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Sammanfattning 
 
Titel: Framgångsfaktorer hos framgångsrika e-handelsföretag i 

klädbranschen 
 
Författare:   Pär Thörn 
 
Handledare:  Jan Aidemark 
 
Institution:   Matematiska och systemtekniska institutionen 
 
Kurs:  IVC730 
 
Problemformulering: Vilka faktorer upplever företag som säljer kläder via Internet 

som viktiga för att lyckas med i sin e-handels strategi? 
 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka ett antal företag i kläd-

branschen och försöka hitta de faktorer som gör företagen 
framgångsrika. 

 
 
Metod: Undersökningsmetoden har varit kvalitativ. Empirin har 

samlats in genom att göra intervjuer via telefon. De primära 
källorna har varit de viktigaste för resonemanget som sker i 
analys och resultat.  

 
Slutsats: Omsättningen av försäljning av varor på Internet har ökat 

kraftigt de senaste åren. I takt med att försäljningen har ökat 
så har det även uppstått fler leverantörer/aktörer. Eftersom 
utbudet av leverantörer ökar innebär det att företagen måste 
differentiera sig i allt större utsträckning. Uppsatsen beskri-
ver ett antal företag som framgångsrikt har lyckats att diffe-
rentiera sig och vilka faktorer som dom själva anser har varit 
betydande för framgången. 
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Summary in English 
 
Title: Successfactors at successful e-business company’s in the 

clothes industry 
 
Author:   Pär Thörn 
 
Tutor:   Jan Aidemark 
 
Institution:   The School of Mathematics and Systems Engineering 
 
Course:  IVC730 
 
Problem description: What factors do the company’s feel are the most important 

when selling clothes on the Internet? 
 
 
Purpose: The purpose of this paper is to examine a number of com-

pany’s in the clothes industry and find the reasons that make 
them successful. 

 
Method: The choice of research method has been a qualitative. The 

primary empirical data has been collected by phone inter-
views. The primary data has been the most important factor 
in this paper when delivering the analysis and result.  

 
 
Conclusion: The turnover for merchandise marketed in the Internet has 

seen a great increase over the last years. I rate with the in-
crease in sales more suppliers has entered the market. Since 
the range of products has been raised the company’s are 
forced to take a more differentiated approach. This paper de-
scribes a number of company’s that successfully has been 
able to differentiate themselves and what factors that was 
significant for this success. 
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1. Inledning 

1. 2 Bakgrund 
 
Försäljningen av produkter via Internet har ökat starkt dom senaste åren, rapporter 
från e-barometern och posten styrker det påståendet. Bara år 2006 så har omsätt-
ningen ökat med 30 % under perioden maj-augusti jämfört med år 2005 enligt e-
barometern (2006).  
Framtidstron hos e-handelsföretagen själva ser också väldigt ljus ut, hela 76 % pro-
cent tror att försäljningen kommer att fortsätta öka den närmaste tiden. Medan en-
dast 5 % tror att marknaden kommer att mattas av. 
 
Internets styrka jämfört med den vanliga handeln är enligt postens distanshandels-
rapport (2005) snabbheten och smidigheten, det anses vara en stor fördel att kunna 
handla hemifrån istället för att behöva stressa ner i olika affärer för att göra inköpen. 
Detta bekräftas av Whitley (2000) som skriver att det är en av de viktigaste fördelar-
na från kundens perspektiv. 
 
Kunderna tycker också att priset är en viktig faktor när det gäller handel via Internet, 
detta kan också bero på att möjligheten till att jämföra priset på olika produkter via 
Internet är väldigt stor. Att ha prisjämförelsesiter och större sökmotorsaktörer som 
till exempel google och pricerunner är någonting som enligt Boddy (2002) blir allt 
viktigare. 
 
Det som kanske upplevs som konstigt är att det som säljs mest via Internet i Sverige 
är just kläder, ett klädobjekt är ju någonting som kunder i alla fall i en vanlig affär 
gillar att prova innan ett köp. Men enligt postens distanshandelsrapport (2005) så 
har sex av tio kvinnor handlat kläder via Internet den senaste gången som dom hand-
lade någonting via Internet. Av männen så säger sig 35 % har handlat kläder det se-
naste året.  
 
Av den andel som inte vill handla på Internet så säger 58 % att anledningen till att 
dom inte vill handla på Internet är just för att dom vill ha möjligheten att ”känna” på 
produkten innan ett köp. Vilket jag inte upplever går ihop med att det vanligaste vi 
handlar via Internet är kläder. Kläder är ju det som folk i största allmänhet gillar att 
prova innan köpet blir av. 
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1.3 Problemdiskussion 
Enligt postens distanshandelsrapport ökar hela tiden omsättningen av klädhandel på 
Internet, det innebär att det måste finnas ett antal aktörer i klädbranschen som fram-
gångsrikt kan sälja kläder via Internet. Även om många rapporter visar på att det är 
ett bra läge för klädentreprenörer att representera sig på Internet så är det ändå bara 
ett fåtal som gör det. Många stora varumärken har valt att endast använda Internet-
kanalen som en slags elektronisk broschyr. Då är det intressant att undersöka de fö-
retag som faktiskt lyckas driva Internethandel framgångsrikt. 

1.4 Problemformulering 
Vilka faktorer upplever företag som säljer kläder via Internet som viktiga för att lyck-
as (nå lönsamhet) med i sin e-handels strategi? 

1.5 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka ett antal företag i klädbranschen och försöka hitta 
de faktorer som gör företagen framgångsrika. 
 

1.6 Avgränsning 
Jag kommer att förutsätta att produkten som företaget avser att sälja är en säljbar 
produkt. Undersökningen syftar inte till att undersöka vilken typ av produkter som är 
säljbara via Internet eller vad som är bra eller dåliga produkter.  

1.7 Tillvägagångssätt och uppsatsens struktur 
 
För att ge en övergripande förståelse för e-handels begrepp kommer jag att studera 
en del litteratur och sedan försöka beskriva dom grundläggande teorierna på bästa 
sätt. Jag kommer också att beskriva en del organisations strategiska begrepp, efter-
som vissa e-handels åtgärder kräver en förändring av organisationens strategi. 
Internet kommer också att användas som källa, för att få reda på mer uppdaterad 
information gällande ämnet.  
När tillräcklig information gällande ämnet har samlats in så kommer relevant infor-
mation tas ut och skrivas in i teorikapitlet. Teorierna ligger sedan till grund för de 
frågor som kommer att ställas till intervjuobjekten.  
Empirin kommer sedan att presenteras per företag och perspektiv. Därefter kommer 
jag att analysera mönster och tendenser i analyskapitlet. 
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2. Metod 

Under metodkapitlet kommer jag att försöka förklara hur jag har gjort för att 
komma fram till mitt resultat. Det är väldigt viktigt att en vetenskaplig rapport har 
ett väl definierat metodkapitel. 

2.1 Positivism och hermeneutik 
Det finns två stycken inriktningar på vetenskap, positivism och hermeneutik. Där den 
positivistiska grenen inriktar sig på att förklara fenomen antingen genom logik eller 
genom våra sinnen, det vill säga det som vi kan se eller ta på. I boken ”Vetenskapste-
ori för nybörjare” beskriver författaren Torsten Thurén (1991) positivismen på följan-
de sätt. 
 

”Enligt positivismen har vi människor två och endast två källor till kun-
skap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår 
logik. Vi ska inte lite till traditioner och auktoriteter, och ska inte ägna 
oss åt lösa spekulationer, vi ska inte låta känslorna dra iväg med oss. 
Istället ska vi kritiskt undersöka alla påståenden och alla iakttagelser 
och endast stödja oss på de fakta som vi kan anse säkerställda med all 
rimlig sannolikhet. Dessa fakta ska vi sedan analysera logiskt för att 
kunna dra slutsatser av dem.” 

 
Allt som sker runtomkring oss har alltså en logisk förklaring, allting tom ter sig runt-
omkring oss kan förklaras antingen med hjälp av vår ädle trotjänare logiken eller ge-
nom våra sinnesintryck. 
 
Motsatsen till positivismen är hermeneutiken, som riktar forskningen mot en mer 
förstående tankegång. Vissa saker i våran omvärld blir mer intressant om det kan 
förklaras med sinnesuttryck. Jag citerar Thurén (1991) som beskriver hermeneutiken 
  

”Sådana tolkningar som bygger på att vi människor förstår andra 
människor förekommer av naturliga skäl mest inom humanvetenska-
perna – historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap – men också inom 
mera samhällsinriktade ämnen som sociologi, antropologi och juridik, 
Vetenskap som bedriver tolkningar av detta ‘förstående’ slag kallas 
hermeneutisk (hermeneutik = tolkningslära).” 

 
Den positivistiska läran passar alltså bättre när man ska undersöka naturvetenskapli-
ga fenomen, eller fenomen som man kan dra logiska slutsatser av. Medans den her-
meneutiska läran kan ge en djupare och intressantare diskussion om syftet är att be-
skriva en människas känsla kring ett objekt eller en relation. 

2.2 Kvalitet och kvantitet 
Enligt Andersen (1994) så är utgångspunkten för en kvantitativ undersökning att det 
som studeras är mätbart, resultaten ska också kunna presenteras i siffror. En kvanti-
tativ undersökning innebär alltid envägskommunikation, forskaren bestämmer helt 
och hållet villkoren för undersökningen. Ofta använder sig forskaren sig av en enkät 
för att samla in sin empiri. 
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Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik 
kombination av kvaliteter och egenskaper, därför går det heller inte att mäta eller 
väga ett fenomen. En kvalitativ forskare använder sig av tvåvägskommunikation, det 
vill säga att subjektet får ett större inflytande över undersökningens resultat Ander-
sen (1994). 
 
Denna uppsats är kvalitativ, det vill säga att det i datainsamlingsfasen har förts dis-
kussioner med intervjuobjekt istället för till exempel en enkätundersökning. Anled-
ningen till att denna metod valdes var för att frågorna var alltför komplexa för att 
kunna besvaras kvantitativt. 
 

2.3 Datainsamling 
Andersen (1994) skriver att det finns tre olika faktainsamlingsmetoder. 
1. Dokumentstudier som är ett indirekt studerande av sociala fenomen 
2. Observationsmetoder som innebär att forskaren iakttar människors agerande 
direkt 

3. Frågemetoderna som innebär att man ställer direkta frågor till människor i 
undersökningsfältet 

 
Denna uppsats är skriven efter en frågemetod, där datainsamlingen har skett genom 
att fråga ut aktörer i klädbranschen. 
  
Insamling av data är en stor del av uppsatsarbetet. Primärdata är data som forskaren 
samlar in själv genom intervjuer. Yin (2003) skriver att en av de viktigaste egenska-
perna en forskare måste ha är att ställa rätt frågor till intervjuobjekten, likaså måste 
forskaren enligt Yin (2003) vara bra på att lyssna och tolka det som respondenten 
säger.  
 
Sekundärdata är data som inte är skrivet av uppsatsskrivaren eller forskaren själv. 
Därför är sekundärdata oftast inte skräddarsydd för uppsatsens ändamål.  

2.3.1 Sekundärdata 
De sekundärdata som har samlats in består av undersökningar från e-barometern och 
posten. Dessa data har varit mycket betydelsefull i många aspekter av uppsatsen ef-
tersom det har givit stöd åt påståenden samt att jag på ett enklare sätt har kunnat dra 
slutsatser av empirin med hjälp av sekundärdatan.  

2.3.2 Primärdata 
Intervjutekniken i denna undersökning har varit ickestandardiserade och ostrukture-
rade intervjuer, även om det finns en intervjuguide så har den inte följts strikt. Enligt 
Andersen (1994) så ger en sådan teknik större utrymme för nyanserade svar på sin 
frågeställning. Det ger även möjlighet att ställa mer intima frågor och kanske få svar 
på förhållanden som den intervjuade själv inte är medveten om.  
 
Intervjufrågorna baseras på den teori som har samlats in om ämnet, enligt Andersen 
(1994) så ska en forskare ta hänsyn till följande faktorer när det gäller val av intervju-
frågor: 
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• Frågorna ska vara korta, tydligt välformulerade och lättbegripliga 
• De intervjuade ska vara i stånd att besvara frågorna 
• Varje fråga ska kunna formuleras i en enda mening 
• Frågorna får inte vara ledande 
• Om man använder sig av strukturerade svarskategorier ska de uttömma 
svarsmöjligheterna och vara varandra uteslutande 

• Frågorna ska inte ta mer än 60 minuter att besvara, den optimala intervjuti-
den är 30 minuter 

 
Primärdata har samlats in genom att utföra telefonintervjuer på 3 stycken företag 
som säljer kläder via Internet. Intervjuobjekten har haft någon form av ansvar för 
Internetförsäljningen. Varje intervju har tagit cirka 30 minuter att genomföra. Inter-
vjuerna spelades in i digitalt ljudformat och därefter så skrev jag in intervjuobjektens 
svar i empiri kapitlet.  

2.4 Urval  
I den här uppsatsen koncentrerade jag mig på att undersöka företag som verkar inom 
klädbranschen. Klädbranschen har funnits med länge vad gäller handel till slutkund 
och därför bör branschen också besitta en del erfarenhet om hur man väcker kunder-
nas intresse. Företagen har inte valts ut på grund av att dom säljer en specifik typ av 
kläder utan på grund av att dom verkar inom samma bransch, detta för att inte ge en 
alltför smal undersökning.  
En observation som gjordes när jag skulle leta upp lämpliga intervjuobjekt var att det 
verkar vara den traditionella postorderhandeln tillsammans med rena Internetföre-
tag som har tagit över Internethandeln, i alla fall i Sverige. Urvalsprocessen inleddes 
med att leta upp kända varumärken såsom JC, Dressman, Lindex, Brothers, Kap Ahl 
men det visade sig att dessa företag inte sålde kläder via Internet. 
Av de största varumärkena som verkar i Sverige så är det endast ett fåtal av dom som 
har valt att sälja kläder på Internet. Observationen är för mig anmärkningsvärd efter-
som det som konsumenter handlar mest på Internet enligt postens distanshandels-
rapport (2005) är kläder.  Förutom postorderföretagen så verkar det som att även 
mindre klädföretag har valt att etablera sig på Internet. 
Intervjuobjekten har därför blivit framgångsrika postorderföretag. 

2.5 Databearbetning  
Enligt Thuren (1991) finns det två olika sätt att dra slutsatser på, induktivt eller de-
duktivt. En induktiv slutsats bygger på empiriskt insamlat materiell, induktiva under-
sökningar kräver enligt Thuren (1991) en kvantitativ datainsamling. Den deduktiva 
slutsatsmetoden baserar sig på logik, en logisk slutsats betraktas dom giltig om den är 
logiskt sammanhängande. Om dessa slutsatsmetoder kombineras så blir det en hypo-
tetiskt deduktiv metod. I den där uppsatsen har empiri samlats in på ett kvalitativt 
sätt. Empirin har sedan granskats och därefter har slutsatser dragits, men eftersom 
det insamlade materialet inte har samlats in kvantitativt så bör inte uppsatsen anses 
som induktiv, snarare hypotetiskt deduktiv eftersom det har dragits logiska slutsatser 
av det empiriska materialet och andra undersökningar som har gjorts i ämnet.  
 
Med hjälp av det empiriska materialet kombinerat med den litteratur som har stude-
rats och presenterats i teorikapitlet har jag skapat mitt analyskapitel och från analys-
kapitlet skapat resultatet.  
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2.6 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet innebär att de mätningar som har utförts på ett korrekt sätt, om olika 
forskare använder samma metod och också får samma resultat så har undersök-
ningsmetoden hög reliabilitet. Validitet syftat till att visa att forskaren har undersökt 
det han/hon har haft för avsikt att undersöka och inget annat. Thuren (1991) skriver 
att begreppen reliabilitet och validitet endast är relevanta i kvantitativa induktiva un-
dersökningar. Den här uppsatsen är inte kvantitativt induktiv men har dock indukti-
va drag. 
Intervjuerna har varit standardiserade. Det vill säga att samma intervjufrågor har 
ställts till samtliga intervjuobjekt och därför anser jag att uppsatsen har tillräckligt 
hög reliabilitet. 
 
Det empiriska materialet samlades in med hjälp av ett antal intervjufrågor, Intervju-
frågorna togs fram genom att teorier gällande ämnet studerades.  
Därför så är det inte säkert att en annan uppsatsskrivare skulle komma fram till 
samma resultat som jag har gjort eftersom en annan uppsatsskrivare skulle valt att 
studera andra teorier och därför skapat andra intervjufrågor som denne då anser är 
mer relevanta utifrån de studerade teorierna. Valet av teorier har gjorts i samråd med 
handledare som anser att teoristödet är relevant, därför får enligt mig undersökning-
en anses ha tillräckligt hög validitet. 

2.7 Sammanfattning av metod 
Kortfattat beskrivet så är uppsatsen skriven med ett hermeneutiskt förhållningssätt 
med ett hypotetiskt deduktivt angreppssätt och med en kvalitativ metodik.  
Mina intervjufrågor baserar sig på den teori som beskrivs i teorikapitlet. Företagen 
som skulle intervjuas valdes genom att studera de vanliga varumärkena, ta kontakt 
med företagen för att sedan försöka få en intervju med någon ansvarig på företaget. 
Intervjuerna genomfördes sedan med intervjuguiden som grund. Dock eftersom att 
jag valde att göra ickestandardiserade och ostrukturerade intervjuer så följdes inte 
intervjuguiden slaviskt eftersom att det ofta uppstod diskussioner efter en fråga var 
ställd. Ibland hände det även att en fråga besvarades genom en annan och därför 
ställdes inte alltid frågorna i den exakta ordningen som beskrivs i bilaga 1. 
När allt empiriskt materiell var insamlat så delade jag in insamlad data i kategorier 
och skrev ned det som intervjuobjekten hade sagt under varje kategori. Efter det så 
försökte jag göra paralleller mellan insamlad primärdata, sekundärdata och teorier i 
mitt analyskapitel. I analyskapitlet försöker jag också att klargöra skillnader och lik-
heter i intervjuobjektens svar och dra slutsatser av det. Resultatet består av slutsatser 
som har dragits av det som står skrivet i analysen. 
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3. Teori 

Med hjälp av teorierna som presenteras nedan kommer jag att försöka lista de frå-
geställningar som finns gällande Internethandel i dagsläget. Det är utifrån dessa 
teorier som jag skapar min frågeställning och samlar in det empiriska materialet. 

3.1E-handelsstrategi 
 
Det finns enligt Oinas (2002) olika sätt att bedriva Internethandel på. Det kommer 
alltid att finnas produkter som inte går att sälja via Internet. Det är framförallt pro-
dukter som kunderna vill smaka, ta eller lukta på. Likaså kommer det alltid att finnas 
kunder som inte vill gå miste om upplevelsen med att gå ut och shoppa. Därför är det 
nödvändigt att ha en strategi för hur företagets Internethandel ska bedrivas. Från att 
vara en stödjande funktion till den ”vanliga” affären till att vara en marknadsförings-
kanal som företaget behöver för att kunna överleva. 
 
Beroende på vilken strategi företaget väljer så behövs det olika typer av resurser. Ett 
företag som redan har ett etablerat varumärke och ska ha sin webbplats som ett kom-
plement till den vanliga verksamheten har behov av en viss typ av resurser. Jämfört 
med det företag som endast kommer vara placerat på Internet och inte ha någon fy-
sisk placering. 
 

3.1.1 Bricks 
 
Detta är Internethandel i dess enklaste form. Där Internethandelns syfte är att stödja 
den vanliga verksamheten. Avsikten med hemsidan är inte att kunden ska göra själva 
köpet direkt på hemsidan. Utan att kunderna ska undersöka produkterna och ta reda 
på var någonstans företaget befinner sig, för att sedan ta sig till affären för att utföra 
själva köpet Oinas (2002). Ett bra exempel på en verksamhet som kan tänkas använ-
da denna form av Internethandel är företag som säljer lyxprodukter och som vill er-
bjuda kunden en viss känsla som bara kan ges via personlig kontakt. Bilförsäljare och 
mäklare är också bra exempel. 
 

3.1.2 Bricks and clicks 
 
Den här strategin syftar till att bedriva Internetförsäljning parallellt med den vanliga 
försäljningen, och inriktar sig alltså underförstått till företag som redan har ett eta-
blerat varumärke. Kunderna erbjuds möjligheten att köpa företagets produkter både 
via den vanliga affären och via Internet. Det ger också kunderna möjligheten kombi-
nera, kunden kan undersöka produkten i affären, beställa den via hemsidan och få 
den hemkörd till dörren av företaget Oinas (2002). Exempel på företag som kan an-
vända den här strategin är radio och tv handlare eller möbelaffärer som inte har som 
mål att ge kunden en speciell shoppingupplevelse, till exempel El-giganten och IKEA. 
På detta sätt kan företaget i fråga nå längre än bara det lokala området. 
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3.1.3 Exlusively e-commerce  
 
Den här strategin berör rena Internetföretag. Det har enligt Oinas (2002) de senaste 
åren har det skett en stor ökning av denna typ av företag, som alltså bara erbjuder 
försäljning online. Företagen har inga fysiska mötesplatser där kunderna kan gå in se 
produkterna utan all försäljning sker helt och hållet via företagets hemsida. Den här 
typen av organisationer har fördelen med att dom inte dras med de stora kostnader 
som dom vanliga ”företagen” dras med (kostnader för lokal osv). Det rena Internetfö-
retaget existerar ju egentligen bara på Internet. En av nackdelarna är att dom saknar 
ett etablerat varumärke, dom har heller inte någon ”supply chain” och har i många 
fall inte den mångfald av kompetens som etablerade företag har. Om en grupp med 
tekniker bestämmer sig för att starta en hemsida som ska sälja kläder behöver dom 
också komma i kontakt med kompetens som vet hur man säljer kläder. Alla verksam-
heter som säljer produkter till konsumenter har ett behov i att synas, syns man inte 
så finns man inte. Att synas när man egentligen inte existerar i verkligheten kan vara 
ett dilemma för företag av den här typen. I jämförelse med den lokala radio och tv 
handlaren som faktiskt existerar, och kunderna har därmed någonting att relatera till 
när dom söker efter återförsäljare på Internet. 
 

3.1.4 Virtual communities 
 
Den strategi som kan verka svårast att implementera är communities. Communities 
säljer inte bara produkter till konsumenter utan bildar också ett nätverk där med-
lemmarna har ett gemensamt intresse. Medlemmarna ska känna att dom tillhör en 
viss grupp. För att lyckas med att bygga upp ett community krävs det enligt Oinas 
(2002) att : 
 

• Besökarna ska känna att hemsidan inriktar sig till en viss typ av människor, el-
ler till personer som har ett unikt intresse. 

• Medlemmarna ska ha möjligheten att kommunicera med varandra. 
• Att tillhöra ett community innebär att medlemmen ska återbesöka hemsidan 
kontinuerligt. 

 

3.2 Globala system 
 
Att kunna flytta information globalt över olika nätverk gör så att företag och organi-
sationer kan hålla en snabb och effektiv kontakt med olika aktörer. Kostnaderna för 
att få tag på produkter och tjänster sjunker. Eftersom dessa system kan nå ut globalt 
så kallas dem Inter Organisational Systems (IOS). Två viktiga termer inom IOS är: 
 

•••• E-commerce, en beskrivning av processen som sker när ett företag säljer 
produkter och tjänster till kunder över Internet 

•••• E-business, beskriver integrationen genom Internet för en organisations 
processer. Från leverantör till kund. 

 
Många företag använder Internet för att erbjuda sina tjänster och produkter till sina 
kunder. Dessa system kallas för B2C (Business to consumer) system. Detta kan 
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exempelvis ses hos banker, resebyråer och klädföretag. Ett annat sätt som företag kan 
använda Internet på är genom att integrera kunder och leverantörer i sin supply cha-
in. Sådana system kallas för B2B (Business to business) system. 
 

IOS system kan vara mer eller mindre avancerade, modellen nedan visar de olika 
grader av IOS system som finns. 
 

 
 

Den enklaste formen av ett globalt system tillhandahåller information. Det skulle 
kunna ses som en elektronisk broschyr. B2C företag kan till exempel ge information 
till kunderna om utbudet eller ge annan kontaktinformation till kunderna. 
Nästa steg är att använda Internet för att interagera med kunderna. Där kunderna 
genom Internet kan ta kontakt med företaget för att till exempel beställa prislistor 
eller få en prisuppgift på en specifik produkt eller tjänst. Den tredje användningsme-
toden är att använda systemet för att genomföra transaktioner där kunden kan 
köpa företagets produkter via hemsidan. Den fjärde användningsmetoden innebär att 
företaget integrerar IOS systemet med sitt interna system. Vilket innebär att när 
kunden lägger ordern så skickas orden vidare till företagets leverantörer och produk-
ten skickas ut. Det sista steget kallas transformation. Då IOS används för att an-
passa interna operationer så att den på bästa sätt överensstämmer med kundernas 
och leverantörernas. 
 
Förhållandet mellan olika partners kan enligt Boddy (2002) ändras i och med IOS 
system. Med hjälp av Internet så har kunderna en stor fördel i och med att skapandet 
av mellanhänder såsom prisjämförelsesiter och google har uppstått, vilket i alla fall 
skapar en illusion för kunden att han/hon hittar rätt produkt till det bästa priset. 
 

Information 

Affärsvärde 

Interaktion 

Transaktion 

Integrerad e-handel 

Transformation 

Tid 
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3.3 Värdekedja 
 
En värdekedja beskriver de aktiviteter som krävs för att en produkt skall kunna leve-
reras. Värdekedjan kan följas från råmateriell till slutprodukt. Porter beskriver vär-
dekedjan på följande sätt “Varje företag är en samling med aktiviteter som utförs till 
design, produktion, marknadsföring, leverans och support till produkten eller tjäns-
ten. Alla dessa aktiviteter kan representeras i en värdekedja. Värdekedjor kan en-
dast begripas i samband med affärsverksamheten.” Porter (1985).  För att kunna 
effektivisera de interna processerna krävs det kunskap om omvärlden, det vill säga 
företagets kunder och leverantörer. Den externa värdekedjan ska alltid analyseras 
först. 
 

3.3.1 Extern värdekedja 
 
Att optimera den externa värdekedjan innebär att effektivisera de processer som står 
utanför företagets egen verksamhet. Den interna verksamheten ska ses som en ”svart 
låda” där råmateriell läggs i och slutprodukt plockas ut. Kunderna är en väldigt viktig 
del av den externa värdekedjan, företaget bör analysera sina slutkunders behov och 
vilken information som går ut till de viktigaste kunderna. Även sambandet mellan 
företaget och dess leverantörer bör analyseras, det kan gälla allt från kommunikation 
till transporten av varor till den egna fabriken. All information som kommer in gäl-
lande processerna med företagets aktörer ska sedan undersökas för att kunna effekti-
viseras. Optimeringen måste alltid ske i samarbete med den aktören som företaget 
ska ändra processen för. För att optimeringen ska vara möjlig så måste det enligt Por-
ter (1985) alltid finnas något att tjäna för alla parter.  
 

3.3.2 Intern värdekedja 
 
Att effektivisera den interna värdekedjan innebär att företaget fokuserar på att för-
bättra de processer som sker inom företaget. De interna processerna kan delas in i två 
kategorier, primära och sekundära aktiviteter. De primära aktiviteterna är de direkt 
värdeskapande aktiviteterna och de sekundära aktiviteterna är inte direkt värdeska-
pande. Porter (1985) 
 

3.4 Konkurrenskrafter  
 
Ett företag existerar inom en viss bransch. För att överleva inom den specifika bran-
schen som företaget befinner sig i. Så måste företaget ta hänsyn till den konkurrens 
som finns på företagets marknad. Konkurrenskrafterna skiljer sig naturligtvis åt be-
roende på vilken bransch som företaget befinner sig i. Att driva en verksamhet inom 
biokemi är säkerligen annorlunda om vi jämför med till exempel kolindustrin Porter 
(1985). 
 
Porter (1985) skriver att det finns fem olika konkurrenskrafter. Det är förhandlings-
kraften hos kunderna, det kan komma in substitut för företagets produkt på markna-
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den, förhandlingsmöjligheterna för leverantörerna. Det kan kliva in nya aktörer på 
marknaden och ”ett ökat konkurrensläge bland konkurrenter”.  

 
 

1.  Nya aktörer kommer att påverkas av: 
• Kapitalbehov 
• Patent och specialkompetens som behövs 
• Tillgängliga distributionskanaler 
• Antalet etablerade konkurrenter 
• Antalet etablerade starka varumärken 
• Tillgängligheten för råmateriell och kritiska resurser 

 
2. Substitut produkter 
• Kundernas kännedom om den specifika produktmarknaden 
• Kundernas känslighet för ”value for money” och möjligheten till jämförelse 
• Etablerad lojalitet hos kunderna 
• Förmågan att differentiera produkter 

 
3. Ökat konkurrensläge 
• Långsam marknadsutveckling 
• Ett lågt antal konkurrenter dominerar marknaden 
• Överkapacitet på marknaden 
• Produkterna är likvärdiga, ej differentierade 

 
4. Kundernas förhandlingskraft kan öka om: 
• Det finns ett fåtal antal kunder som köper stora volymer 
• Det inte innebär någon större kostnad att byta leverantör 
• Priskänsligheten och tillgängligheten på leverantörer 

 

Förhandlingskraft hos leve-

rantörer 

Hotet från substitut-

produkter 

Förhandlingskraft hos 

kunder 

 

 

Hotet från 

nya aktörer 

Nya aktö-

rer 

Maktkonkurrens 

mellan olika 

block 
Kunder Leverantörer 

Substitutprodukter 
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5. Leverantörernas förhandlingskraft påverkas av: 
• Ett lågt antal leverantörer 
• Tillgängligheten på substitut är låg 
 

 

3.5 Generella affärsstrategier 
 
Ett företag har alltid ett syfte med att skapa sin Internethandelsorganisation, huvud-
syftet är givetvis att tjäna mer pengar, men själva beslutet kan också basera sig på att 
företaget antingen vill stärka sin redan etablerade strategi, eller att företaget måste 
ändra sin nuvarande övergripande strategi. Beslutet att ändra sin övergripande stra-
tegi kan bero på konkurrens, eller på grund av krav från den primära målgruppen. 
Det finns enligt Porter (2001) tre generella affärsstrategier, kostnadsövertag, Diffe-
rentiering, Focus/niche. 
 

3.5.1 Kostnadsövertag 
 
Att inneha ett kostnadsövertag på sin produkt innebär att företaget kan sälja sin pro-
dukt billigare än sina konkurrenter. Det företaget måste göra för att uppnå kostnads-
övertaget är att göra produktionskostnaden per enhet så låg som möjligt. 
 

3.5.2 Differentiering 
 
Strategin syftar till att göra företagets produkt speciell. Differentiering är en betydligt 
vanligare strategi än det ovannämnda, helt enkelt för att på en viss tidpunkt så kan 
det ju bara finnas ett företag som säljer den billigaste produkten Porter (2001). Krea-
tivitet, marknadsorientering och innovation är det som krävs för att ha en differentie-
rings strategi. Ett annat sätt att beskriva differentiering på är ”unikhet”. Typiska pro-
duktegenskaper hos ett företag med en differentieringsstrategi listas nedan. 
 

• Design 
• Teknologi 
• Rykte 
• Kundsupport 
• Starkt varumärke 

 
Tanken är att kunderna inte bara skall uppskatta det låga priset utan också det som 
finns runtomkring produkten. 
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3.5.3 Niche/fokus 
 
Att ha en niche/fokus strategi innebär att företaget specialiserar sig mot en speciell 
målgrupp. Både kostnadsövertag och differentierings strategierna kan användas för 
att nå niche marknaden Porter (2001). 
 
 
 

3.6 Handelsförlopp 
 
Whiteley (2000) skriver att precis som vilken annan form av handel så har Internet-
handeln även ett handelsförlopp. Handelsförloppet när det gäller B2C (Business to 
Consumer) är enligt Whiteley (2000) enklare än när det gäller handel företag emellan 
(B2B). B2C handel innebär att företaget slipper förhandla med den eventuella kun-
den och betalningen sker ofta i samma ögonblick som kunden beställer produkten. 
 

 
 

3.6.1 Sökning 
 
För att kunden ska kunna göra ett köp så måste han/hon hitta en lämplig försäljare. 
Kunden kan hitta den rätta försäljaren genom att klicka på reklamlänkar eller genom 
att använda sökmotorer för att hitta rätt affär. Om företaget har ett starkt varumärke 
så kan kunden också chansa på att skriva in adressen direkt i adressfältet. 
 

3.6.2 Beställning 
 
När kunden väl har anlänt till sidan så är det dags att göra en beställning. I en vanlig 
affär så kan kunden fråga personalen i butiken om han/hon vill ha hjälp med en viss 

     

 

       Sökning                                                                                           För-försäljning 
 
       Beställning       försäljning / 
 
       Betalning       avslut 
 
       Leverans     
 
       Efterköps support                      Efterköps support 
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vara. En elektronisk affär erbjuder ofta samma funktion, fast på elektroniskt vis. 
Många Internetaffärer använder sig av interna sökmotorer för att kunden på enklaste 
sätt ska kunna hitta den rätta produkten, det brukar också finnas en bild och skriftlig 
information om varje produkt. När kunden väl har hittat den önskvärda produkten så 
brukar det finnas en funktion som heter varukorg (eller nåt liknande) som kunden 
använder för att få en samlad överblick över beställda produkter, när kunden har lagt 
till tillräckligt många produkter i korgen så går beställningen vidare till betalning. 
 

3.6.3 Betalning 
 
När kunden har valt produkterna så är det dags att betala, det vanliga idag är att 
kunden skickar kreditkorts detaljer och att betalningen sker direkt. Postförskott bru-
kar också vara ett alternativ. 

3.6.4 Leverans 
 
Enligt Whiteley (2000) är ett smart sätt att göra affärer på att få kunderna att göra 
allt arbete åt dig. Internetaffärer arbetar på detta sätt när det gäller beställningspro-
cessen men inte vid leveransen. Företaget måste leverera produkterna hem till kun-
den, vilket ofta leder till kostnader för kunden som oftast uppfattas som obehagliga, i 
den konventionella handeln så tar ju kunderna hem produkterna själva. Leveransdi-
lemmat skriver Whiteley är en viktig aspekt som ofta ignoreras. 
 

3.6.5 Efterköps support 
 
I en vanlig affär kan kunden på ett enkelt sätt reklamera de produkter som inte fun-
gerar eller som kunden inte gillar (naturligtvis beroende på hur hjälpsam affären är). 
Whiteley skriver att reklamera produkter som är sålda via Internet upplevs som ett 
stort problem för konsumenterna. Internetförsäljarens fördel är dock att denne alltid 
kan ge online support. 
 

3.7 Fördelar och nackdelar för kund och företag 
 
Det finns enligt Whiteley (2000) för och nackdelar att beakta när det gäller Internet-
handel, både för kund och för företag. Företaget måste kunna maximera den potenti-
alen som finns i fördelarna, och minimera de nackdelar som kunderna upplever med 
Internethandel. 
 
Fördelar för kunder: 
 

• Shoppa hemifrån – Att shoppa hemifrån anses av många kunder vara ett 
bekvämt sätt att inhandla produkter på, kunderna slipper många av de nack-
delar som den vanliga shoppingen orsakar. Som att köa och att hitta parker-
ingsplats. 
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• När kunden vill – Kunden behöver med Internethandel inte anpassa sig ef-
ter några speciella öppettider eller geografiska placeringar. Inköpen kan ske 
helt på kundens villkor. 

• Möjlighet till ett bättre pris – Det finns en möjlighet för kunden att un-
dersöka om det önskade produkten finns att köpa på någon e-shop för ett lägre 
pris än vad som erbjuds på den lokala marknaden. 

• Hemleverans – Ofta så levereras produkterna direkt till kundens dörr. 
• Säljstöd online – För vissa produkter erbjuds det instruktionsböcker direkt 
på e-shoppens hemsida. Att ha kontakt med företaget efter inköpet via e-mail 
anses av många kunder som ett bekvämt sätt att få support på. 

 
Nackdelar för kunder: 
 

• Säkerhet och personlig information – Personlig information om kun-
derna behöver införskaffas från Internetsäljaren för att kunna genomföra för-
säljningen och det har visat sig upplevas som ett obehag för vissa kunder. 

• Leverans – När en kund köper en produkt via Internet så anländer inte pro-
dukten med en gång. Det finns alltid en leveranstid och en extra kostnad för 
leveransen. 

• Inspektion av produkt – Kunden har inte samma möjlighet att undersöka 
och känna på produkten som i en vanlig fysisk affär. 

• Social interaktion – Vissa kunder anser att en del av upplevelsen med 
shopping är de sociala aspekterna. Att gå ut och shoppa tillsammans med fa-
milj och vänner anser vissa kunder vara den största delen av hela shopping-
upplevelsen. 

• Returnering – Många kunder upplever att det är svårare eller krångligare att 
returnera varor till ett företag som säljer via sin e-butik. 

 
Fördelar för företag: 
 

• Marknadsföring av produkter – Företag idag där det handlar om b2c för-
utsätts ha en egen hemsida. Vissa kundgrupper undersöker först hemsidan för 
att få en överblick av utbudet, för att sedan handla i den vanliga affären. 

• Sänkta kostnader – Försäljningen som sker online drar inte på sig de kost-
nader som en vanlig butik drar på sig. 

 

3.8 Användbarhet 
 
”Web design implements the business model; the site plays a combined role of the 
company’s sales force and storefront, the delivery system, customer support and 
service program. Company website managers must consider the strategic impor-
tance of the web design and usability as it directly relates to the company’s ability to 
interface with customers on the Internet.” - Nielsen 
 
Användbarhet är en viktig aspekt av e-handel. Det gäller för företaget att förmedla 
rätt information till kunden så att besöket leder till ett köp, eller till det resultat som 
hemsidan förväntas att ge efter ett besök av en besökare. Usability Partners utförde år 
2002 en undersökning med syfte att kartlägga hur många företag som tar hänsyn till 
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användbarheten på deras webbshoppar. 17 företag ingick i studien och det visade sig 
att endast ett fåtal verkligen la ner energi på att göra webbshoppen användbar. Niel-
sens undersökning år 2001 visade att hela 44 % av alla köp på amerikanska e-
handelssiter misslyckades. Icon Medialab gjorde i slutet av samma år en liknande 
undersökning med svenska e-handelssiter och kom fram till att 39 % av alla köp 
misslyckades.  
 
Enligt Nielsen (1993) kan användbarhet kan delas in i två kategorier. Nytta och an-
vändarvänlighet, där ”nytta” syftar till att mäta om systemet i sig klarar av att utföra 
de operationer som systemet var designat till att göra. Användbarhet syftar till att 
undersöka om kunderna kan använda den nytta som systemet erbjuder. 

3.9 CRM  
 
Det är dyrare för ett företag att skaffa nya kunder än vad det är att hålla kvar gamla. 
Därför försöker många företag med hjälp av informationssystem hålla en god relation 
med sina lönsammaste kunder. Dessa kunder kan då visa sig bli ännu mer lönsamma. 
Enligt Rigby (2002) så finns det 3 olika sätt att kommunicera med sina kunder. 
 
1. En till många – Samtliga kunder får samma meddelande 
2. Direkt marknadsföring – olika meddelanden till olika kundtyper 
3. En till en – Interaktion, unika meddelanden till individer 

 
Customer Relationship management (CRM) system är utvecklade för att bygga upp 
långvariga relationer med kunderna. Det sker en flytt från en mass marknad till en 
mer fokuserad marknad. Målet med CRM är alltså att : 
 

• Få in statistik över sina kunder snabbt 
• Identifiera och fånga upp lönsamma kunder medan man sparar in resurser på 
de mindre lönsamma kunderna. 

• Öka kundlojaliteten genom att erbjuda ett mer skräddarsytt utbud. 
• Sänka servicekostnaderna. 
• Göra det enklare att nå liknande kunder. 

 
CRM innebär alltså att data samlas in från kundbasen och försöker besvara följande 
frågor: 

• Vilka är våra mest lojala kunder? 
• Vilka kunder tjänar vi mest pengar på? 
• Vad är det dessa lönsamma kunder köper? 

 
Om företaget lyckas besvara dessa frågor kan företaget sedan skapa en RFM modell. 
RFM står för recency, frequency och monetary där recency står för hur länge sedan 
det var kunden handlade hos företaget, frequency står för hur ofta kunden handlar 
och monetary står för hur mycket kunden har handlat för. 
RFM modellen är baserad på tre empiriska principer. 
 

• Kunder som nyss har köpt något är mer benägna att köpa igen jämfört med 
kunder som inte har köpt något på ett tag. 
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• Kunder som köper ofta är mer benägna att köpa igen jämfört med kunder som 
bara har köpt produkter ett par gånger. 

• De kunder som spenderar mest pengar totalt är mer benägna att köpa igen. 
 
Genom att använda sig av dessa parametrar så får samtliga kunder ett RFM värde 
Kunder som har fått ett högt resultat ska alltså vara de som är mest benägna att köpa 
igen. Med hjälp av resultatet från RFM modellen så kan företaget alltså räkna ut vad 
en kund är värd under sin totala livstid och hur mycket pengar kunden kommer att 
bringa företaget så länge kunden fortfarande är kund. När företaget har tagit reda på 
sina mest värdefulla kunder så kan företaget börja lägga resurser på den kundgrup-
pen. RFM modellen visas nedan.  

 

3.10 Teknologiägande 
 
En del organisationer väljer att samordna sin IT avdelning som en resurspool. De oli-
ka avdelningarna på företaget kan hyra in expertis från resurspoolen. Detta reser en 
frågeställning. 
 

• Kan andra organisationer utnyttja expertisen? 
• Kan olika avdelningar hyra in expertis från andra leverantörer? 

 
Det är frågeställningen ovan som ofta leder till försäljning av IT aktiviteter. Grund-
tanken med försäljning av verksamhet är att företaget ska kunna koncentrera sig på 
kärnverksamheten, det möjliggör också för företagen att endast betala för det företa-
get behöver använda. Företaget behöver heller inte bry sig om att uppgradera hårdva-
ra eller att få tag på bra IT personal. 
 
Enligt Lacity (1995) så ska beslutsfattare ställa sig följande frågor om företaget funde-
rar på att sälja ut IT verksamheten. 
 
1. Är systemen verkligen strategiska? 
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2. Kan vi vara säkra på att vårt krav på IT systemet inte ändrar sig? 
3. Även om ett system är en produkt, kan företaget göra sig av med det? 
4. Skulle företagets egna IT personal klara av att göra jobbet bättre än externa le-
verantörer? 

5. Har vi kunskapen att outsourca en okänd eller ej utvecklad teknologi? 
6. Vad finns det för fallgropar i kontraktet? 
7. Hur kan vi designa ett kontrakt som minimerar riskerna men som maximerar 
våran kontroll och flexibilitet? 

8. Vilken typ av intern personal behöver vi för att förhandla fram ett bra avtal? 
9. Vilken intern personal behöver vi för att få ut som mycket som möjligt av kon-
traktet? 

10. Vad för personal behöver vi för att utnyttja förändringar? 
 
Genom att resa dessa frågor så finns det även en del uppenbara fallgropar dessa är 
enligt Lacity (1995): 
 

• Leverantören kommer att kunna ta del av viktig information 
• Risken att vi betalar för mycket för förändringar i våra krav. 
• Finns risk att vi blir för beroende av leverantören 

 
De flesta företag hamnar i ett slags mellanläge. Där företagen säljer ut en del av sin IT 
verksamhet, men driver en del av verksamheten själva. 
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4. Empiri 

4.1 Allmän observation 
Från början var avsikten att försöka få intervjuer med de största aktörerna. Det visa-
de sig dock att det inte var fullt möjligt eftersom många av de större aktörerna fak-
tiskt inte är representerade på Internet. Ett försök gjordes med att försöka prata med 
HM men där fick jag tyvärr ingen bra kontakt. Jag blev väldigt förvånad över att till 
exempel JC som säljer kläder till ungdomar inte finns representerade på Internet. 
Enligt e-barometern (2006) så fortsätter omsättningen på Internet att stiga. Under 
perioden maj till augusti 2006 så ökade omsättningen inom detaljhandeln med 30 
procent jämfört med motsvarande period 2005. Internethandeln som helhet ser ljust 
på framtiden där hela 76 procent tror att försäljningen kommer att öka det närmaste 
halvåret jämfört med samma period 2005. 
Att JC som inriktar sig till ungdomar inte säljer via nätet går emot det faktum att 
ungdomar tillhör en grupp som handlar mycket via Internet. De som handlar mest 
via Internet är män i åldern 30-49 år. Nog borde en organisation som har ett varu-
märke så starkt som JC kunna skapa lönsamhet i Internethandel? Detsamma gäller 
naturligtvis alla andra stora varumärken som inte säljer via Internet. Starka varu-
märken borde kunna generera i en god försäljning via Internet. 

4.2 Företag 1 
Företag 1 är ett mindre klädföretag som inriktar sig på att sälja kläder till ungdo-
mar. De driver Internetbutiken parallellt med en vanlig butik. 

4.2.1 E- handelsstrategi/IOS 
Företag 1 driver sin Internethandel parallellt med en fysisk butik. Kunderna har ge-
nom e-butiken möjligheten att köpa produkterna direkt via hemsidan. 
Företag 1 anser att den viktigaste kommunikationen med kunderna som förs är ge-
nom att annonsera om nya och populära produkter på annonssidor eller i tidningar. 
Företag 1 använder inte mellanaktörer såsom google eller pricerunner för att mark-
nadsföra sig själva eftersom företag 1 inte anser att det passar in på deras bransch. 
Bra och många bilder på produkterna anser företag 1 är det bästa sättet att sälja klä-
der och skor via Internet. 
 

4.2.2 Värdekedja 
Företag1 tycker att Internethandel försvårar relationen mellan kund och företag, sär-
skilt när det gäller kläder och skor. Anledningen till det är att kunden vill prova klä-
derna och skorna innan ett köp görs. De viktigaste interna processerna är att ständigt 
förbättra utbudet på hemsidan och skapa mervärden med vissa produkter genom att 
knyta ihop dom till kampanjer. Samt att skicka ut nyhetsbrev till sina registrerade 
kunder. 
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4.2.3 Handelsförlopp samt fördelar och nackdelar med Inter-
nethandel 
För att få besökare till Internethandeln använder sig företag 1 av ett medlemsregister 
som dem gör utskick till. Samt att annonsera genom portaler och genom dagspress. 
När det gäller säkerhetsaspekt vid transaktion så anser företag 1 fortfarande att det är 
ett problem, många kunder och oroliga när det gäller att lämna ut uppgifter via In-
ternet, därför erbjuder företag 1 även fakturabetalning istället för direkttransaktioner. 
Dock så tror företag 1 att oron gällande kontouppgifter kommer att försvinna inom en 
5 års period. När det gäller leveranskostnader så upplever företag 1 inte detta som ett 
stort problem alls. Företag 1 säger att deras målgrupp verkar ha förståelse för att det 
kostar pengar att frakta produkter. Det viktigaste när det kommer till själva hemsidan 
är enligt företag 1 att den är enkel att använda och att ge så bra service som möjligt 
via hemsidan så folk slipper kontakta företaget för att ställa frågor. Exempel på en 
sådan service är ”måttenheter”. Eftersom det finns på hemsidan så kan kunderna 
själva räkna ut vad som ska ha för storlek på sina kläder. Företag 1 säger också att 
många bilder ger bättre försäljning. 
 

4.2.4 Konkurrenskrafter & generella affärsstrategier 
Företag 1 säger att de inte har någon direkt genomtänkt strategi för att förhindra sina 
konkurrenter. Företag 1 säger att dem satsar på att försöka ha det bästa utbudet samt 
att annonsera. Att använda prissättning som en konkurrensfördel anser inte företag 1 
ha så stor påverkan. De företag som säljer ett liknande utbud prissätter ofta sina pro-
dukter efter leverantörens rekommendationer. Företag 1 säger att det inte finns nå-
gon direkt motsvarighet till deras butik och jobbar därför inte med strategier för att 
förhindra nya aktörer. Det finns endast ett 20 tal butiker världen över som har det 
specifika utbud som företag 1 har. Företag 1 tycker att kundernas makt när det gäller 
handel över Internet är överdriven. Företag 1  tror inte att folk har större benägenhet 
att byta leverantör bara för att kunderna handlar via Internet än vid vanlig handel.  
 

4.2.5 CRM 
Företag 1 jobbar inte alls med att skräddarsy budskap åt specifika kunder. Företag 1 
säger att dom har funderat på det men att de har många kunder som köper väldigt 
sällan och att det därför inte skulle ge ett bra resultat. Företag 1 tror att det är lättare 
att premiera lönsamma kunder i vanliga butiker än på Internet. 
 

4.2.6 Teknologiägande 
Företag 1 säger att de hyr in ett annat företag som har hand om alla tekniska aspek-
ter. Däremot är deras system uppbyggt på ett sätt som gör att de själva kan ändra på 
innehållet.  

4.2.7 Måluppfyllnad 
Företag 1 säger att de uppnår sina mål när det kommer till Internetbutiken. Företag 1 
säger att det beror mycket på hur de fördelar sina resurser eftersom dom även har en 
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fysisk butik. Det märks väldigt tydligt att lönsamheten stiger där företaget lägger re-
surser och tid.  
 

4.3 Företag 2 
Företag 2 är ett större klädföretag som traditionellt har verkat inom postorder-
branschen sedan 40 talet, dom har idag flyttat över en del av sin verksamhet till 
Internet. 

4.3.1 E- handelsstrategi/IOS 
Företag 2 driver sin Internetbutik fristående, dom har alltså inga fysiska butiker, där-
emot så kan kunderna beställa företagets produkter genom deras katalog. Kunderna 
har via interbutiken möjlighet att beställa företagets produkter direkt via hemsidan. 
Företag 2 säger att det är en kombinationen av att ha en bra produkt samt att kunna 
kommunicera med kunderna som är det viktiga. Företag 2 anser att mellanhänder 
såsom sökmotorer och jämförelsesiter är viktiga eftersom deras målgrupp använder 
sådana sidor. Företag 2 finns idag representerade på ett par jämförelsesiter och även 
på sökmotorer. 

4.3.2 Värdekedja 
Företag 2 säger att värdekedjan ser väldigt annorlunda ut jämfört med en vanlig bu-
tik. De säger att framförallt metoden i hur man sköter logistik och distribution ser 
väldigt annorlunda ut. Företag 2 säger till exempel att returhantering ser väldigt an-
norlunda ut när det gäller att sälja via Internet och att många fallerar just på att de 
inte klarar av att hantera den processen. Företag 2 berättar om en konkurrent som 
står i startgroparna till att starta en Internetbutik. Konkurrenten bedriver även för-
säljning ute i butiker och de kommer att skapa helt nya rutiner vad gäller distribution 
och logistik för att klara av att ha försäljning via Internet just eftersom att hantering-
en ser så annorlunda ut. Företagets största verksamhet internt för att skapa lönsam-
het är att hela tiden jaga nya kunder samt att försöka få kunderna att handla via In-
ternetbutiken istället för att beställa via post eller per telefon. Det är billigare för före-
taget om kunderna beställer via Internet. Företaget sysslar också väldigt mycket med 
uppdateringar av deras utbud samt att skicka ut nyhetsbrev och så vidare till deras 
befintliga kunder, vilket enligt företaget drar mycket intresse till Internetbutiken.  

4.3.3 Handelsförlopp samt fördelar och nackdelar med Inter-
nethandel 
Företaget upplever inte att säkerhetsaspekten är viktig vad gäller betalning eftersom 
att allting som kunderna handlar på företag 2 betalas via faktura. Kunderna får ett 
speciellt kundkonto hos företaget som kunderna sedan beställer ifrån. Dock så är fö-
retaget medvetna om att för företag som använder kontokortsbetalning direkt på 
hemsidan så är säkerhetsaspekten fortfarande ett stort bekymmer för kunderna. An-
ledningen till att företaget har valt denna betalningsmetod är för att det är en tradi-
tion inom postorderbranschen. Att kunderna får möjlighet att handla på kredit hos 
företaget ger företaget möjlighet att tjäna pengar på ränteintäkterna, vilket inte skulle 
vara fallet i fall kunderna gjorde direkttransaktioner via Internetbutiken. Reklama-
tion anser inte företaget vara nåt stort bekymmer, företag 2 tycker inte heller att kun-
derna tycker det är särskilt jobbigt. Däremot så arbetar företaget mot att få ner anta-
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let tillbakalämningar, detta gör företaget genom att ha så bra information som möj-
ligt på Internetbutiken, företag 2 märker att andelen returer går ner om företag 2 läg-
ger mer resurser på att göra informationen på Internetbutiken bra, företaget poäng-
terar dock att det alltid inom klädbranschen kommer att finnas en andel med returer 
eftersom det är svårt för kunderna att veta om kläderna passar bara genom att titta 
på bilder. Användbarhet och användarvänlighet är enligt företaget väldigt viktigt, alla 
utbyggnader av Internetbutiker genomgår användbarhetstester. Att sidorna är lättna-
vigerade och enkla att använda är ett huvudkriterium när det gäller utveckling av in-
ternetsidor i huvudtaget. 

4.3.4 Konkurrenskrafter & generella affärsstrategier 
Företag 2 säger att för att förhindra för sina konkurrenter så gäller det att ha ett bätt-
re utbud och att kunna kommunicera det utbudet på ett bättre sätt. Kundernas för-
handlingsmakt när det gäller handel via Internet påverkas mest av vilken produkt 
som företaget avser att sälja. Enligt företag 2 som grundar sig allting i det, om man 
har en bra produkt och kan kommunicera den till kunderna på ett bra sätt så kommer 
kunderna att stanna på företagets egna hemsida och inte byta leverantör. Hela kon-
ceptet är egentligen jämförbart med konventionell handel där samma regler gäller, 
det vill säga har du en bra produkt som du kan sälja och presentera till rätt pris så 
kommer ditt företag att bli framgångsrikt. 

4.3.5 CRM 
Att särbehandla de mest lönsamma kunderna är någonting som företaget arbetar 
med i väldigt hög grad och i väldigt små segment. Hela postorderbranschen har enligt 
tradition varit väldigt bra på att segmentera upp kunderna och kunna förmedla rätt 
budskap till rätt kunder, detta höll alltså postorderbranschen på med långt innan In-
ternet kom med i bilden så hela konceptet med att dela in kunder lever kvar än idag. 
Någonting som är svårt med CRM är enligt företaget att få budskapet att vara konse-
kvent, de segmenterade kunderna måste få samma budskap i telefon som dem får via 
nyhetsbrevet och Internetbutiken. Företag 2 säger att det är viktigt för deras verk-
samhet och att det fungerar väldigt bra. 
 

4.3.6 Teknologiägande 
Frågan som handlar om man ska äga sin teknologi eller inte är enligt företaget en 
svår fråga, företag 2 säger att åsikterna fortfarande går isär internt om hur man bör 
behandla teknologiägande. Tidigare har företag 2 arbetat själva med att utveckla sina 
Internetbutiker. På senare år så har man dock upptäckt att det börjar bli svårt att mo-
tivera en egenutveckling eftersom företagen som tillhandahåller Internetapplikatio-
ner blir allt mer specialiserade och bättre på att se till företagens behov. Enligt företag 
2 kan man se en tydlig trend inom hela Internethandelsbranschen. Trenden går mot 
modulbaserade system där företagen köper in exakt de komponenter som dem behö-
ver för deras verksamhet. 

4.3.7 Måluppfyllnad 
Företag 2 säger att dem överträffar sina mål i form av försäljning och antal besökare. 
För att göra lönsamheten ännu bättre så håller dem nu på med ett stort utvecklings-
projekt som kommer att medföra en ganska drastisk ändring av Internetbutiken. Na-
turligtvis hoppas företaget också på att dessa ändringar ska medföra ökad lönsamhet. 
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Enligt företag 2 så är det viktigaste när det gäller att bedriva verksamhet på Internet 
att hela tiden lägga till nyheter, det var i alla fall intervjuobjektets personliga uppfatt-
ning. Han drar en liknelse till aftonbladet där han säger att en stor orsak till aftonbla-
dets framgång är just deras förmåga att hela tiden lägga till bra nyheter på hemsidan. 
Han drar en parallell till klädbranschen där kunderna hela tiden letar efter det senas-
te. Väldigt få kunder letar efter gammalt mode eller gamla kläder. 
 

4.4 Företag 3 
Företag 3 har verkat inom postorderbranschen sedan 40 talet och har börjat flytta 
över sin verksamhet till Internet. 

4.4.1 E- handelsstrategi/IOS 
Företag 3 säger att Internet har varit direkt nödvändigt för att dem ska kunna fortsät-
ta sin verksamhet, företag 3 säger att om dem inte hade lagt resurser på att etablera 
sig på Internet så hade dem inte funnits kvar. Företag 3 säger att Internet för dom har 
blivit en ordermottagningskanal, kunderna använder företagets katalog för att sedan 
göra själva beställningen på Internet. Däremot har företag 3 svårt att få kunderna till 
att beställa via Internet utan att ta hjälp av katalogen, däremot så går det på rätt väg. 
Fler och fler kunder beställer produkter direkt via Internet. Företag 3 säger att de an-
vänder sig av sökmotorer och prisjämförelsesiter. Dock så har företag 3 inte utvärde-
rat värdet av att använda dessa mellanhänder, det är någonting som kommer att ut-
värderas längre fram. Företag 3 poängterar dock att det är väldigt viktigt att använda 
sig av verktyg som drar besökare till hemsidan eftersom det genererar fler försälj-
ningar. 
 

4.4.2 Värdekedja 
Interna aktiviteter som är direkt värdeskapande för företag 3 är att konvertera kund-
grupper så att kunderna handlar via Internet istället för att beställa via katalogen. 
Den dagliga verksamheten går också ut på att utveckla företagets marknadsplan. Ef-
tersom utvecklingen inom företaget går mot att fler och fler beställningar går mot 
Internet så blir vissa funktioner i företaget mindre och mindre viktiga. Till exempel så 
har företaget sålt ut hela sin kundtjänst till ett callcenterföretag. Det är en värdeska-
pande process att sänka sina kostnader genom att göra sig av med verksamhet som 
företaget inte behöver. 

4.4.3 Handelsförlopp samt fördelar och nackdelar med Inter-
nethandel 
Säkerhetsaspekten när det gäller handel via Internet har företag 3 löst genom att inte 
erbjuda kunderna att handla med kreditkort. Istället betalar kunderna med faktura 
eller med postförskott, företag 3 säger att det inte finns någon efterfrågan hos kun-
derna att handla med kreditkort. Eftersom företag 3 i grunden är ett postorderföretag 
så erbjuds även kunderna att ta kredit hos företaget, detta är någonting som företag 3 
har kunnat göra framgångsrikt eftersom dem tjänar mycket pengar på ränteintäkter 
från kunderna.  
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4.4.4 Konkurrenskrafter & generella affärsstrategier 
Företag 3 säger att det enligt tradition har varit billigt att handla via postorder, det 
gör att kunderna fortfarande förväntar sig att det ska vara väldigt billigt när de hand-
lar hos postorderföretagen. Detta är en image som postorderbranchen får allt svårare 
att upprätthålla eftersom det finns andra stora klädkedjor som säljer kläder till låga 
priser. Det gäller att erbjuda kunderna mervärden som till exempel kreditbetalning, 
snabba leveranser samt att erbjuda udda produkter. Udda produkter innebär att In-
ternetföretagen säljer kläder som inte detaljhandeln har utrymme för i sitt sortiment, 
till exempel udda storlekar eller udda passformer. 
Det blir svårare och svårare att konkurrera om kostnadsövertaget, att differentiera sig 
är någonting som företagen får göra mer och mer. 

4.4.5 CRM 
För att försöka behålla kunderna skickar företag 3 ut mycket nyhetsbrev till sina kun-
der. Dock så har dem ännu inte börjat segmentera kunderna tillräckligt mycket för att 
kunna göra skräddarsydda budskap till olika kundgrupper. Det är dock någonting 
som företag 3 har haft funderingar på att göra men i nuläget så finns det inte resurser 
till att genomföra det. Den största förändringen som företag 3 skulle vilja se när det 
gäller CRM är att inte skicka ut information till kunderna som kunderna inte har nyt-
ta av. Företag 3 skickar till exempel ut ett erbjudande till kunderna där dem erbjuds 
att handla på kredit, detta meddelande går även ut till de kunder som inte är kredit-
värdiga och därför blir budskapet negativt snarare än positivt. Företag 3 poängterar 
att det är väldigt viktigt att man gör kundsegmenteringen på rätt sätt och av rätt or-
saker 

4.4.6 Teknologiägande 
I nuläget så har företag 3 valt att utveckla sin hemsida själva, med vissa undantag för 
specifika funktioner. Dock så vet företag 3 inte om det är ett korrekt val, företag 3 sä-
ger att dem tror att det är viktigt att ha teknisk kompetens internt. Dock så säger före-
tag 3 att trenden går mot att företag köper in lösningar från företag som har som 
kärnverksamhet att utveckla programvara. 

4.4.7 Måluppfyllnad 
Företag 3 säger att deras största åtgärd för att förbättra sina försäljningsresultat 
kommer vara att konvertera de kunder som handlar med hjälp av katalogen. Lyckas 
företag 3 med det så kommer företaget spara väldigt mycket pengar. Det ser i nuläget 
lovande ut eftersom fler och fler väljer att köpa direkt via Internet utan att använda 
katalogen. 
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5. Analys 

5.1 E- handelsstrategi/IOS 
Företag 2 sa sig använda mellanhänder som google och pricerunner för att sälja sina 
produkter, dem ansåg att det var viktigt eftersom deras målgrupp använde dessa 
verktyg och därför var det viktigt att vara representerad. Företag 1 däremot ansåg inte 
att dessa mellanhänder var viktiga eftersom de inte tyckte att det passade in på mål-
gruppen. Företag 2 inriktar sig till att sälja sina produkter till en bredare målgrupp 
vilket kanske innebär att det då är viktigare att vara representerad på jämförelsesiter 
och sökmotorer. Om målgruppen däremot är specifik så behövs inte sökmotorer och 
jämförelsesiter eftersom kunderna tenderar att hitta det dem söker i ändå. Företag 3 
sa sig också använda sökmotorer och jämförelsesiter men har ännu inte utvärderat 
nyttan av det. 

5.2 Värdekedja 
Av de företag som tillfrågades i undersökningen så var det två större företag (företag 
2 & 3) och ett mindre företag (företag 1). Företag 1 ansåg att Internethandel definitivt 
försvårade relationen mellan kund och företag. Anledningen till det var enligt företag 
1 att kunderna inte har möjligheten att prova kläderna innan köp.  
Enligt företag 1 så är det positiva för företag som säljer via nätet är att de når en 
mycket större marknad, samma fördel gäller för konsumenterna när det gäller speci-
fika varor som kanske inte finns på hemorten. 
 
Företag1 ansåg inte att värdekedjan hade någon större betydelse för Internethandelns 
framgång. Företag 2 ansåg däremot att det hade en väldigt stor betydelse i lagerhan-
tering samt i logistik och distribution. Många nystartade företag som försöker sälja 
via Internet fallerar ofta enligt företag 2 på grund av att dem inte har en bra hanter-
ing i sin logistik och distribution. Företag 2 är i grunden ett postorderföretag och 
förmodligen så har många mycket att lära av postorderföretagen som har sysslat med 
denna typ av försäljning väldigt länge. Företag 1 som är ett mindre företag drev sin 
Internetbutik parallellt med den vanliga butiken och har förmodligen samma lager-
hantering för båda butikerna. Företag 1 driver sin Internetbutik som komplement till 
den vanliga butiken och därför har därför inte så stort behov av att optimera den ex-
terna värdekedjan. Däremot så använder sig företag 1 av välkända leverantörer, leve-
rantörerna har säkerligen en genomtänkt plan för hur de ska leverera sina varor på 
bästa sätt. Så även om företag 1 inte själva anser att det är viktigt att optimera den 
externa värdekedjan så blir det ändå viktigt i den totala processen. Det är bara att 
företag 1 har aktörer som förfinar värdekedjan åt företag 1. 
Företag 2 har Internetförsäljning och postorderförsäljning som sin primära inkomst-
källa och säljer dessutom till en bredare målgrupp. Företag 2 säljer i andra propor-
tioner och därför har företag 2 enligt sig själva ett större behov av att optimera sin 
värdekedja, i alla fall så har dem resurser till det. 
 
Interna aktiviteter tycks bestå av att förmedla nyhetsbrev till de befintliga kunderna 
samt att hela tiden jaga nya. En viktig aktivitet är att hela tiden hålla Internetbutiken 
uppdaterad, till exempel genom att öka utbudet eller genom att lägga in produkter i 
särskilda kampanjer. Det är enligt samtliga företag viktigt att hela tiden hålla Inter-
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netbutiken uppdaterad. Företag 2 och företag 3 jobbade mycket med att transferera 
kunderna till Internet från de andra försäljningskanalerna eftersom det för de själva 
är billigare om kunderna beställer från Internet. Enligt företag 3 så var detta deras 
största utmaning. Företag 3 påstod att dem drevs väldigt mycket av sina kostnader, så 
en del av verksamheten går idag ut på att utvärdera den pågående verksamheten och 
göra sig av med sånt som företaget inte behöver, företag 3 försöker inrikta sig mer på 
kärnverksamheten. Ett exempel på detta är att företag 3 idag inte har någon form av 
telefonsupport själva, hela den verksamheten har sålts ut till ett callcenterföretag. 

5.3 Handelsförlopp samt fördelar och nackdelar med Inter-
nethandel 
Av de tillfrågade företagen så ansåg samtliga att säkerhetsaspekten när det gäller 
handel via Internet fortfarande är ett problem för kunderna. Många kunder känner 
sig osäkra när dem ska lämna ut sina bankkortsnummer på Internetbutiker, dock så 
tror företag 1 att rädslan över detta kommer att försvinna inom en 5 års period.  Detta 
bekräftas också av e-barometern (2006) som säger att 89 procent anser att Internet-
handel är helt säkert eller ganska säkert. Trenden går mot att fler och fler tror att In-
ternet blir säkrare, av dem som tycker att Internet känns osäkert ingår äldre perso-
ner. 
 
Företag 1 erbjuder kunderna möjligheten att betala via faktura. Företag 2 och 3 utför 
inga direkttransaktioner utan låter kunderna handla på kredit istället, kunderna får 
ett speciellt konto hos företaget som dom kan handla på. Företag 2 och 3 har därför 
inga problem alls vad gäller oron över säkerheten. 
 Något som nämns i teorikapitlet är att kunder som handlar via Internet upplever le-
veranskostnader som något besvärande, detta påstående verkade inte stämma enligt 
de företag som ingick i denna undersökning. 
 
Att kunderna inte har möjligheten att inspektera produkterna är Internethandelns 
stora nackdel. Nackdelen är ännu mer påtaglig i klädbranschen där det är väldigt vik-
tigt att kläderna passar och att kunderna upplever att dom ser bra ut när dom har 
kläderna på sig. För att motverka denna nackdel så gäller det enligt de företag som 
har intervjuats att ha väldigt bra information om produkterna, till exempel genom att 
förklara de olika måttenheter som finns och genom att ha många bilder på produk-
terna. Enligt företag 1 så kunde man märka att försäljningen ökade på de produkter 
som det fanns mycket bilder på. 
 
Inom klädbranschen kommer det alltid finnas en viss andel tillbakalämningar, kun-
derna kan inte veta till hundra procent om plagget dom köper verkligen passar, där-
emot så går det genom att ha bra kommunikation med kunderna och bra information 
på Internetbutiken få ner antalet tillbakalämningar. Enligt företag 2 kan man se tyd-
liga skillnader på antalet tillbakalämningar när dom lägger ner resurser på informa-
tionen på hemsidan. 
 
Användbarhet och användarvänlighet är väldigt centralt när det gäller utvecklingen 
har företagens Internetbutiker. Företag 2 har fokusgrupper som jobbar särskilt med 
användbarhet och användarvänlighet. Även företag 1 anser att det är en väldigt viktig 
del av Internetförsäljningen. Företag 3 bekräftade påståendet som även dom poäng-
terade att användbarhet var väldigt viktigt. 
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5.4 Konkurrenskrafter & generella affärsstrategier 
Samtliga företag som intervjuades sa att det viktigaste konkurrensmedlet var att helt 
enkelt ha bättre utbud än sina konkurrenter och sedan kunna presentera utbudet på 
bästa sätt. Däremot så tyckte företag 3 att det var riktigt att lyfta fram mervärden som 
kunderna inte kan få i detaljhandeln, ett bra exempel på ett mervärde är att kunderna 
kan handla på kredit, vilket innebär att kunderna kan handla kläder fast dom inte har 
några pengar. 
Företag 1 har ett väldigt nischat utbud och ser inte allt priset som ett direkt konkur-
rensmedel, inte heller företag 2 tyckte att priset var det viktigaste. Företagen som in-
tervjuades anser egentligen att samma enkla regler gäller på Internet som i den vanli-
ga handeln, det vill säga att om du har en bra produkt och kan presentera den så 
kommer ditt företag att bli framgångsrikt. Företag 3 ansåg dock att priset fortfarande 
var viktigt för många kunder, eftersom många kunder har en förväntan att det ska 
vara billigare om man handlar på Internet. Traditionen att det ska vara billigare att 
handla via postorder lever också kvar säger företag 3. Enligt postens distanshandels-
rapport (2005) så beror ett köp på Internet till 60 procent på att det förväntas vara 
billigare. 25 procent gör köpet för att dom tycker att det är enklare och 24 procent 
utför köpet för att det är bekvämare. 16 procent handlar via Internet på grund av att 
det finns ett ökat utbud. Kunderna har möjlighet att handla det som inte finns på 
hemorten. Det hela tyder på att samtliga företag har svarat rätt på frågan om prisets 
vikt vid försäljning, visserligen så säger inte undersökningen någonting om trenden, 
det vill säga om prisfokuseringen har sjunkit dom senaste åren? 
 
Inga av de tillfrågade företagen ansåg att kundens förhandlingsläge var särskilt änd-
rat vad gällde handel via Internet.  
 

5.5 CRM 
Företag 2 ansåg att CRM var någonting som var väldigt viktigt. Enligt företag 2 så var 
det en tradition inom postorderbranschen att segmentera kunder och därför så har 
även dom tagit efter den verksamheten och har kunnat göra det framgångsrikt. Svå-
righeten med CRM är att hela tiden hålla det konsekvent. För att kundsegmentering 
ska lyckas så måste kunden hela tiden få samma budskap oberoende av hur kunden 
väljer att kontakta företaget. 
Företag 1 hade funderat på att börja med kundsegmentering, men eftersom dom inte 
hade den typen av kunder som var ständigt återkommande utan hade mer sporadiska 
besökare så ansåg dom inte att det än så länge var lönsamt att börja segmentera sina 
kunder.  Företag 3 säger att dom förmodligen kommer att börja göra det längre fram, 
men att det i nuläget inte är prioriterat och att det inte finns resurser till det. 
 

5.6 Teknologiägande 
Av de företag som intervjuades så hade samtliga företag en blandad lösning på tekno-
logiägande. Där företagen delvis skötte en del själva och delvis hyrde in andra resur-
ser. Dock så går trenden åt att företagen i allt större utsträckning kommer att outso-
urca sin IT verksamhet. Anledningen till det är att det blir svårare för företagen att 
kunna ha en tillräckligt bred kompetens för att kunna matcha de företag som utveck-
lar applikationer dagligen.  
Trenden går mot modulbaserade lösningar, där företag köper en grund och sen byg-
ger på sitt webbpubliceringssystem med de önskade modulerna. Vilket till exempel 
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går emot en annan uppsats som heter Svenska e-handelsföretags applikationer och 
intäktsmodeller (2003). Där påvisades att användningen av ASP´s, eller ”application 
service provider” inte var vanligt förekommande. Detta var 3 år sedan och kanske 
har trenden vänt. 
 

5.7 Måluppfyllnad 
Samtliga företag som ingick i studien ville hävda att det i allmänhet går bra för deras 
företag, dom svaren stöds av de studier som posten och e-barometern har gjort i sina 
undersökningar där dom säger att trenden går mot att omsättningen av handel totalt 
sett på Internet hela tiden ökar. Det borde också gå bra för de här företagen med tan-
ke på att det som konsumenterna handlar mest på Internet är just kläder. 
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6. Resultat 

Undersökningen har visat att när det gäller klädbranschen så är det väldigt viktigt att 
ha bra information om de produkter som företaget avser att sälja. Anledningen till 
det är att kunderna inte har möjligheten att prova kläderna innan köp, därför gäller 
det att visa många och bra bilder på produkterna samt att ha instruktioner för hur 
kunderna ska ta sina egna mått så rätt storlek kan beställas. 
Gällande värdekedjan så rådde det en del delade meningar hos intervjuobjekten, de 
större företagen ansåg att den externa värdekedjan hade en väldigt stor betydelse för 
Internethandelns existens, medan det mindre företaget inte ansåg att själva värde-
kedjan hade någon större betydelse. Kanske skulle man kunna dra slutsatsen att en 
optimerad värdekedja är viktig när företaget har en stor organisation med många 
kunder. Har företaget en mer specifik målgrupp och en mindre kundbas så är det inte 
lika viktigt.  
När det kommer till interna processer så är det enligt intervjuobjekten väldigt viktigt 
att hålla hemsidan uppdaterad. De företag som tillfrågades sa sig kunna se ett positivt 
resultat i antalet besökare om dom regelbundet uppdaterade hemsidan.  Samtliga 
företag som ingick i undersökningen sa att dom även skickade ut nyhetsbrev till kun-
derna och att det var en metod som fungerade. Väl utformade nyhetsbrev drog enligt 
dom intervjuade företagen mer trafik till hemsidan. 
 
Säkerhetsaspekten när det kommer till transaktioner via Internet är fortfarande ett 
problem för kunderna, dock ett nedgående problem. Två utav de företag som inter-
vjuades är postorderföretag och har därför av tradition inte använt sig av direkttrans-
aktioner via Internet. Kunderna kan istället handla på kredit hos postorderföretagen. 
Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept eftersom att kunderna inte behöver 
oroa sig om säkerhetsaspekter samt att det inbringar ränteintäkter för företaget. Det 
företag som använde sig av direkttransaktioner hade även fakturabetalning som al-
ternativ till direktbetalning. Att säkerheten skulle vara ett problem överrensstämmer 
med den teori som finns, dock så tror ett utav de intervjuade företagen att detta pro-
blem kommer att försvinna inom en femårs period.  
Att leveranskostnader skulle vara ett problem för Internethandeln verkade inte 
stämma, möjligtvis är detta problem förlegat. Det är möjligt att kunderna tyckte att 
detta var ett problem förr men att kunderna nu har blivit så vana vid att handla via 
Internet och därför också vant sig vid leveranskostnader. 
Klädförsäljning via Internet kommer alltid att resultera i en viss kvot av tillbakaläm-
ningar av kläder. Därför är det viktigt att ha en väl utarbetad rutin för hur företaget 
ska hantera tillbakalämningar.  
Strategin gentemot konkurrenterna verkade vara att helt enkelt ha ett bättre utbud, 
inga av företagen tyckte heller att dom påverkades av kundens ökade förhandlings-
makt. 
Att påverka kundrelationen genom att skicka ut specifika budskap beroende på kun-
dens profil är tydligen någonting som har gjorts länge hos postorderföretag. Postor-
derföretag verkar vara väldigt duktiga på detta och många Internetbutiker skulle sä-
kert ha mycket att lära av postorderföretagen. 
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6.1 Sammanfattning av resultat 
 
Uppdatering av innehållet 
 
Teori: Företaget bör fokusera på direkt värdeskapande aktiviteter. (s. 15) 
Empiri: Företagens huvudsakliga verksamhet när det kom till Internetbutiken var 
att uppdatera innehållet. 
Resultat: Att hålla Internetbutiken konstant uppdaterad resulterar i fler besökare 
och fler försäljningar. 
 
Användbarhet och användarvänlighet 
 
Teori: Enligt Nielsen så är användbarhet en förutsättning för att kunna driva en 
framgångsrik Internetbutik, kunderna måste kunna använda sidan. (s. 20) 
Empiri: Företagen som har ingått i undersökningen har vidtagit åtgärder för att för-
bättra användbarhet och användarvänlighet. 
Resultat: Användbarhet spelar en central roll vid utveckling av Internetbutiken. Det 
är väldigt viktigt att så många kunder som möjligt kan använda Internetbutiken. 
 
Nyhetsbrev 
 
Teori: Kundrelationsåtgärder (CRM) är ett bra sätt att ha kvar de kunder som redan 
har handlat. (s. 21) 
Empiri: Samtliga företag som ingick i undersökningen använde sig av nyhetsbrev. 
Resultat: Nyhetsbrev ger ökad trafik till Internetbutiken och därmed ökad försälj-
ning. Det är ett effektivt sätt att behålla kunder. 
 
Säkerhet och betalningsmetoder 
 
Teori: Säkerhetsaspekten upplevs som ett bekymmer hos kunderna som vill handla 
via Internet, oron går nedåt men det finns fortfarande kvar. (s. 19) 
Empiri: Företagen som ingick i undersökningen var medvetna och höll med om 
problemet med säkerhet. 
Resultat: Att erbjuda alternativa betalningsmetoder som till exempel fakturabetal-
ning med kredit istället för kreditkortsbetalning är ett bra sätt att fånga in de kunder 
som är oroliga över säkerheten. Dessutom tjänar företaget då också pengar på ränte-
intäkter. 
 
Produktinformation 
 
Teori: Kunderna har inte möjlighet att inspektera produkterna lika bra när dom 
handlar via Internet. (s. 19) 
Empiri: Företagen som intervjuades arbetade mycket med att ha bra information 
och bra bilder på produkterna. 
Resultat: Bra bilder på produkter och bra information leder till fler försäljningar 
och framförallt färre tillbakalämningar. 
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Differentiering 
 
Teori: Endast en eller ett väldigt fåtal aktörer kan konkurrera med ett kostnadsöver-
tag. (s. 17) 
Empiri: Företagen som ingick i studien ansåg att skapandet av mervärden och 
mindre prisfokusering blir allt viktigare. 
Resultat: Att på ett bättre sätt konkurrera med mervärden eller speciella produkter 
kommer att bli en nödvändighet för Internetbutikerna. 
 
Strategi och målgrupp 
 
Teori: Olika målgrupper är mer eller mindre benägna att handla på Internet (s. 12) 
Empiri: De som handlar mest kläder på Internet är kvinnor. 
Resultat: Det är viktigt att matcha utbudet med den målgrupp man avser att sälja 
till. 
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7. Diskussion 

Min uppsats syftade på att leta fram de faktorer som gjorde framgångsrika e-
handelsföretag framgångsrika. En fråga jag ställer mig är om jag själv har lärt mig 
någonting av uppsatsskrivandet, har jag egentligen kommit fram till någonting som 
inte var helt uppenbart? Resultatet blev inte vad jag trodde att det skulle bli, vilket är 
positivt. Hade resultatet resulterat blivit det jag trodde att det skulle bli hade fråge-
ställningen förmodligen varit alltför generell och uppenbar, eller så hade det kanske 
berott på att frågeställningen varit alltför okomplicerad.  
Det som jag själv anser att uppsatsen kan kritiseras för är att det skulle finnas mer 
empiriskt materiell. Hade jag själv fått bestämma när intervjuerna skulle hållas och 
vilka jag skulle hålla intervjuerna med så hade empirin varit mer kraftfull i form av 
fler intervjuobjekt. Tyvärr så är det ibland svårt att få tag på folk att prata med och få 
dom att boka in en tid. Dessutom så är det inte alla som vill bli intervjuade. 
 
Enligt de undersökningar som jag har läst gällande e-handelns utveckling så ser 
framtiden väldigt ljus ut, både konsumenter och företagare är allmänt positiva till 
Internethandel, vilket beskrivs i bakgrunden. Bakgrunden till hela uppsatsen har ju 
baserat sig på den positiva utvecklingen, varför är utvecklingen positiv hos klädföre-
tag? Jag anser att uppsatsen besvarar detta på ett bra sätt ur ett marknadsföringsper-
spektiv. Däremot så beskriver inte uppsatsen denna frågeställning ur ett samhällsve-
tenskapligt perspektiv vilket också hade varit intressant. Men det är i sådana fall upp 
till en samhällsvetare att ta upp den diskussionen. Uppsatsen återspeglar det mesta 
som står under bakgrundsrubriken. I bakgrunden beskrivs att den största anledning-
en till att folk inte vill handla på Internet är för att kunderna vill ha möjlighet att 
känna på produkten innan ett köp. Detta är en klar nackdel med Internethandel, det 
gäller för företagen att överväga dessa nackdelar genom att erbjuda mervärden, det är 
vilka mervärden som företagen ska använda sig av som beskrivs i denna uppsats. In-
ternets styrka är snabbheten och smidigheten. Uppsatsen beskriver hur företagen kan 
förstärka dessa fördelar. 
 
Uppsatsen borde kunna läsas av alla som tycker att fenomenet med Internethandel är 
intressant. Mest nytta skulle den kanske göra för företag som inte har lyckats driva en 
framgångsrik e-handel, åsikterna i denna uppsats kommer ju trotts allt från företag 
som har lyckats med sin e-handels satsning.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 

En observation som gjordes i undersökningen var att ett bra säljunderlag, eller bra 
kundrelationsåtgärder (CRM) var någonting som företagen ansåg vara en ordentlig 
utmaning att få fram. Att undersöka hur man skulle kunna genomföra detta antingen 
utifrån ett tekniskt perspektiv eller från ett marknadsföringsperspektiv skulle vara 
intressant, inte minst från företagens sida. Frågan huruvida man bör behålla teknisk 
kompetens inom företaget eller sälja ut den typen av verksamhet för att inrikta sig på 
försäljning tvistar dom visa fortfarande om. En alternativ frågeställning till det vore 
att undersöka hur nöjda företagen är som har köpt in system, vad dom saknar i form 
av funktionalitet och så vidare. Finns det något mervärde i att behålla teknisk kompe-
tens inom företaget istället för att sälja ut verksamheten? 
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Bilaga 1- Intervjuguide 
 
Globala system  
1. Tror ni att användningen av mellanhänder som pricerunner och google är bra 
verktyg för att nå era kunder? 

2. Tycker ni konceptet är överdrivet eller nödvändigt för eran marknad? 
 

Värdekedja 
 
Extern 
 
1. På vilket sätt tycker du att Internethandel underlättar/försvårar relationen 
mellan huvudaktörerna (kund och företag)? 

Intern 
 
1. Vilka är era viktigaste värdeskapande processer internt för att få så bra lön-
samhet i e-handel som möjligt? 

2. Tror du att det finns en skillnad i vilka interna processer som är värdeskapan-
de hos ett företag med en Internethandelsstrategi jämfört med en vanlig affär? 

 
Handelsförlopp 
 
1. Det har ju varit en ganska stor debatt gällande säkerheten vid betalning. Dock 
så verkar ju den aspekten av det hela tunnats ut en del. Tror ni fortfarande att 
säkerheten är ett stort bekymmer för kunderna? 

2. En del menar (Whiteley) att leveranskostnader är någonting som många kun- 
der upplever vara väldigt störande. Håller ni med om det?  

3. Tror ni att det framgångsrikt går att lösa på nåt annat sätt än att kunderna be-
talar vid varje beställning? 

4. Reklamation upplevs ofta av kunderna som ett problem när det gäller handel 
via Internet, har ni någon bra lösning för att hantera reklamationer? 

 
Konkurrenskrafter 
 
1. Hur gör ni för att förhindra konkurrenterna så att dom inte tar era kunder? 
2. Kan ni på ett effektivt sätt med hjälp av Internet sätta upp barriärer mot nya 
aktörer? 

3. Kunderna har ju en större förhandlingsmöjlighet/makt vad gäller handel på 
grund av att det är lätt att byta leverantör. Påverkar detta eran strategi/sätt att 
driva handel? 

4. Tycker ni att konkurrensläget generellt är annorlunda vad gäller handel över 
Internet jämfört med konventionell handel? 

 
Generella affärsstrategier  
 
1. Förutom ett lågt pris, vad tror du att kunderna uppskattar mest på en e-
handelssite? Alla kan ju inte ha ett kostnadsövertag. 

2. Hur stor tycker du möjligheten är att differentiera sig på Internet?  
3. Tror du att det är enklare eller svårare än i den konventionella handeln? 
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Fördelar och nackdelar med e-handel 
 
1. Som vi vet så finns det nackdelar för kunderna vad gäller e-handel (avsaknad 
av social interaktion, illusion av sämre säkerhet, leveranskostnader). Vad har 
ni vidtagit för åtgärder för att förminska dom här nackdelarna? 

2. finns även fördelar för kunderna vad gäller e-handel (shopping hemifrån, kund 
kan handla när han vill, någon annan bär produkten hem till kund). Vad har ni 
vidtagit för åtgärder för att förstärka det positiva? 

 
Användbarhet 
 
1. Har ni själva anpassat användbarheten så den passar eran målgrupp? 
 

CRM (Kundrelationsåtgärder) 
 
1. Sysslar ni någonting med åtgärder för speciella kunder? (Dom lönsammaste 
kunderna premieras) Tror ni att det är viktiga åtgärder? 

2. Skräddarsyr ni erat budskap till kunderna beroende på vilken typ av kund det 
är? 

 
Teknologiägande 
 
1. Är det viktigt för er att ha teknisk kompetens internt för att driva eran Inter-
nethandel? 

2. Tycker ni att det är av stor betydelse att kunna ändra på det tekniska själva? 
Eller hyr ni in folk som gör det åt er? 

 
 
Lönsamhet/Måluppfyllelse 
 
1. Uppnår ni era mål? 
2. Vad kommer ni att vidta för åtgärder för att förbättra era resultat? 
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