en kundkorg. Företagets omsättning är cirka 5 miljoner 
och har två anställda.  
 
Hemsidan infördes samma år som företaget startade, 2000. Den första versio-
nen gjordes av respondenten själv i ren HTML utan databaser, med hjälp av ett 
gratisprogram. Detta program innehöll reklam i form av baners. Det fungerade 
hjälpligt till företaget kom igång. Då tröttnade respondenten eftersom det inte 
gick att utforma hemsidan som han ville. 2001 fick respondenten kontakt med 
en person som ville hjälpa honom att utveckla en ny hemsida som bygger på 
databaser. 
 
Företag C 
Företaget har funnits i 32 år men som aktiebolag och med ny ägare sedan 
2001. Företagets huvudsakliga sysselsättning är att hyra ut skidpaket till barn 
och vuxna. För närvarande finns det 23 000 kunder som hyr. Skidpaketen om-
fattar längdskidor, slalomskidor eller snowboard med bindningar och/eller 
skor. Butiken ligger på ett industriområde och i den sker all verksamhet. Dit 
kommer kunder som vill hyra eller köpa skidpaketsutrustningar samt tillbehör 
såsom kläder, stavar och skidglasögon. På företagets hemsida kan kunderna 
själv göra sin hyresbeställning av skidpaket. Enligt uppgift sker 96 % av alla 
beställningar via Internet. Även de som bor lokalt använder Internet för att 
göra beställningarna. 50 % av hyrorna sker utanför fyrkantsområdet (Luleå, 
Piteå, Älvsbyn och Boden). Företaget har hyror i bland annat Östersund och 
ända ner till Stockholm. Företaget är ensamt i Sverige med sin affärsidé. 
 
Omsättningen i företaget ligger på 5-6 miljoner exklusive moms. Eftersom fö-
retagets sysselsättning är säsongsbetonad har företaget 5 heltidsanställda under 
säsongen samt även upp till 3 extra anställda vid högsäsong. Företaget har från 
och med i år utökat sitt sortiment med att även sälja golfutrustningar under 
golfsäsongen. 
 
Företaget införde en enkel hemsida 1997 som hade syftet att vara informativ 
samt marknadsförande. 2001 utvecklades en nyare version som gjorde det 
möjligt för kunderna att göra sina beställningar. Sedan har webbsidans funk-
tioner utvecklats på ett sådant sätt att den omfattar mer avancerade applikatio-
ner så att företaget även kan hantera kunderna automatiskt i sin databas. Till 
detta är olika funktioner för utskrift av fraktsedlar och kontrakt kopplade. 
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4.2 Resultat 
Vi har valt att redovisa resultatet för varje företag i fallstudien var för sig för 
att få ett bättre sammanhang i företagets utvecklingsarbete. Underlaget till frå-
gorna finns i bilaga 1:2 och en sammanfattning av helheten från alla intervju-
erna finns i bilagorna 2, 3 och 4.  

4.2.1 Företag A 
Företaget blev involverat i ett IT-projekt 1997 som gick ut på att sprida kun-
skap om Internet och hur en hemsida etableras. Projektet bestod av kurser, se-
minarier och föreläsningar. Respondenten var själv tvungen att bedöma vad de 
skulle ta på sig och vad de skulle låta andra göra åt dem. Företaget provade att 
anlita ett webbdesignföretag som tillverkade en hemsida men respondenten 
blev inte nöjd med resultatet. Därav valde de att köpa programvaror och gå 
kurser för att lära sig dessa. Mål och syfte med projektet var att nå ut på 
världsmarknaden och skylta med företagets produkter. Företaget insåg vad 
som efterfrågades av dem som skulle nyttja webbplatsen och utformade inne-
hållet efter det. Tidsmässigt fick det ta den tid som behövdes för att själv kon-
struera webbplatsen. 
 
En webbplats skapades av ett externt företag men respondenten blev inte nöjd 
med resultatet eftersom den inte återspeglade företagets själ. För att få fram 
den beslöt respondenten att själv konstruera webbplatsen. De fokuserade på 
vad som var intressant för dem själva och vad som var intressant för kunderna 
att läsa om. Det var knivarna och allt jobb kring dessa. Detta gjorde att re-
spondenten valde att göra en enkel design på webbplatsen. De fokuserade sig 
på att presentera produkterna med en grafiskt bra kvalité som skulle vara nå-
gorlunda snabbladdad. Respondentens insikt om webbplatsen var att den inte 
skulle bli ett självändamål utan att den skulle vara ett verktyg i företagets 
marknadsföring och kommunikation. Webbplatsens funktionalitet testades på 
olika sätt. De tog åt sig av kundernas och marknadens reaktioner av hemsidan 
och förbättrade den hela tiden samtidigt som de försökte behålla sin profil. De 
analyserade och studerade konkurrenters hemsidor för att hitta bra tekniska 
och designmässiga lösningar. De fick även tips från personer som hade större 
erfarenhet av hur Internet fungerade. 
 
Under utvecklingen utfördes tester lokalt eftersom det var mycket ”trial and 
error” i utvecklingsarbetet. Respondenten funderade noga kring placeringen av 
företaget på www innan de bestämde sig för att skaffade en egen domän samt 
hyra in sig i ett webbhotell. Implementationen var inget avancerat förlopp. I 
september 1998 introducerades webbplatsen för första gången på Internet.  
 
När det gäller webbplatsen är det företaget själv som sköter underhållet och 
när det gäller den tekniska biten så är det webbhotellet som ser till att det fun-
gerar. Mindre uppdateringar av innehållet görs kontinuerligt. En större uppda-
tering är gjord. Då gjordes en öppen struktur som var öppen i alla ändar och 
medgav en utbyggnad.  
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När det gäller dokumentationen svarade respondenten ”Jag har inget behov av 
att dokumentera”. Det som är gammalt är gammalt och då är det ointressant. 
Små företag jobbar på ett dynamiskt sätt och är mer resultatinriktade.” 

4.2.2 Företag B 
Företaget hade ingen uttalad planering, mycket gick på känsla och på vad som 
efterfrågades. Eftersom respondenten var ensam i affärsutvecklingen kunde 
han vara impulsiv och behövde inte planera in i minsta detalj. Den största fo-
kusen var att tillräckligt med information skulle finnas så att kunden skulle 
kunna använda e-handelssystemet på ett enkelt och snabbt sätt samt att det 
skulle se bra ut. Respondenten har alltid strävat att göra arbetsrutinerna tidse-
fektiva, så att det mesta ska vara så färdigt som möjligt för kunden så att de 
ska behöva fråga så lite som möjlig. Respondenten anser att det är viktigt att 
prioritera resurserna och välja vart han ska lägga ner sin tid. Respondenten an-
ser att det är viktigare att lägga sin tid till att planera inför bland annat framtida 
produktinköp istället för att ändra i kundernas beställningar manuellt. För att 
uppnå detta gällde det enligt respondenten att göra webbsidan så interaktiv 
som möjligt. Att en hemsida ser bra ut det gör mycket för vilket rykte företaget 
får, allting bidrar till att företaget förhoppningsvis få sälja mer. 
 
Utvecklingsarbetet började med att respondenten själv tillverkade en webbsida 
i ett gratissystem med varukorg. Sedan utvecklades detta och ett nytt system 
byggdes med hjälp av en webbmaster. Han använde ett gratissystem som 
grund men byggde på med ett stort antal anpassningar av nya och gamla funk-
tioner. Då skapades ett för företaget anpassat ordersystem. Denna utveckling 
blev verklighet av webbmastern tillsammans med respondentens krav via ut-
växling av e-post. Ett helt egenutvecklat system skulle kosta för mycket för 
respondenten så därför valde han att använda ett färdigt system som är anpas-
sat till företagets och respondentens behov. Allt eftersom behov uppstår ut-
vecklas nya funktioner av webbmastern. 
 
För att testa de nya funktionerna skickades i början länkar till olika personer, 
men det gav inte så stor respons. Sedan har respondenten och webbmastern 
själv testat. Respondenten anser att han själv har själv stor erfarenhet och vet 
hur kunder vill att det ska fungera. 
 
Övergången mellan den första versionen och den andra var stor eftersom de 
var helt olika system. Det nya systemet var dynamiskt och byggde på databa-
ser medan det gamla var gjort i ren HTML. Webbmastern och det anlitade 
webbhotellet skötte de tekniska och praktiska detaljerna kring den slutliga im-
plementeringen. Efter implementeringen testas systemet och blir det galet nå-
gonstans rättas det till efteråt. 
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Uppdateringar av informationen och innehållet sköter respondenten själv me-
dan de tekniska delarna i underhållet och driften, av själva systemet, står 
webbmastern för. När det sker uppdateringar av systemet blir det av större om-
fång. I dagsläget är det den tredje versionen av det nya systemet på två år. När 
gratissystemet som ligger i grunden ändras görs det även ändringar i företagets 
system eftersom de hänger samman. När dessa ändringar görs brukar företaget 
även göra ändringar i designen. Respondenten vet inte om det finns dokumen-
tation hos webbmastern. 

4.2.3 Företag C 
Vi vill upplysa läsaren om att en avgränsning görs när det gäller utvecklings-
arbetet av detta företags webbplats. Då respondenten var anställd var han en 
av dem som tog initiativet till att företaget skulle utveckla en enkel webbplats 
med ett informativt syfte. I och med att respondenten inte ägde företaget då 
den första webbplatsen skapades kommer vi inte att undersöka den närmare. 
Detta eftersom undersökningen bygger på ägarens tillvägagångssätt vid ut-
vecklingsarbetet. Respondenten har nu köpt verksamheten av den förra äga-
ren. Respondenten har i egenskap av ägare vidareutvecklat webbplatsen och 
det är denna utveckling som vi kommer att fokusera på i redovisningen av re-
sultatet för företag C. 
 
Planeringen kring den större satsningen av e-handel 2001 tänkte respondenten 
att de skulle få bort onödiga moment i hanteringen av kunderna som tog tid. 
Respondenten kontaktade ett lokalt företag inom webbdesignbranschen som 
hjälpte till under hela utvecklingsarbetet. Webbdesignföretaget tog hand om de 
tekniska delarna samt programmeringen. Eftersom det var tidsbrist innan före-
taget skulle öppna fanns det bara 3 veckor till utvecklingsarbetet. 
 
Respondenten och webbmastern satt tillsammans och arbetade fram en data-
modell, respondenten specificerade hur han ville ha det och webbmastern rita-
de. Efter 4 veckors hårt arbete av webbmastern infördes det nya systemet. Då 
det var ont om tid och därför fanns det ingen tid till att testa, det gällde att få ut 
programmet så fort som möjligt. Då programmet infördes var det delar som 
inte fungerade och delar som fungerade. 
 
Domännamnet övertog respondenten av den tidigare ägaren. Företaget har en 
egen server för kund- och köhanteringen samt att företaget även hyr plats på 
två olika webbhotell i Sverige för ökad säkerhet. På grund av tidsbristen testa-
des systemet väldigt lite och det ledde till att delar av systemet inte fungerade 
som det var tänkt. Efter första säsongen plockade webbmastern isär hela pro-
grammet i delar och byggde sedan ihop det på nytt för att göra det möjligt att 
utveckla och lägga till hur många funktioner som helst. 
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Uppdateringar och underhåll har respondenten anlitat bort till en webbmaster 
för att kunna ägna sig åt företagets huvudsakliga verksamhet. Det har gjorts ett 
flertal stora uppdateringar där nya funktioner har lagts till. Uppskattningsvis 
har 15-20 större uppdateringar gjorts varav upp emot 10 stycken enbart i be-
ställningsfunktionen. Respondenten kommer kontinuerligt med ökade och för-
ändrade krav för att på sikt bli nöjd med systemet. 
 
Alla beställningar kommer in till webbhotellets server där de skannas för virus. 
En gång i timmen körs synkas företagets server med webbhotellets server. En 
backup körs på företagets server via nätet och lagras på två olika webbhotell, 
ett i Boden och ett i Skåne, för att få en säkerhet. 
 
Det finns dokumentation av allt arbete i och med att ett webbutvecklingsföre-
tag har anlitats i utvecklingsarbetet. Detta för att eventuell drift och underhåll 
ska kunna utföras av en som inte är insatt i arbetet. 
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5 Analys 
I detta avsnitt redovisas analysen av empirin och teorin. Eftersom några öpp-
na frågor ställdes i intervjuerna angående utvecklingsarbetet fick vi en grov 
redogörelse från respondenterna. Denna redogörelse kommer vi i analysen att 
koppla till de likheter och skillnader som finns i teoriavsnittets fyra olika faser 
inom tillvägagångssättet (planering, genomförande, slutlig implementation 
och drift/underhåll) samt dokumentation. 

5.1 Företag A  
Planering 
Mycket handlade om att se över den tekniska utrustningen, utforma webbplat-
sen så att den avspeglar företaget och att utbilda sig i de olika programvarorna. 
Vi kan säga att företaget har utfört det Lundhem (2002) förespråkar angående 
syfte och målgrupp. Detta gör att webbplatsen uppfyller intresse och behov 
vilket ger nöjda användare. Däremot har företaget inte arbetat efter Chaffey’s 
(2002) projektplan och Fredholm’s (2002) strategitänkande. De har trots detta 
till viss del haft ett förfarande och tänkande som påminner om en vision och 
förstudie. Företag A: s vision och strategiska plan var inte uttalad utan före-
tagsledaren hade det mesta i sina tankar. Vitsen med att göra en tidsplan är, 
enligt Lundhem (2002), att få ett rimligt publiceringsdatum. Utvecklingsarbe-
tet i Företag A utfördes utan tidspress eftersom de ansåg att projektet fick ta 
den tid som krävdes. 
 
Genomförande 
Analys 
Respondenten analyserade sin verksamhet noggrant för att förstå användarnas 
krav och speciellt deras egna krav på hur webbplatsen skulle se ut. Här kunde 
prototyping ha använts eftersom Turban (2002) anser att den är bra på att ta 
fram en kravspecifikation. Resultatet blev ändå en webbplats som de verkligen 
var nöjd med och som representerade företaget på bästa sätt hos användaren. 
Företaget tänkte på användarvänligheten genom att se över hur lättanvänd 
webbplatsen kunde bli. Detta åstadkoms genom att använda bilder på företa-
gets produkter av bra kvalité men ändå tillgängliga inom rimlig tid. 
 
Design 
I denna fas kunde arbetet med fördel ha utgått från den kravspecifikation som 
prototyping skulle ha genererat om de hade använt sig av prototyping i analy-
sen som Turban (2002) förespråkar. Istället har företaget gjort en design efter 
eget tycke och med hjälp av åsikter från externa källor. Designen blev enkel 
och var inte tänkt att dra för mycket uppmärksamhet till sig utan i högre grad 
framhäva produkterna. 
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Utveckling  
Företaget valde att själv, utifrån egna medel och kunskaper, utveckla sin 
webbplats. Detta är ett av flera sätt som Turban (2002) beskriver, och som 
finns att tillgå när en webbplats ska utvecklas. Problem med det här sättet kan 
vara att processen blir långsam och därmed dyr. I likhet med detta har det tagit 
lång tid för företaget att få fram en fungerande webbplats. Orsaken till att före-
taget inte har ansträngt sig med att påskynda processen är att de ville få en bra 
webbplats som de kunde vara nöjda med. 
 
Test/Granskning 
Testningen utfördes genom att ta till sig av kunder och marknadens reaktioner. 
Detta är i enlighet med Lundhem (2002) som säger att testningen är ett bra sätt 
att få fram synpunkter som kan förbättra webbplatsen. Företaget har dock inte 
testat webbplatsen lika utförligt som författaren tar upp i teorin. Den testning 
som utförts har skett under arbetets gång och överensstämmer med det Chaffey 
(2002) säger angående att testningen ska vara en iterativ process genom ut-
vecklingsarbetet. 
 
Slutlig implementation 
Företag A utförde den slutliga implementationen av webbplatsen på det anlita-
de webbhotellet då den var färdig. Det var enligt respondenten ingen avance-
rad sak. De hade redan utfört tester lokalt för att upptäcka olika fel och brister 
med systemet. Enligt teorin som Lundhem (2002) förespråkar har vi funnit att 
företaget har utfört denna fas på bästa sätt utifrån webbplatsens omfattning och 
företagets behov. 
 
Drift/Underhåll 
Enligt Chaffey (2002) är underhållet på webbplatsen oerhört viktigt eftersom 
den är dynamisk och är beroende av användarna och deras respons. För att an-
vändarna ska känna att webbplatsen är aktuell behövs enligt Hedman (1996) 
kontinuerliga uppdateringar. Företag A utför regelbundet mindre uppdatering-
ar själv medan endast en stor är gjord på de senaste fem åren. De tekniska un-
derhållet sköts av webbhotellet. 
 
Dokumentation 
Respondenten i Företag A har en webbplats som är enkel i sin konstruktion 
och är utan avancerade funktioner. Eftersom denna har utvecklats av respon-
denten själv kan underhållsarbetet utföras utan dokumentation. Respondenten 
anser att om webbplatsen i framtiden skulle utvecklas med mer avancerade 
funktioner kommer behovet av dokumentation att öka. Detta resonemang 
överensstämmer med Andersen (1994). 
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5.2 Företag B 
Planering 
Vi fann att företag B inte utförde ett formellt planeringsarbete och att de inte 
följt någon uttalad strategi som Caffey (2002) och Fredholm (2002) föresprå-
kar. De har trots detta haft ett förfarande och tänkande som till viss del påmin-
ner om en vision och en förstudie. Företagets vision och strategiska plan var 
inte uttalad utan företagsledaren hade det mesta i sitt huvud. Vi fann att re-
spondenten tänkte mycket på hur de tilltänkta kunderna skulle kunna använda 
webbplatsen och e-handelssystemet på enklaste sättet utan att behöva fråga. 
Däremot har de inte analyserat målgruppen vilket enligt Lundhem (2002) kan 
göra att intresset och behovet inte uppfylls, vilket i sin tur påverkar använd-
barheten av webbplatsen. 
 
Genomförande 
Analys 
Här utförde respondenten en lättare analys än det Lundhem (2002) beskriver. 
En av anledningarna var att respondenten, som vid den tiden drev företaget 
ensam, inte kunde samla in anställdas åsikter för att få en mer utförlig analys. 
Företaget hade inte heller någon uttalad planering där mycket gick på känsla 
och på vad som efterfrågades vilket bidrog till den lättare analysen. Prototy-
ping användes inte i arbetet med att analysera företaget. För att uppnå en bra 
användarvänlighet presenterades tillräckligt med information som kunden be-
hövde och på så sätt blev webbplatsen snabb och enkel att använda. 
 
Design 
Eftersom ingen kravspecifikation gjordes i analysfasen så fanns det ingen att 
tillgå vid arbetet med designen. Respondenten gjorde helt enkelt en design 
som han var nöjd med och en struktur som var lämplig för användarna. 
 
Utveckling 
Respondenten egenutvecklade sin webbplats av ett gratissystem som byggdes 
på för att anpassas till företaget. Ett helt egenutvecklat företag hade kostat för 
mycket ansåg respondenten och därför blev webbplatsen en blandning mellan 
egenutveckling och färdiga komponenter. Detta förfarande är ett ytterliggare 
sätt som beskrivs av Turban (2002). 
 
Test/Granskning 
Testningen gick till så att de skickade länkar och lät andra personer testa 
webbplatsen i början men fick inget bra resultat av det. Respondenten har även 
själv testat därför att han anser sig ha den erfarenhet som krävs för att veta vad 
som behövs. Testningen ska enligt Lundhem (2002) utföras med hjälp av ett 
flertal personer som tycker till och ger åsikter. Testningen har därför inte ge-
nomförts på det sätt som Lundhem (2002) tar upp. 
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Slutlig implementation 
Företag B hanterade övergången från det gamla icke databasdrivna systemet. 
Den slutliga implementationen och testningen gjordes av webbmastern och det 
valda webbhotellet. Respondenten har inte själv utfört implementeringen men 
är helt medveten om vad det innebär och inser att det ofta förekommer fel som 
behöver rättas till för att webbplatsen ska fungera perfekt. Vi har funnit och 
anser att de har gjort allt helt enligt Lundhem (2002). 
 
Drift/Underhåll 
Det tekniska underhållet av webbplatserna i alla de företag vi undersökt sköts 
av respektive webbhotell. I företag A utförs mindre uppdateringar regelbundet 
av respondenten själv. I företag B sköts uppdateringarna av innehållet kontinu-
erligt av respondenten. Större uppdateringar av webbplatsen görs av webbmas-
tern på respondentens begäran. 
 
Dokumentation 
Eftersom webbplatsen i Företag B hade behov av avancerade funktioner anli-
tades en webbmaster för utvecklingsarbetet. Vi har funnit att respondenten inte 
har dokumenterat utvecklingsarbetet. Han visste inte om den anlitade webb-
mastern hade gjort en dokumentation. Detta kan enligt Andersen (1994) bli 
problem för andra, som inte jobbat med projektet, då de ska utföra kommande 
förändrings-, uppdaterings- och underhållsarbete.  

5.3 Företag C 
Planering 
Vi kunde inte finna om företaget hade utfört ett planerings eller strategiarbete 
som Chaffey (2002) och Fredholm (2002) förespråkar. Däremot fann vi att fo-
kuseringen hos företaget var att försöka underlätta hanteringen av kunderna. 
Vi har funnit att fokuseringen och nyttan av webbplatsen föll på personalen 
som användare istället för kunderna. Kunderna är en del i kedjan som ska hjäl-
pa till med att underlätta beställningarna genom att göra dem via nätet. För att 
få kunderna att utföra beställningarna gäller det att syftet och målgruppen är 
noga genomtänkt vilket innebär att målgruppen ska identifieras och analyseras 
noga. På så vis blir intresset, nyttan och användbarheten av webbplatsen större 
hos användarna.  
 
Vi kunde inte finna att en ordentlig målgruppsbeskrivning gjordes i förarbetet. 
Företaget nämnde inte slutanvändarna som den huvudsakliga målgruppen. 
Vilket enligt Lundhem (2002) innebär att användare som förväntar sig något 
annat än de får blir missnöjda i och med att deras behov inte uppfylls. Då 
mycket av arbetet utfördes av ett anlitat webbdesignföretag var det mycket 
som respondenten inte kunde besvara eftersom denne inte visste exakt hur ar-
betet utfördes. 
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Analys 

Teorin säger enligt Lundhem (2002) att en det är viktigt med en tidsplan ut-
ifrån ambitionsnivå och resurser. Företag C fastställde en tidsbegränsning utan 
hänsyn till hur lång tid utvecklingsarbetet egentligen krävde. Utvecklingsarbe-
tet fick anpassa sig till den tid som fanns innan systemet skulle tas i bruk. 
 
Genomförande 
Analys 
Här gjorde respondenten en datamodell tillsammans med en anlitad webbmas-
ter och beskrev det respondenten ville ha utfört. Datamodellen är den analys 
som företaget utförde för att sedan fungera som kravspecifikation för det arbe-
te som följde. Eftersom vi inte har kunnat ta del av datamodellen går det inte 
att säga hur utförligt den tar upp respondentens krav och åsikter och inte heller 
vilken kunskap som webbmastern hade. På grund av att hela utvecklingsarbe-
tet bara tog 4 veckor kan det arbete som kan beskrivas som analys inte fått den 
tid som behövts för att nå upp till den nivå som Lundhem (2002) beskriver. 
 
Design 
Här har webbmastern gjort det mesta av arbetet utifrån den datamodell som 
togs fram i analysfasen. Genom detta förfarande har de kommit väldigt nära de 
sätt som Chaffey (2002) förespråkar. I och med att respondenten anlitande en 
webbmaster har vi inte haft möjlighet att analysera hur designen blev till. Detta 
eftersom respondenten inte har kunnat berätta så mycket. 
 
Utveckling  
Respondenten har helt överlåtit arbetet med att konstruera webbplatsen till 
webbmastern. Utifrån teorin som behandlar utveckling (Turban 2002) är egen-
utveckling, bygga med komponenter det alternativ som mest liknar detta förfa-
rande. I vilken utsträckning som webbmastern har använt färdiga komponenter 
kan vi inte uttala oss om eftersom respondenten åter igen inte har kunnat berät-
ta så mycket. En sak som talar för att webbmastern har använts sig av färdiga 
komponenter, åtminstone till viss del, är att arbetet utfördes mycket snabbt un-
der 4 veckor. 
 
Test/Granskning 
På grund av den ringa tid som fanns till för utvecklingen utfördes inga tester 
av webbplatsen. Detta förfarande ligger väldigt långt ifrån det sätt som Lund-
hem (2002) förespråkar och ledde till att webbplatsen innehöll en del felaktig-
heter när systemet togs i bruk. 
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Analys 

Slutlig implementation 
Företag C hade hjälp med implementeringen av webbmastern, som var insatt i 
hur detta skulle ske. Företaget hyrde plats i webbhotellet som drivs och ägs av 
webbmastern. Systemet testades sparsamt då det inte fanns tillräckligt med tid. 
Därför visade det sig att delar av systemet inte fungerade. Vi anser att webb-
mastern gjorde det bästa utifrån den tid som fanns. De konsekvenser som blir 
då ett system inte testas ordentligt och då det är ont om tid vid utvecklingsar-
betet blir att systemet kommer att innehålla vissa brister och fel. 
 
Drift/Underhåll 
Större uppdateringar av webbplatsen görs av webbmastern på respondentens 
begäran. I företag C har den fortsatta driften och underhållet av webbplatsen 
anlitats bort helt och hållet. Respondenten säger bara till webbmastern hur han 
vill ha det, sedan blir det gjort. 
 
Dokumentation 
Respondenten i företag C är insatt i att det är viktigt med dokumentation men 
vet inte hur den ser ut. Dokumentationen utfördes av det anlitade webbdesign-
företaget. Detta är i enlighet med det Andersen (1994) förordar. 
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Diskussion 

6 Diskussion 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser vi drar utifrån analysen och teorin. 
Slutsatsen ger svar på forskningsfrågan som ställdes i början av uppsatsen och 
redovisas först kortfattat i punktform för att sedan förklaras utförligare. 
 
Hur har små företag gått till väga vid utvecklingsarbetet av webbaserade 
e-handelssystem? Varför har företagen valt det tillvägagångssättet? 

6.1 Slutsats 
I undersökningen har vi sett att små företag inte använder sig av en systemut-
vecklingsmodell vid utvecklingen av ett webbaserat e-handelssystem. Deras 
tillvägagångssätt påminner om prototyping i och med att de arbetar fram proto-
typer, versioner av webbplatsen, som sedan förbättras efter tester av olika slag. 
 
Dessa punkter är en sammanfattning på hur de små företagen vi undersökt gått 
till väga vid utvecklingsarbetet av sina webbaserade e-handelssystem enligt 
den analys som gjorts: 
 

• Företagsledarna hade en informell planering utifrån sina önskemål och 
behov av funktioner.  

• Företagen valde att egenutveckla vid enklare HTML-lösningar och att 
egenutveckla och bygga med komponenter för mer avancerade lös-
ningar. 

• Företagen implementerade e-handelslösning på ett enkelt sätt med 
hjälp av webbhotell och webbmaster. 

• Företagen gjorde enklare uppdateringar själv, större förändringar utför-
des av den anlitade webbmastern i ett av företagen samt att det tekniska 
underhållet gjordes av webbhotellet. 

• Företagen utförde endast dokumentation av utvecklingsarbetet i det fall 
då ett webbdesignföretag anlitades. 

 
Företagsledarnas planering utgick från sin vision om hur Internet skulle kunna 
stödja företagets verksamhet. Planeringen var informell och existerade endast 
hos respondenten samt arbetades om allt eftersom nya behov uppstod. 
 
Enligt Turban (2002) finns det olika sätt att anskaffa ett e-handelssystem. Fö-
retagen vi undersökte valde utvecklingsstrategier utifrån olika motiv. Kunska-
pen hos respondenterna samt den ekonomiska aspekten spelade en stor roll vid 
valet av utvecklingsstrategi. Alla företagen valde att egenutveckla, men vi kan 
också se att företagen sökte hjälp hos webbdesignföretag. När väl kontakten 
togs med webbdesignföretagen valdes det fortsatta förfarandesättet utifrån be-
fintliga resurser. Genom detta kan vi se att inget utvecklingsarbete är det andra 
likt. 
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Två av tre företag i undersökningen testade systemet vid den slutliga imple-
mentationen för att kontrollera eventuella fel och brister. Företagen valde att 
med hjälp av webbhotellen implementera webbplatsen på lämpligt sätt. Det 
tredje företaget hade tidsbrist och körde igång systemet utan att testa. 
 
Vi ser att alla respondenterna har möjlighet att göra de mindre uppdateringarna 
såsom att lägga till, ta bort och ändra produkter själv. De större och mer tek-
niska uppdateringarna görs av respektive webbmaster i företag B och C. Efter-
som företag A själv har tillverkat webbplatsen och utbildat sig i programvaror-
na, sköter respondenten sin egen webbplats själv. 
 
Våra slutsatser angående varför detta tillvägagångssätt tillämpats är att mindre 
företag anlitar minimalt med personer för utvecklingsarbetet av e-
handelsprojektet. Från undersökningen har vi insett att företag använder sig av 
ett minimum av resurser, då företagsledarna gör det mesta av jobbet själv eller 
anlitar en webbmaster och kunnig inom många områden. Vi anser att det inte 
är helt fel att använda sina egna kunskaper, men det är även enligt Lundhem 
(2003) en fördel att anlita experter till vissa delar i utvecklingsarbetet då de har 
större erfarenhet inom vissa områden.  
 
Företagen i uppsatsen valde att själva vara med i utvecklingsarbetet av respek-
tive webbplats för att hålla utvecklingskostnaderna nere. Utifrån de företag vi 
undersökt har vi anat ett mönster som kan tyda på att de ekonomiska aspekter-
na är viktiga för dessa företag då de inte vill satsa pengar på något som inte ger 
fullständig nytta för företaget. I undersökningen framkom det att ett av företa-
gen använder e-handelssystemet som en huvudsaklig del i verksamheten. Detta 
företag investerade mer pengar i utvecklingsarbetet än de företag som hade ett 
rent informativt syfte med webbplatsen. 
 
Anledningen till att utveckla webbplatserna var att nå ut på världsmarknaden 
och skylta med företagets produkter, effektivisera, förenkla och automatisera 
olika arbetsrutiner.  
 
Vi har i vår undersökning sett att det förekom stor variation på hur utveck-
lingsarbetet genomförts. Utifrån detta tror vi att det kan förekomma ytterligare 
sätt att utveckla då inget projekt har varit det andra likt. En anledning till att 
dessa företag lyckats bra med att nå ut till sina kunder är att de har haft en bra 
affärsidé i grunden som gör att kunderna söker sig till dem för att köpa deras 
produkter eller tjänster. 
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6.2 Metoddiskussion 
Enligt Yin (1994) krävs det en vältränad och erfaren person som gör datain-
samlingen för att utföra en högkvalitativ fallstudie. Våra egna färdigheter, 
kunskaper och erfarenheter av att utföra intervjuer är inte stora vilket innebär 
att undersökningen kunde ha utförts på ett bättre sätt. I efterhand kan vi nog 
påstå att de öppna frågorna vi ställde till respondenten, för att inte påverka, 
inte gav lika mycket som vi hade förväntat oss. Det hade förmodligen getts 
utförligare svar till frågorna om de var mer strukturerade, vilket i sin tur hade 
gjort analysen lättare och mer utförlig. 
 
De svar vi fick från respondenterna i undersökningen är inte heltäckande efter-
som de inte har stor kunskap i systemutveckling och vi kan bara säga hur de 
gått till väga ur deras perspektiv. 
 
Det är svårt att fråga en företagsledare hur de har gjort eftersom de inte är in-
satt i systemutveckling, de ser allt ur ett företagsperspektiv. Detta gör att det 
har varit svårt att få svar som kan härledas till teorins olika faser i systemut-
vecklingen. Om frågorna istället hade ställts till dem som utförde arbetet med 
själva kodningen hade nog svaren sett annorlunda ut. Då hade vi även varit 
tvungna att utöka urvalskriterierna till att gälla företag som använt sig av en 
webmaster. 
 
Ytterligare en faktor som kan ha betydelse för resultatet är att vi har valt före-
tag som ligger i vår närhet. Detta för att det ger en bättre möjlighet till person-
liga intervjuer med respondenterna i undersökningen. De slutsatser vi har 
kommit fram till gäller endast för de små företag vi undersökt eftersom antalet 
företag som ingår i fallstudien inte är tillräckligt många för att dra generella 
slutsatser. 

6.3 Egna reflektioner 
I denna uppsats använder vi oss av och pratar endast om prototyping som en-
sam systemutvecklingsmodell. När vi studerade teorin gällande systemutveck-
lingsmodeller så fanns där en mängd med dessa, som säkert skulle kunna an-
vändas för att utveckla ett system. Det är alltså inte enbart prototyping som 
kan användas utan det finns flera som kan väljas så att det bäst passar till det 
system som utvecklas. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
En fortsättning på detta arbete skulle kunna vara att gå djupare in i en eller fle-
ra av faserna analys, design, utveckling eller test. Vår undersökning är begrän-
sad inom dessa områden. 
 
Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att ta reda på hur webbmastern 
utför arbetet med utvecklingen. Eftersom vi kom fram till att företagare i vår 
undersökning anlitar en webbmaster att göra arbetet tycker vi det är intressant 
att se om deras arbete följde en systemutvecklingsmodell. Vi tror att denna 
uppsats skulle kunna utföras med en annan respondent, webbmastern. På så 
sätt fås en annan vinkel på samma projekt. 
 
Vi har under arbetets gång kommit i kontakt med en hel del litteratur och det 
finns några av dessa böcker som vi vill rekommendera läsarna till denna upp-
sats. Dessa är: 
 

• Chaffey, D. (2002) E-Business and E-Commerce Management. Har-
low: Prentice Hall. 

• Ekberg, S. (2002) Allt du måste veta om säljande hemsidor. Stock-
holm: Redaktionen. 

• Fredholm, P. (2002) Elektroniska affärer. Lund: Studentlitteratur. 
• Lundhem, S. (2002) Att lyckas med ett webbprojekt. Stockholm: Bilda 
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7 Ordlista 

Affärssystem 
System för att stödja verksamheten i ett företag, 
T.ex. order-, lager-, och faktureringssystem (Fred-
holm, 2002). 

ASP 

Application Server Provider: En leverantör som 
tillhandahåller applikationer, drift, underhåll och 
andra tjänster. Företaget som hyr med ASP-lösning 
företaget kommer åt applikationen genom webblä-
saren via Internet eller VAN (Turban, 2002). 

B2B 
Business-to-business: Alla som deltar i denna typ 
av handel är företag eller organisationer 
(Turban, 2002). 

B2C 
Business-to-consumer: Alla transaktioner av varor 
eller tjänster sker mot individuella kunder 
(Turban, 2002). 

Ganttschema 
Planeringsverktyg för att åskådliggöra och skapa 
förståelse genom att schemalägga aktiviteterna i 
projektet. 

HTML 

Hyper Text Markup Language: Ett språk som inne-
håller instruktioner för hur text, bilder och länkar 
ska hanteras. Används på Internet för t.ex. www-
dokument (Fredholm, 2002). 

http 
Hyper Text Transport Protocol: Ett protokoll som 
t.ex. kopplar upp en webbläsare mot en webbserver 
och överföring sker i realtid (Fredholm, 2002). 

ISP Internet Service Provider: Internetoperatör (Fred-
holm, 2002). 

MDI Människa Dator Interaktion (Eng. Human Compu-
ter Interaction) 

Outsourcing 
En tredje part anlitas för att utföra uppgifter i före-
taget som företaget inte har kunskap om eller resur-
ser till (Turban, 2002). 

VAN Value-added Network: Nätoperatör som är leveran-
tör av mervärdestjänster (Turban, 2002). 

Webbläsare 
Web Browser. Program som presenterar webbsidor 
med ett grafiskt användargränssnitt. T ex Netscape 
Navigator och Microsoft Explorer (Dykert, 2002). 

Webbmaster 
En person som ansvarar för utveckling och under-
håll av webbplatser. Termen anger inte någon spe-
ciell nivå av kunskap eller färdighet hos individen. 

WWW 
World Wide Web: Funktion på Internet uppbyggt 
med hjälp av så kallade hypertextdokument basera-
de på Html-kod (Fredholm, 2002). 
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Bilaga 
 
Följande bilagor innehåller intervjuguiden och en sammanställning av varje 
intervju som gjordes till denna uppsats. 
 
Bilaga 1:1 Intervjuguide 
Vi kommer att beröra områden inom data och systemvetenskap som handlar 
om utveckling av elektroniska handelssystem. Utifrån teorin kommer vi att 
analysera resultaten från intervjuerna och försöka identifiera mönster för hur 
ett sådant system utvecklas i mindre företag. Våran avsikt är att utifrån detta 
komma fram till en modell för hur mindre företag kan gå till väga för att ut-
veckla e-handelssystem.  
 
Om respondenten tillåter kommer intervjun att dokumenteras med inspel-
ningsbar minidisc. Tidsåtgången för intervjun är beräknad till cirka 1 timma. 
Vi skickar frågorna i förväg så att Ni kan läsa igenom och vara förberedd på 
vad som kommer att tas upp. 
 
Uppsatsen kommer, när den är färdig, att publiceras i Luleå Universitetsbiblio-
tek samt eventuellt elektroniskt på Internet. Vi kommer även att skicka en 
elektronisk kopia till de företag som ställt upp i våran undersökning. 
 
När det gäller de etiska reglerna säger de att företagsnamnet och respondentens 
namn är anonyma om inte de vill annat. I så fall ska ett kontrakt skrivas som 
tillåter att namnet på företaget och/eller respondenten används. 
 
Vi vill också påtala att intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst 
före, under eller efter intervjutillfället. 

I 
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Bilaga 1:2 Intervjuunderlag 
Företagets namn: ……………………………………… 
 
Omsättning: …………………………………………… 
 
Antal anställda: ……………………………………….. 
 
Vilket år startade företaget? 
…………………………………………………………………. 
 
Vilket år infördes hemsidan? 
…………………………………………………………………. 
 
Företagets huvudsakliga verksamhet: 
……………………………………………………………………………… 
 
Respondentens position i företaget: 
……………………………………………………….. 
 
Hur upplever Ni er datorvana? 
……………………………………………………………………………….. 
 
Vilken är Er allmänna uppfattning om Internet och e-handel? 
……………………………………………………………………………….. 
 
Hur går det till när Era kunder köper produkter? 
……………………………………………………………………………….. 
 
Hur kommunicerar Ni med kunder och leverantörer (informationsflöden)? 
……………………………………………………………………………….. 
 
Vilka var orsakerna till att Ni valde att införa en webbsida med tillhörande 
funktioner? 
………………………………………………………………………………… 
 
Vilka kommunikationsmöjligheter har Ni för kunderna via webbsidan, på vil-
ket/vilka sätt kan de utföra kommunikation? 
………………………………………………………………………………… 
 
Vilka tjänster finns det på Er webbsida som ligger utanför verksamheten? 
……………………………………………………………………………….. 
 
På vilket sätt kan kunderna påverka sidan interaktivt och få den personligt an-
passad efter behov? 
……………………………………………………………………………… 

II 
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forts. 
Ett e-handelsprojekt kan utföras i olika faser. Vi kommer att ställa öppna 
frågor utifrån dessa faser som vi vill att ni försöker svara på efter hur ni 
gjorde vid erat utvecklingsarbete. 
 
PLANERING 
Beskriv hur Ni gick till väga då Ni planerade införandet av e-handelssystemet? 
(Mål och syfte med e-handelssystemet mm) 
 
GENOMFÖRANDE 
Hur gick Ni till väga vid själva utvecklingsarbetet av e-handelssystemet? 
 
IMPLEMENTATION / TEST 
Hur realiserade Ni e-handelssystemet? 
 
DRIFT / UNDERHÅLL 
Hur sköts den fortsatta driften och underhållet? 
 
DOKUMENTATION 
Hur ser eventuell dokumentation ut? 

III 
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Bilaga 2 Sammanfattning av intervjun med företag A 
Respondentens position i företaget är ägare och VD. Datorvanan är tillfredstäl-
lande utifrån behovet. Respondentens allmänna uppfattning om Internet och e-
handel är att Internet betyder väldigt mycket som mikrolitet företag i glesbyg-
den eftersom det möjliggör en närhet till, samt expansion på världsmarknaden. 
Orsakerna är att det är förhållandevis billigt att upprätta en Internetsida och lätt 
att lära sig underhålla den. 
 
Den största delen av kunderna är andra företag, ca 95-98 %. Merparten av de 
varor som produceras idag går på export. Tekniknivån på de utländska kun-
derna (återförsäljare) är inte jättehög och de har en viss skepsis mot nya sy-
stem. De lägger inte en order via e-post utan den kommer som regel via fax. 
Detta eftersom tillförlitligheten på e-post inte ses som stor hos de stora och 
mogna kunderna (återförsäljarna). Det finns möjlighet att göra beställningar på 
olika sätt. På hemsidan anges olika sätt att kontakta företaget, det kan ske på 
många olika sätt, brev, telefon, fax och e-post. Kunden läser in sig på vad han 
vill ha, antingen via Internetsidan, katalogerna som finns på tre språk eller via 
en annons. De flesta privatpersoner väljer e-post medan de större kunderna 
(återförsäljare) som köper stora mängder använder vanlig post eller fax. För 
respondenten innebär det att han kan ta hand om beställningarna oberoende av 
tiden på dygnet när de kommer med brev, fax eller e-post. För de större kun-
derna som beställer frekvent innebär beställningsprocessen att fasta rutiner 
följs till följd av att de har varit med ett tag och inte behöver diskutera varje 
detalj. De lägger en order och begär oftast bara en orderbekräftelse och besked 
om beräknad leveranstid. Kunder kan kontrollera sin leveransstatus genom att 
kontakta företaget som då spårar paketet själv eller går till transportören som 
gör kontrollen. Alla paket får ett ”tracking number”. Företaget hindrar emeller-
tid inte privatpersonerna från att handla direkt av dem. 
 
Kommunikationen med kunderna är till viss del en monolog eftersom företaget 
är en tillverkande part som utvecklar och tillverkar produkter som sedan bjuds 
ut på öppna marknaden. Det görs då i form utav annonsering, Internet och ka-
talogproduktion. 
 
Från webbsidan kan kunderna skicka e-post genom att klicka på en logga och 
får på så sätt upp ett dokument där de kan skriva ner sitt meddelande. Det finns 
även ett forum som är ett sätt att bedriva marknadskommunikation. Forumet 
gör att företaget på ett någorlunda organiserat sätt kan kanalisera kundernas 
förfrågningar. Företaget erbjuder inte något informationsmeddelande per må-
nad och sådana saker eftersom de inte jobbar direkt mot privatpersoner. Det 
finns inga tjänster som ligger utanför verksamheten 
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Orsakerna till att företaget införde en webbsida var ambitionen att gå ut på 
världsmarknaden, skylta med företagets produkter samt att det då, 1998 var 
ovanligt med hemsidor bland företag. Det var ett sätt att visa status. Eftersom 
företaget redan hade goda kunskaper i import och hade många utländska kon-
takter var steget till export mot världsmarknaden inte stort. Företaget hade en 
internationell erfarenhet innan de började med Internet. 
 
E-handeln startade med ett projekt i Norrbotten som hette ”IT Norrbotten” där 
företaget valdes att representera Boden. Projektet gick ut på att öka kunskap 
om Internet och hur etablering av en hemsida gick till. Det var kurser, semina-
rier och föreläsningar. Företaget insåg att de var tvungna att skaffa teknisk ut-
rustning i form av maskinvaror, programvaror och kommunikationsmedel 
(modem). Detta genomfördes parallellt med realiseringen och implemente-
ringen av företaget på Internet.  
 
Affärssystem med kassavagn var populärt, men de var ofantligt dyra och fyr-
kantiga enligt respondenten. Han insåg att de var tvungna att fokusera sig och 
gå in i sig själv och in i företaget för att se vad som är företagets själ, och vad 
som var intressant för företaget. De insåg att det fanns ett behov bland folk av 
att läsa om deras specifika knivar och allt arbete kring dem. Respondenten 
valde då att göra en egen design på hemsidan samt att själva tillverka den. Den 
utformades i första hand som en informationssida. De lärde sig enkel HTML 
och program för tillverkning av hemsidor (Frontpage). Respondenten själv ut-
trycker arbetsgången som ”trial and error”. Detta gjorde att de fick en hemsida 
som inte liknade alla andra företags hemsidor och som de tyckte var mycket 
bättre än en mängd andra. Respondenten nämner också att de tittade mycket på 
konkurrenters hemsidor och konstaterade att de hade små bilder och snabbner-
laddade sidor och ansåg att det inte var intressant som kund att titta på. De 
tänkte därför mycket på hur informationen och bilderna skulle presenteras och 
utformas eftersom bildskärmen var deras ansikte utåt. För att kunna skriva ut 
fakturor, fraktsedlar och kvitton var de själva tvungna att designa program för 
detta. 
 
Företaget har satsat på programvaror som är mycket avancerade, kompatibla 
med många andra program och dessutom möjliga att använda för vidareut-
veckling. På grund av de risker som finns har säkerhetstänkandet i företaget 
sett till att det finns fysiska och tekniska brandväggar. Det finns en dator där 
all Internetkommunikation sker, en annan dator där all fakturering och kund-
hantering sker, en tredje dator där all bokföring sker och en fjärde dator där 
bildhantering, annons- och katalogproduktion sker. 
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Själva lärandet och utformningen var något som tog ganska lång tid. Det fanns 
massor av frågor, men inte många svar eftersom detta var nytt. Därför fick Re-
spondenten själv inse vad som skulle göras, vad han själv skulle ta på sig tek-
niskt och vad han kunde låta andra göra dvs. vilka tjänster som skulle köpas. 
Företaget lade ner c:a 4 timmar per dag på utvecklingsarbetet under 1997 fram 
till introduktionen av dess första hemsida i september 1998. 
 
För att testa fanns det andra på marknaden som var mycket mer bevandrade i 
hur Internet fungerar och de fick då och då tips på hur förbättringar kunde gö-
ras. Med stora kontaktytor och jättelika öron lyssnades marknadens reaktion på 
hemsidan av och förbättringar gjordes, hela tiden medveten om att försöka be-
hålla stilen.  
 
Implementationen skedde genom att hemsidan lades på ett webbhotell i sep-
tember 1998 och att de investerade i ett domännamn, som på den tiden var 
kostsamt. De har ända sedan dess kunnat arbeta med detta domännamn i olika 
annonser och trycksaker. Hemsidan ligger på ett Svenskt webbhotell, men de 
flesta kunder finns i USA och då skulle, enligt respondenten, accessen bli 
snabbare om en server i USA anlitades istället. Det tog flera år innan Respon-
denten började känna sig varm i kläderna. 
 
Uppdateringar av webbsidan och underhållet av den lokala utrustningen sköter 
företaget själva om. När det gäller underhållet av de tekniska delarna kring 
hemsidan är det webbhotellet som ser till att hastighet och annat fungerar. Det 
har skett en stor förändring sedan starten i september 1998. Då gjordes webb-
sidan om så att den fick en struktur som var öppen i alla ändar och som med-
gav en utbyggnad. Det finns ingen dokumentation av arbetet eftersom respon-
denten anser att det som är gammalt är ointressant, och för att små företag ar-
betar på ett dynamiskt sätt och är mer resultatinriktade. Ett stort företag bygger 
upp en struktur och avsätter medel för sådant. 
 
I och med att det egna sortiment av knivar växer kontinuerligt så kommer före-
taget att behöva tänka över ett annat upplägg på hemsidan, men de är inte rik-
tigt där ännu. I framtiden hoppas respondenten att systemen blir mer intelli-
genta och mänskliga samt mindre tekniska. I takt med att omvärlden ökar sin 
Internetmognad kommer företagets egen e-handel att öka. 
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Bilaga 3 Sammanfattning av intervjun med företag B 
Företaget är en enskild firma och respondentens position i företaget är ägare. 
Datorvanan är god eftersom han klarar av att göra allt och lite till. Responden-
tens allmänna uppfattning om Internet och e-handel är att det är väldigt be-
kvämt eftersom det ges tillgång till ett stort utbud jämfört med den lokala om-
givningen. Priserna är i allmänhet billigare tack vare den stora konkurrensen 
bland nätbutikerna. Utbudet är stort och det är lätt att hitta information om 
produkter. Det är ett bra komplement till vanliga butiker. En nackdel är att 
produkterna som köps inte kommer direkt som det gör när inköpen sker i en 
butik. 
 
Kunderna kan köpa produkter av företaget på två sätt. De kan handla via nät-
butiken eller direkt i butiken i företagets lokal. Priserna är samma och därför 
väljer de flesta lokala kunder att komma in i butiken och handla för att på så 
sätt slippa fraktkostnaderna. Det händer även att lokala kunder beställer via 
Internet. Då kunderna handlar via webbsidan väljer de produkter och fraktsätt i 
ordersystemet. Sedan kommer informationen i beställningen via e-post till fö-
retaget. Sedan använder respondenten två andra separata system för att skapa 
fraktsedel och faktura. Informationen klipps ut och klistras in i ekonomipro-
grammet som skapar fakturan. Det webbaserade administrationssystemet via 
posten används för att skapa en fraktsedel. Då fraktsedeln är skapad genereras 
ett kollinummer, detta nummer används i det egna ordersystemet för att mar-
kera ordern som skickad. Företaget har utvecklat en funktion som är väldigt 
unik och som gör att kunden kan gå in i sint användarkonto och förändra sin 
order ända tills ordern är markerad som skickad. De kan även där se vilken 
status ordern har, om den är avvaktande, väntar på någonting, bearbetas eller 
är skickad. Kunden får en orderbekräftelse med kollinummer då paketet är 
skickat. Sedan kan de spåra paketet med detta nummer på postens hemsida. 
 
Kommunikationen med kunderna sker via e-post om det inte är väldigt viktigt, 
då används telefon. Företaget har ett e-postformulär där kunderna kan fylla i 
sin egen e-postadress, ämne och fråga. Det är gjort på ett enkelt sätt för att 
lunderna inte ska behöva gå in i sitt e-postprogram. När vi svarar skickas det 
till den angivna e-postadressen.  
 
Kommunikationen med leverantörerna sker med telefon eftersom det på så sätt 
går att förhandla om priser. En del leverantörer har en webbsida där de lägger 
sin order, de säljer till butiker på detta sätt. Fax använd inte annat än när do-
kument behöver underskrifter. Med fax kommer det farm en utskrift, e-post är 
lätt att radera av misstag. Det finns för- och nackdelar med alla kommunika-
tionssätt. E-postmeddelanden kan sparas och aktiveras lätt samt svaras på när 
det finns tid.  
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Det finns inga tjänster som ligger utanför verksamheten i dagsläget. Företaget 
funderar på att införa ett forum där likasinnade kan ställa frågor till företaget 
allmänt och om produkterna samt få hjälp av kunder som köpt samma produk-
ter. Kunderna kan inte anpassa webbsidan så mycket. De kan däremot göra 
några olika saker med innehållet. 
 
Om kunden går in på en produkt finns det olika symboler som utför tre funk-
tioner. Dessa funktioner är att skicka ett tips till en kompis, skicka en fråga om 
produkten eller få en utskriftsvänlig sida med produkten. Sedan finns det upp-
lysning om andra populära produkter i samma kategori och vilka andra pro-
dukter som har köpts tillsammans med denna produkt. Att skicka en fråga om 
en speciell produkt är en smidig funktion som är ny. Det underlättar när pro-
duktnamnet ska skrivas och det blir inga missförstånd om vilken produkt som 
avses i frågan. Sedan kan kunderna ändra i sin order på olika sätt både innan 
och efter ordern är lagd.  
 
Företaget hade ingen uttalad planering, mycket gick på känsla och på vad som 
efterfrågades. Eftersom respondenten var ensam i affärsutvecklingen kunde 
han vara impulsiv och behövde inte planera in i minsta detalj. Den största fo-
kusen var att tillräckligt med information skulle finnas så att kunden skulle 
kunna använda e-handelssystemet på ett enkelt och snabbt sätt samt att det 
skulle se bra ut. Respondenten har alltid strävat att göra arbetsrutinerna tidsef-
fektiva, så att det mesta ska vara så färdigt som möjligt för kunden så att de 
ska behöva fråga så lite som möjlig. Respondenten anser att det är viktigt att 
prioritera resurserna och välja vart han ska lägga ner sin tid. Respondenten an-
ser att det är viktigare att lägga sin tid till att planera inför bland annat framtida 
produktinköp istället för att ändra i kundernas beställningar manuellt. För att 
uppnå detta gällde det att göra webbsidan så interaktiv som möjligt. Att en 
hemsida ser bra ut det gör mycket för vilket ryktet som företaget får, allting 
bidrar till att företaget förhoppningsvis få sälja mer. 
 
Utvecklingsarbetet började med att Respondenten själv tillverkade en webbsi-
da i ett gratissystem med varukorg. Sedan utvecklades detta och ett nytt system 
byggdes med hjälp av en webbmaster. Han använde ett gratissystem som 
grund men byggde på med ett stort antal anpassningar av nya och gamla funk-
tioner. Då skapades ett för företaget anpassat ordersystem. Denna utveckling 
blev verklighet av webbmastern tillsammans med respondenten via utväxling 
av e-post. Ett helt egenutvecklat system skulle kosta för mycket för responden-
ten så därför valde han att använda ett färdigt system som är anpassat till före-
tagets och respondentens behov. Allt eftersom behov uppstår utvecklas nya 
funktioner. 
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För att testa de nya funktionerna skickades i början länkar till olika personer, 
men det gav inte så stor respons. Sedan har respondenten och webbmastern 
själv testat. Respondenten anser att han själv har själv stor erfarenhet och vet 
hur kunder vill att det ska fungera. Övergången mellan den första versionen 
och den andra var stor eftersom de var helt olika system. Webbmastern och det 
anlitade webbhotellet skötte de tekniska och praktiska detaljerna kring den 
slutliga implementeringen. Blir det galet någonstans rättas det till efteråt. 
 
De problem som kan uppstå är när företagets ISP får driftstopp. Då ligger nät-
butiken nere och företaget kan inte få nya beställningar via nätbutiken. Efter en 
tid kan det ibland uppstå små kodningsfel som måste tas om hand på en gång. 
 
Uppdateringar av informationen och innehållet sköter respondenten själv me-
dan de tekniska delarna i underhållet och driften, av själva systemet, står 
webbmastern för. När det sker uppdateringar av systemet blir det av större om-
fång. I dagsläget är det den tredje versionen av det nya systemet på två år. När 
gratissystemet som ligger i grunden ändras görs det även ändringar i företagets 
system eftersom de hänger samman. När dessa ändringar görs brukar företaget 
även göra ändringar i designen. Respondenten vet inte om webbmastern gör 
dokumentation. 
 
Framtiden för e-handeln tror respondenten kommer att bli mer krävande efter-
som kunderna ställer högre krav nu än för några år sedan. Det blir mer konkur-
rens och kunderna vill kunna jämföra priser och handla på så billigt som möj-
ligt. Det är dessutom viktigt att uppdatera sig med nya produkter och att alltid 
ha aktuell information. Det märks att det svänger i försäljningen om företaget 
inte har uppdaterar regelbundet. Respondenten avslutar med att påtala att det 
gäller att vara med i vändningarna snabbt och att folk har blivit mer vana att 
handla på nätet. 
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Bilaga 4 Sammanfattning av intervjun med företag C 
Respondentens position i företaget är ägare. Datorvanan är god utifrån behovet 
och han klarar av att hantera datorn för det dagliga behovet dock inga pro-
grammeringskunskaper. Respondentens allmänna uppfattning om Internet är 
att det är det bästa som hänt för företag. Konkurrensmässigt är det jättebra för 
att prissättningarna hamnar på en bättre nivå samt att det blir konkurrens mot 
vem som helst, inte enbart på den lokala marknaden. Dessutom möjliggör In-
ternet en förenkling inom handeln, alltså vid ren försäljning och det är det bäs-
ta enligt respondenten. 
 
När kunderna köper varor och tjänster kan de göra på olika sätt. Golfutrustning 
och tillbehör finns att köpa i butiken samt på webbsidan. Vid köp av skidpro-
dukter kommer kunderna till butiken och handlar. Vid hyra kan de komma in i 
butiken eller använda Internet och formuläret på webbsidan. Registrering av 
hyra i butiken sker med samma formulär som på Internet. När kunderna lagt in 
sin beställning skickas en orderbekräftelse som anger att beställningen är mot-
tagen samt att de erhåller ett användar-id och ett lösenord. När de loggar in kan 
de se vilken plats de har i kön och ungefärlig beräknad leveranstid. Beställ-
ningen läggs i ett kösystem och behandlas i turordning. När beställningen är 
färdig skickas ett besked via e-post om att deras paket är avsänt. 
 
Kommunikationen med leverantörerna sker vanligtvis med telefon, ibland fax-
as en beställning. Då och då träffar respondenten leverantörer personligen vid 
besök eller mässor. Anledningen till att företaget gör sina beställningar via te-
lefon är att de på så sätt ofta kan förhandla till sig rabatter. Om beställningen 
skickas per fax eller e-post finns inte den möjligheten. 
 
Kommunikationen med kunderna är väldigt svår att hantera eftersom det har 
en tendens att bli en hel del förfrågningar om sådant de kan läsa sig till på 
webbsidan. De flesta förfrågningar gäller allmän information eller komplette-
ringar och förtydliganden till sina beställningar. De vanligaste frågorna finns 
besvarade på webbsidan. Företaget hade till en början e-postfunktionen i bruk. 
De har i och med det kunnat konstatera att det finns ett problem med Internet 
och e-post. Det är att folk har slutat läsa, de skriver en e-postförfrågan istället. 
Innan de stängde av e-postfunktionen kunde de få 500 meddelanden per vecka 
och det blev för mycket att hantera. De som skickade frågorna krävde dessut-
om att få svar inom 3-24 timmar. Företaget hänvisar numera till fax eller tele-
fon. Telefonen ringer väldigt mycket vilket gör att de tänker införa telefontider 
för att hinna med att ta hand om kunderna i butiken och alla beställningar från 
Internet. För att få fram de frågor som det är mest substans i styrs kunderna till 
att använda fax. Det finns även numera en funktion som gör att kunderna kan 
gå in i sin redan gjorda beställning och lägga till ett meddelande om de har 
glömt eller måste ändra något i beställningen. Det finns ingen möjlighet till 
direkt kommunikation via webbsidan samt inga tjänster som ligger utanför 
verksamheten. Kunderna kan inte påverka webbsidan interaktivt.  
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Planeringen kring införandet 1997 var inte stor. Då gällde det bara för respon-
denten, som på den tiden var anställd, att övertala chefen som var skeptisk till 
varför de skulle ut på Internet. Det var inte mycket till planering eftersom före-
taget bara skulle finnas där i informativt- och marknadsföringssyfte. Det var en 
av de anställda som upprättade sidan. Planeringen kring den större satsningen 
av e-handel 2001 var att respondenten ville att de skulle få bort onödiga mo-
ment i hanteringen av kunderna som tog tid. Respondenten kontaktade ett 
lokalt företag inom webbdesignbranschen som hjälpte till under hela utveck-
lingsarbetet. Webbdesignföretaget tog hand om de tekniska delarna samt pro-
grammeringen. Respondenten och webbmastern satt tillsammans och arbetade 
fram en datamodell. Respondenten specificerade hur han ville ha det och 
webbmastern ritade. Eftersom det var tidsbrist innan det nystartade företaget 
med respondenten som ägare öppnade fanns det bara 3 veckor för utveckling-
en. Efter 4 veckors hårt arbete infördes det nya systemet. Då det var ont om tid 
och därför fanns det ingen tid till att testa, det gällde att få ut programmet så 
fort som möjligt. Då programmet infördes var det delar som inte fungerade och 
delar som fungerade. Anledningen till att det var bråttom var att respondenten 
inte vågade beställa en så kostsam produkt när allt kring företaget inte var 
klart. Efter första säsongen plockade webbmastern isär hela programmet i de-
lar och byggde sedan ihop det på nytt för att göra det möjligt att utveckla och 
lägga till hur många funktioner som helst. 
 
Det uppstod ett problem med databasen access första året och det var att den 
bara kunde visa 20 000 enheter. Eftersom företaget fick kunder över den sum-
man försvann de visuellt, de hade för höga nummer. Detta åtgärdades genom 
att öppna access för 80 000 enheter. 
 
Domännamnet övertog respondenten av den förre ägaren. Det finns i dagsläget 
två com adresser samt att en se adress ska införskaffas. Företaget har en egen 
server för kund- och köhanteringen. Alla beställningar kommer in till webbho-
tellets server där de skannas för virus. En gång i timmen synkas företagets ser-
ver med webbhotellets server. För att få en säkerhet körs backup på företagets 
server via nätet och lagras på två olika webbhotell, ett i Boden och ett i Skåne. 
Ibland händer det att servern ligger nere. Detta driftstopp drabbar företaget på 
så sätt att inga nya kunder kan läggas in i systemet vare sig i butiken eller 
hemifrån. Ett annat problem som kan skapa driftstopp är uppkopplingen till 
Internet som sker via radiolänk, den kan störas av t ex snöoväder. De anställda 
i butiken kan arbeta med de befintliga kunderna i systemet, det är med nya 
kunder som problemet uppstår. Vid dessa tillfällen kan ett modem kopplas upp 
eller att personalen tar emot nya kunde och skriva på papper för att sedan regi-
strera dem i efterhand. 
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Uppdateringar och underhåll har respondenten anlitat bort till en webbmaster 
för att kunna ägna sig åt företagets huvudsakliga verksamhet. Det har gjorts ett 
flertal stora uppdateringar där nya funktioner har lagts till. Uppskattningsvis 
har 15-20 större uppdateringar gjorts varav upp emot 10 stycken enbart i be-
ställningsfunktionen. Respondenten kommer kontinuerligt med ökade och för-
ändrade krav för att på sikt bli nöjd med systemet. Det finns tillverkat en funk-
tion som gör det möjligt för respondenten att själv vara aktiv i uppdateringen 
av innehållet, men han har valt att satsa på att sköta försäljningen och anlitar 
därför bort även det enklaste underhållet. Under högsäsongen sker det inte så 
stora förändringar, utan de förekommer under sommaren. 
 
Det finns dokumentation av allt arbete i och med att ett webbutvecklingsföre-
tag har anlitats i utvecklingsarbetet. Detta för att eventuell drift och underhåll 
ska kunna utföras av en som inte är insatt i arbetet. 
 
Respondenten ser mycket ljust på framtiden och säger att det bara kan bli bätt-
re. Han anser att ingenting är omöjligt och att e-handeln bara kommer att öka. 
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