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Sammanfattning 
 
Att starta ett företag på Internet är någonting som har lockat många personer de senaste 
åren. En del företag har lyckats men många har de varit som har misslyckats att leva ut sin 
ambition. Den här uppsatsen handlar om e-commerce och syftar till att undersöka om 
företag som lyckats har använt sig av teoretiska affärsmodeller. Uppsatsen syftar också till 
att undersöka begreppet affärsmodell och vad en affärsmodell består av. För att kunna 
undersöka detta har intervjuer genomförts på tre olika företag som alla är verksamma inom 
e-commerce och som har överlevt i minst tre år. Två av företagen säljer produkter som en 
ren handelsplats. Ett företag driver en sida med gratis material och får sina intäkter via 
försäljning av annonsplatser. Resultatet från dessa undersökningar har sedan jämförts med 
teorin för att se om de teoretiska affärsmodellerna tillämpas och om det finns ytterligare 
faktorer som påverkar att företagen lyckats.  
 
I uppsatsens resultat visar det sig att det finns faktorer där företagen verkligen har följt de 
teoretiska tillvägagångssätten, men också att det finns ytterligare faktorer som är viktiga för 
att lyckas. I uppsatsens teoridel så tas det fram en undersökningsmodell för vad det är små 
företag bör tänka på när de startar upp ett Internetbaserat företag. Med denna 
undersökningsmodell som grund intervjuades grundarna av tre mindre Internetbaserade 
företag och utifrån denna empiri så kom det fram att det fanns saker som teorin inte tryckte 
så hårt på. En utav dessa viktiga faktorer är personligt engagemang som är starkt förknippat 
med den personliga friheten som fås av att driva ett Internetbaserat företag, vilket 
tillsammans ger företaget en unik drivkraft. Andra viktiga faktorer som framkom är 
utvecklingen av företagets leverantörskontakter och god kundfokus. 
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Abstract 
 
To start a company on the Internet is something that has appealed a lot of people during the 
last couple of years. Some of the companies have succeeded in their struggle but a lot of 
companies have failed to live out their ambition. This paper deals with the concept of e-
commerce and aims to study whether or not the companies that has succeeded has made use 
of business models and what other factors that is important that you wont find in any 
written theory. 
 
The paper also aims to study the concept of business models and what a business model 
consists of. To be able to do this research we have interviewed three different companies 
that are all active in e-commerce and have survived for at least three years. Two of the 
companies are classical web shops that sell products to their customers and the last one is a 
site with articles about hardware and IT business in general. The company that provides 
articles receives their incomes from advertising sales.  
 
The results from these research has been compared to what the theory says to see if the 
theoretical business models is being used and to see if there are other factors that has 
impacted the success of the company.  
 
In the result of the thesis it shows that there are factors where the studied companies have 
followed the theoretical approaches. But there are also other factors that are important to 
consider. In the theory part of the thesis the authors put together a research model based on 
other authors theories on what a small internet based company should think of. With the 
research model as a base the founders of three small internet based companies were 
interviewed. From these interviews the authors discovered that there are other important 
factors that the theory did not bring up. One of those factors is personal engagement which 
is strongly linked with the personal freedom that you get from running your own Internet 
based company. Other essential factors that were found are the development of distributor 
contacts and having a good customer focus. 
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1 Inledning 
 
Den här uppsatsen syftar till att ge fördjupad kunskap om teoretiskt nätbaserade 
affärsmodeller och undersöka huruvida dessa tillämpas praktiskt i tre olika fall. I det här 
avsnittet kommer författarna att diskutera den växande marknad som Internet utgör för 
företag och motivera valet av ämne. 
 

1.1 Bakgrund 
 
E-commerce är ett mycket omtalat ämne som är under ständig debatt. Det är en bransch 
som växt fram snabbt och blivit en stor del av den totala marknaden i Sverige. Därför finner 
författarna att denna marknad är intressant. Många företag växer dock fram som en idé hos 
ungdomliga entreprenörer som kanske inte alltid har den ekonomiska bakgrunden utan bara 
en stark drivkraft och ett tekniskt intresse. Därför syftar uppsatsen till att undersöka 
huruvida de ändå tillämpar dessa teoretiska begrepp som en affärsmodell innehåller.  
 
Denna ständigt växande industrigren har inte funnits i mycket mer än ett decennium men 
har redan ett turbulent förflutet. Enligt Ewalt (2001) gjorde Webmergers.com en 
undersökning i USA som visade att 210 Internetföretag under 2000 gick i konkurs. Under 
denna korta period försvann runt 15 000 jobb och en och en halv miljard av investerat 
kapital gick förlorat. 
 
Men trots stora branschnederlag återhämtade sig IT företagen relativt fort och mycket talar 
för att Svensk e-commerce har en mycket ljus framtid. 
 

”IT-branschen har haft en strålande tillväxt och är sedan länge en av de 
största industrigrenarna. Långt större än bilindustrin. Och det finns inga 
tecken på att tillväxten är på väg att brytas.” (Oglelid, 2002-10-29) 

 
Redan 2002 skrev Information Week om en undersökning som International Data Corp 
genomfört som visar att Sverige har bäst informationsekonomi i världen. Detta är någonting 
som lockar fram unga entreprenörer och gör det intressant att starta nätbaserade företag. 
Det som gör Sverige ledande är vår mycket avancerade infrastruktur och välutvecklade 
utbildningsväsen. Sveriges befolkning har störst andel datoranvändare i världen. Även 
andelen mobiltelefonägare är högst i världen med en andel på 74 % av befolkningen, vilket 
gör Sverige ledande inom mobil e-commerce. En av anledningarna till att Sverige lyckats 
väl inom detta område är att infrastrukturen är utbredd samtidigt som höga 
bredbandshastigheter finns till låga priser. (Hayes, 2002) 
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Enligt NMT (2008), som säljer mobilt bredband har de täckning på 90 % av Sveriges yta. 
Detta innebär att nästan vem som helst i Sverige har tillgång till bredband oavsett var de 
bor. Vidare kan sägas att hela 97 % av de svenska hushållen som är anslutna till 
telefonnätet kan abonnera på bredband via såkallad xDSL teknik, en teknik som i dagsläget 
oftast är snabbare än mobilt bredband. Detta tyder på att de tekniska förutsättningarna för e-
commerce är mycket goda i Sverige, någonting som gör att denna marknad är växande. 
(PTS, 2008) 
 
En nästan omöjlig uppgift kan vara att konkurrera med de stora amerikanska företagen som 
Microsoft, Google och Ebay men detta är också något som sporrar de svenska IT-företagen 
att genom innovationsskapande slå sig in på denna tillväxtmarknad. Inom den Svenska IT-
branschen råder en positiv stämning med en god framtidstro (Computer Sweden, 2007). Tre 
små IT-företag som vuxit fram ur denna positiva IT-anda är de företag som uppsatsens 
empiriska studier bygger på. Vad är det då som gör att företag överlever genom en 
verksamhetsidé som enbart bygger på handel över Internet? En teori är att de har väl 
fungerande affärsmodeller som är genomtänkta och utarbetade. (Timmer, 1998) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Företag inom begreppet e-commerce skiljer sig åt (Laudon och Traver, 2007) och det finns 
många olika affärsmodeller för att framgångsrikt bedriva e-commerce (Timmer, 1998). 
Frågan är om fåmansföretag kan beskrivas utifrån de teoretiska affärsmodeller som finns. 
Begreppet affärsmodeller är ingenting som behandlas utifrån ekonomiska teorier, där de 
mer benämns som olika strategier, utan är någonting som växt fram inom e-commerce.  
 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att utreda begreppet nätbaserade affärsmodellers nyckelfaktorer och 
genom en studie av tre nätbaserade företag undersöka hur företaget tillämpar de teoretiska 
affärsmodellerna. Författarna avgränsar uppsatsen till att enbart behandla affärsmodeller 
som berör begreppet business to consumer och begreppet affärsmodeller inom e-commerce. 
 

1.4 Frågeställning 
 
Det uppsatsen undersöker är vad en nätbaserad affärsmodell innehåller, vad det finns för 
olika modeller och hur de praktiskt tillämpas. Eftersom avgränsningen avser företag 
verksamma på nätet, skall det undersökas olika former av och definiera begreppet e-
commerce som kommer att vara ett centralt begrepp inom teorin. 
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Vilka faktorer är viktiga för att lyckas driva ett företag på Internet?: 
• Vilka faktorer tar teorin upp som viktiga för att lyckas? 
• Vilka faktorer är viktiga för de undersökta företagen? 
• Hur skiljer sig affärsmodellerna i teorin med företagens modeller? 
• Tillämpas de teoretiska begreppen i praktiken? 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen avgränsas från att ta upp något annat än mikroföretag inom E-commerce. Med 
mikroföretag avser författarna företag med upp till 5 anställda. Uppsatsen innehåller inte 
några efterforskningar om entreprenörskap utan är begränsad till teori om affärsmodeller. 
Inga undersökta företag har misslyckats utan alla företag i de empiriska studierna har 
lyckats drivas i minst tre år. 
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2. Tillvägagångssätt 
 
Här beskrivs vilka teoretiska metoder som använts och hur de praktiskts tillämpats på 
företagen.  
 

2.1 Empirisk undersökning 
 
Enligt Jacobsen (2002) är en empirisk undersökning en studie av hur någonting verkligen 
förhåller sig. En empirisk undersökning har alltid som avsikt att få svar på en fråga och att 
få ett antagande bekräftat eller förkastat. Uppsatsen undersöker företag inom E-commerce 
som alla har lyckats driva ett företag i minst tre år, för att studera om de tillämpar teoretiska 
affärsmodeller. 

 

2.1.1 Undersökningseffekt 
 
Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att ha en metod för sitt empiriska arbete, annars 
kan detta leda till undersökningseffekter dvs. effekter som framkommit enbart för att själva 
undersökningen gjorts. Jacobsen menar att man bör fråga sig vad som kommit fram enbart 
för att undersökningen gjorts och om den förändrat någonting.  
 
Eftersom intervjuerna har genomförts utan förbestämda frågor och genom följdfrågor har 
författarna inte haft några förväntade svar och tror inte att sättet frågorna ställts på något 
sätt har påverkat svaren.  
 

2.2 Datainsamling 
 
Författarna har samlat in teori om olika affärsmodeller. Vilka begrepp som är centrala och 
gemensamma för olika affärsmodeller samt vilka affärsmodeller som finns inom e-
commerce. 
 
I början var det svårt att hitta teori eftersom sökningarna genomfördes på ordet 
affärsmodeller och det fanns inga svar på det i några databaser. Men efter ett möte med en 
bibliotekarie fann författarna att begreppet främst används inom engelskans ”business 
models” och uteslutande i samband med begreppet e-commerce, vilket gjorde att sökningar 
kunde begränsas till dessa två ord. Sökningar gjordes efter böcker och artiklar där bägge 
orden fanns med. Sökningarna begränsar uppsatsen från mer ekonomiska tidskrifter och 
böcker där liknande rubriker används inom andra ämnen, exempelvis ekonomiska strategier 
och liknande. Detta anser författarna inte vara någon svaghet eftersom såväl e-commerce 
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som affärsmodeller beskrivs utförligt i uppsatsen. Avsikten har inte varit att undersöka den 
potentiella ekonomiska vinningen med att arbeta med affärsmodeller utan endast undersöka 
huruvida de tillämpas.  
 
Empiriska data samlades in från tre olika företag där representanter intervjuades. Tre olika 
företag användes eftersom undersökningen av ett företag inte skulle kunna ge en tillförlitlig 
slutsats. Författarna anser inte att det behövs fler än tre företag eftersom uppsatsen inte 
kommer att göra några jämförande studier mellan företagen, utan bara mellan teori och 
praktik. De representanter (en på varje företag) som intervjuades är ledande inom sina 
företag, som är små företag och därför intervjuades just dessa personer. Att undersökningen 
är inriktad på mikroföretag beror på att det är lättare att få insikt i hur ett sådant företag 
bedrivs eftersom enskilda personer har större förståelse för hur alla delar av företaget styrs.  
 

2.2 Induktiv & deduktiv datainsamling 
 
Med en induktiv datainsamling menar Thurén (2004) att forskaren går ut i verkligheten helt 
utan förväntningar på vad han skall hitta. Syftet med den här sortens datainsamling är att 
personen inte tidigare skall ha några teorier som kan påverka resultatet. 
 
Med en deduktiv datainsamling menar Thurén (2007) att forskaren skapar sig vissa 
förväntningar om hur ett fenomen skall te sig, forskaren skapar en stor teoribakgrund inom 
området innan empiri samlas in. Dessa förväntningar kan också bygga på tidigare forskning 
och olika empiriska studier.  
 
Datainsamlingen görs med teorin som grund för ämnesområdena men det var breda 
frågeställningar som fångade mera data än vad bara teorin fokuserade på. Det möjliggjorde 
att analysen först är deduktivt eftersom studien kommer att utgå från den teoretiska 
modellen vid analysen för att sedan arbeta mer induktivt. Författarna var dock inte insatta i 
själva huvudtesen om hur affärsmodellerna används vilket betyder att de inte gick in med 
några empiriska bevis på vilka svar de skulle få fram i förväg, utan bara en teoretisk 
bakgrund till vad de olika begreppen står för. Efter detta skapades en teoretisk bakgrund för 
att kategorisera upp begreppet affärsmodell. Denna kategorisering användes sedan när 
företagen undersöktes deduktivt för att försöka se om de praktiskt tillämpade det som 
framkommit i teorin och sedan undersöktes teorin induktivt utifrån empirin om det fanns 
ytterligare faktorer att tänka på.  
 
Analysen genomfördes genom att undersöka teoridelen och jämföra den med de empiriska 
resultaten. Sedan undersöktes om det fanns delar i det empiriska resultatet som inte var 
tydliga, eller inte fanns med i teorin och huruvida de är viktiga för företagets framgång eller 
inte.  
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2.3 Holistiskt & individualistiskt synsätt 
 
Det holistiska synsättet är, enligt Jacobsen (2002) mer komplext än ett individuellt. Det 
gäller att förstå samspelet mellan olika individer. Exempelvis beter sig en individ inte 
likadant i alla miljöer eller i olika sociala sammanhang. Den här metoden användes ofta när 
undersökningar genomförs under längre tid.  
 
Jacobsen (2002) menar att det individualistiska synsättet präglas av att mycket forskning 
baseras på en enskild individ. Det här kan exempelvis genomföras genom att ett antal 
personer formeras i grupper som får testa någonting och sedan baseras resultatet på detta. 
En annan forskningsform som sker på detta sett är undersökningar där individer får fylla i 
formulär.  
 
Intervjuerna genomfördes med ett individualistiskt synsätt, i den mån att en person från 
varje företag intervjuades. Detta beror främst pga. att företagen är små och de enskilda 
personerna hade stor insikt i hur företagen fungerar. De enskilda intervjupersonerna bidrog 
med mycket i intervjuerna eftersom de var insatta i företaget och gav informativa 
beskrivningar av hur företaget fungerade både från början och hur det har fortskridit sen 
starten. 
 

2.4 Kvalitativ & kvantitativ ansats 
 
En kvalitativ ansats är när någonting beskrivs med ord och inte siffror. Exempel på 
kvalitativa undersökningar är intervjuer och fältstudier. Kvalitativa undersökningar är också 
mer flexibla, exempelvis i en intervju kan intervjuaren komma på följdfrågor som inte var 
påtänkt sedan tidigare, någonting som inte kan förekomma i ett frågeformulär. (Jacobsen, 
2002) 
 
En kvantitativ ansats är motsatsen till kvalitativ, här handlar det om siffror och inte ord. Det 
mest klassiska mätinstrumentet i kvantitativa undersökningar är ett frågeformulär där 
svarsalternativen är givna. Den här metoden förutsätter att personen som skriver frågorna 
har stor kunskap och bakgrund inom området. (Jacobsen, 2002) 
 
I det empiriska arbetet har författarna arbetat med fall. Dessa fall användes eftersom 
författarna ville ha möjlighet att följa upp vissa områden på ett djupare sätt än vad som 
kommer fram genom kvantitativa frågor. Men också för att det kan vara svårt att fånga upp 
dessa områden genom helt kvantitativa frågor utan att få en bakgrund om hur företaget 
fungerar. Författarna anser också att det var viktigt att lära känna personerna som 
intervjuades eftersom företagen var små. Det hade gått att använda en kvantitativ ansats 
som ett komplement om man ville försöka fånga ännu fler företag. Men detta ansågs inte 
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var viktigt i den specifika undersökningen, men om man skulle forska vidare inom området 
och även få med företag som faktiskt misslyckats hade det varit ett bra komplement. 
 

2.5 Utförande 
 
De studerade företagen är dels två företag som driver en webbshop och dels ett företag som 
driver en annonsfinansierad sida. Dessa tre olika sorters företag valdes för att få ytterligare 
bredd i undersökningarna. Författarna anser att det var särskilt viktigt att inte alla företagen 
bedrivs efter samma vinstmodeller, då detta ger ytterligare dimension till 
efterforskningarna. Företagen valdes delvis eftersom författarna hade tillgång till att 
intervjua personer på två av företagen men också eftersom företagen passade in i 
uppsatsens syfte och avgränsning då de är små och de har överlevt inom e-commerce i 
minst tre år. Eftersom en kvalitativ ansats används genomfördes intervjuer. 
 
Intervjuerna genomfördes i de två första fallen genom ett möte med företagarna. Författarna 
åkte ut och träffade dem på plats. Detta gjordes för att det skulle vara bekvämt för 
företagarna, och i bägge fallen genomfördes intervjuerna i konferensrum där personerna 
inte blev störda av telefoner eller andra ärenden. Eftersom företagen är belägna i Växjö var 
inte kostnaderna för dessa resor några problem, utan det var enbart en fördel med att träffa 
dem personligen och skapa ett större förtroende för intervjuarna och att få en mer bekväm 
situation där företagarna avslappnat kunde berätta om sina företag. (Jacobsen, 2002) 
 
I det tredje fallet var företaget geografiskt beläget i Stockholm, vilket gjorde en resa svår att 
genomföra för att kostnaderna skulle bli för höga. Det fanns dock en relation till personen 
tidigare och därför kunde intervjun ändå hålla samma kvalité. Denna intervju gick lika bra 
att genomföra men den tog tidsmässigt längre tid för att få ut en liknande mängd data. Den 
här intervjun gick bra att genomföra på telefon eftersom företagets representant var öppen 
med sina svar och tvekade aldrig att ge oss informationen vi behövde. Om personen hade 
haft svårare att prata hade intervjun blivit svårare att genomföra. Detta eftersom det, utan 
ögonkontakt, är svårare att komma med bra följdfrågor och enklare att koncentrera sig på 
annat än bara intervjun. (Jacobsen, 2002) 
 
Intervjuerna genomfördes med kategoriseringen som underlag, se sammanfattning av teori. 
Denna bygger på olika kategorier och inte några direkt nerskrivna frågor. Det fanns ingen 
speciell ordningsföljd på kategorierna. Den här metoden fungerade bra, speciellt då 
intervjuarna ville ha ut mycket data från företagarna och kunde ställa nya frågor när det 
behövdes eller när ett ämne behövde fördjupas. Vid varje intervju fick respondenterna 
också möjlighet att ta del av vår undersökningsmodell för att se om de hade använt en 
liknande. Inget av företagen hade använt en liknande modell, även om de hade tänkt på 
vissa av faktorerna. Avsikten med intervjuerna har varit öppen och redan i början 
informerades representanterna om uppsatsens syfte och de fick klargjort att företagens 
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riktiga namn inte kommer att användas i uppsatsen. Detta för att intervjun delvis handlar 
om omsättning, konkurrenter och liknande som inte alla företagare gärna talar om. I 
uppsatsen används fiktiva namn för företagen, för att göra texten mer levande än företag1, 2 
och liknande. I slutet av intervjuerna visades även kategoriseringen, se sammanfattning av 
teori, för företagarna och intervjuarna undrade om de hade tänkt på dessa kategorier när de 
startade sitt företag, något som redovisas i analysdelen. 
 
För att kunna koncentrera oss helt på intervjun och inte ständigt behöva avbryta företagarna 
spelades intervjuerna in på MP3-filer. Det inspelade materialet skrevs sedan till 
pappersformat. Detta var ett bra sätt eftersom inga anteckningar behövde göras under 
intervjuerna utan istället kunde intervjuarna koncentrera sig på företagen och få bättre 
kontakt med intervjupersonerna. Inget av företagen ogillade att  bli inspelad, vilket annars 
kan vara ett problem (Jacobsen, 2002). Intervjuerna varade ungefär 45 minuter. Det var 
inget som hade räknats ut utan det tog helt enkelt den tiden för företagen att svara på hur de 
hade utvecklats. 
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3. Referensram 
 
I det här kapitlet behandlas teori som använts som används vid undersökningen. De 
begrepp som tas upp här är en definition på begreppen affärsmodell, vinstmodell, e-
commerce och vad business to consumer handlar om. Referensramen skall underlätta för 
läsaren att förstå de olika begreppen som kommer att användas genom uppsatsen. 
 

3.1 Definitioner av en affärsmodell 
 
Affärsmodeller kan definieras på många olika sätt. En definition som dock de flesta 
undersökningar inom området har gemensamt är att den beskriver aktiviteter och strukturer 
som skapar värde i ett företag (Horsti et al, 2005).  
 
Timmers (1998) menar att forskare inte är konsekventa med hur begreppet affärsmodell 
används inom e-commerce. Men Timmers definition av begreppet är att det är en arkitektur 
där produkten, tjänster och alla flöden inom företaget beskrivs. Vidare skall affärsmodellen 
beskriva vilka förtjänster de olika aktörerna gör och även vilka källor som företaget skall 
tjäna pengar på. Vidare menar Timmer, precis som Lauder & Traver (2007) att företag 
måste ha insikt i hur konkurrensen ser ut, vilka marknadsstrategier som finns och hur 
företaget marknadsför sig. Timmers har också identifierat olika affärsmodeller som finns 
inom e-commerce. De affärsmodeller som Timmers identifierar där handel sker mellan 
affär och direkt till kund är: 
 
- Webbshop 
- Auktioner  
- E-varuhus (mer än en e-commerce) 
- Tredjepartsvaruhus  
- Communities 
- Specialistföretag (ex UPS) 
- Informationssidor (ex Google) 

 
Timmers (1998) teorier är en grundreferens i teorin och många andra författare har baserat 
sina teorier på Timmers. Men om en jämförelse görs med Timmers teorier och de andra 
definitionerna som finns beskrivna under detta stycke står det klart att Timmers 
tillämpningar är mer praktiska exempel på vilka affärsmodeller som finns och inte tydligt 
definierar innehållet i dem.  
 
Hultén (2001) belyser affärsmodeller ur en annan synvinkel. Hon menar att en affärsmodell 
kan delas in i fyra stora kategorier: 
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- Aktörsbaserade relationer 
- IT-baserade relationer 
- Kostnadsgenerering 
- Intäktskällor 

 
Hultén (2001) menar att de aktörsbaserade relationerna är främst värdekedjan i företaget. 
Exempel på aktörer inom denna kategori är leverantörer, distributörer, partners, 
konkurrenter. 
 
De IT-baserade relationerna beskriver Hultén (2001) som att exempelvis ha en webbplats, 
e-post på företaget, tillgång till Internet, intranät, e-learning, reklamplatser och annat som 
enbart har med IT-baserade system att göra. Inom denna kategori är det också viktigt att se 
till att de största sökmotorerna kan hitta företaget. Med dagens alla digitala lösningar som 
hjälp menar Hultén också att dagens företag har enklare att bygga en stark kundrelation 
genom olika communitylösningar där det går att ha nära kontakt med sina kunder i form av 
olika forum och kommentarsdelar på sin webbsida. Internet och de tekniska lösningarna har 
också fått många traditionella företag att enligt Hultén behöva expandera även över nätet, 
exempel på detta är biografer som ofta har bokningssystem via nätet.  
 
Intäktskällorna och kostnadsgenereringen handlar enligt Hultén (2001) om att det är viktigt 
att identifiera vad företaget tjänar pengar på och vad som kommer att kosta pengar i 
företaget. Det gäller att identifiera såväl direkta intäkter, som att sälja en vara, som 
indirekta intäkter som kan vara individuella förhandlingar eller annat. Hultén menar att 
Internet gjort stort genomslag inom denna kategori eftersom det går att öka sina intäkter 
genom att skapa en större marknad för sina produkter, men även eftersom det går att sänka 
sina kostnader genom att skära ner ledtider och ta bort led i värdekedjan.  
 
Hultén (2001) beskriver sex olika områden som bör finnas med i en affärsmodell: 
 

1. Konstruera en extern och intern värdekedja där relationer till kunder identifieras och 
leverantörer och aktiviteter i de interna värdeskapande processerna. 

2. Att identifiera affärsrelationer till olika aktörer och försöka skapa ett 
relationsmönster mellan aktörerna.  

3. Företagets intäkter är både direkta och indirekta. Vilka intäktskällor finns i företaget 
och vilka kostnader går att finna. Här menar Hultén också att det är viktigt att 
försöka se om det går att förändra sin värdekedja för att minska kostnaderna. 

4. Strategiska överväganden när det gäller kapitalbindning och se över om det finns 
ställen i företaget där det bundna kapitalet kan minskas. 

5. Steg fem fortsätter behandla rekonstruktioner i värdekedjan och här menar Hultén 
att det gäller att koppla samman olika aktiviteter till sitt informationssystem.  
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6. Det är också viktigt, enligt Hultén, att skapa riskanalyser och nya 
marknadsföringsåtgärder eftersom marknaden förändras snabbt i takt med att 
Internet växer.  

 
Lauder & Traver (2007) har identifierat en rad nyckelkomponenter som finns med i en 
affärsmodell. Denna lista är skriven 2007 och har stöd i tidigare teori. Dessa nyckelbegrepp 
kan ses som en teoretisk röd tråd som inhämtats från tidigare författare inom ämnet.  
 
- Värdeskapande – varför skall kunden handla hos dig? 
- Vinstmodell – hur skall företaget tjäna pengar 
- Konkurrensmiljö – Vilka är företagets konkurrenter? 
- Konkurrensfördelar – Vad är unikt med företaget och dess produkter i 

konkurrenssammanhang 
- Marknadsstrategi – Hur skall intresset för en produkt eller tjänst fångas upp av 

människor? 
-  Ledningen – Vilken bakgrund och erfarenhet har ledarna i företaget? 

 
Grigoryan (2006) definierar uttrycket affärsmodell med tre olika nyckelbegrepp som den 
skall underlätta att uppfylla, Grigoryan kallar detta för de tre olika flödena. Den skall 
innehålla ett värdeflöde som handlar om vilka som är köparna och vilka partners företaget 
arbetar med. Den skall också innehålla ett vinstflöde, detta kan te sig på olika sätt men på 
något vis bör företaget tjäna pengar. Det skall också innehålla ett logiskt flöde där problem 
som kan finnas i företagets värdekedja behandlas. Grigoryan menar att de här olika flödena 
står i relation till varandra och påverkar varandra.  
 

3.2 E-commerce 
 
E-commerce är ett centralt begrepp i uppsatsen då det är ett begrepp som står för handel på 
nätet, även kallat näthandel eller e-handel. 
 

3.2.1 Vad innebär e-commerce 
 
Företagen och de unga entreprenörer som beskrivs i uppsatsens inledning har startat eller 
vill starta företag på Internet. Den starka svenska marknaden för dessa företag och den 
väletablerade infrastrukturen för såväl mobilt bredband som vanligt bredband i Sverige gör 
landet lukrativt inom detta segment.  Men det räcker inte med en stark vilja och ett intresse 
av att börja tjäna pengar, det är också viktigt att anskaffa sig information om marknaden. E-
commerce skapades för att ge oss en universell mötesplats för handel. Detta drog företag 
nytta av just av den anledningen att Internet är en öppen plattform som inte är kontrollerad 
av någon myndighet eller någon nation. Även om e-commerce är ett ganska nytt fenomen 
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som uppkom i slutet av 1990-talet har det redan hänt mycket inom e-commerce. Under en 
kort period växte denna marknad för att explodera under år 2000. Eftersom ett enormt 
finansieringskapital pumpades in i denna marknad under kort tid uppkom många nya 
tekniker och stora förändringar skedde i hur affärer genomförs och hur företag 
marknadsförs. Aktiespekulationer inom detta område nådde skyhöga proportioner och de 
flesta företag värderades över sitt reella värde vilket ledde till att hela aktiemarknaden inom 
it sektorn ett år senare kraschlandade, vilket ledde till att många företag gick i konkurs. 
Men idag har marknaden återhämtat sig och har en mer stabil kurs utan dessa enorma 
uppsving och nerfall. De företag som klarade sig igenom denna kris har också etablerat sig 
som pionjärer med starka varumärken (Laudon och Traver, 2007).  
 
Grundinnebörden av e-commerce är enligt Laudon och Traver (2007) att använda Internet 
och webben för att göra affärer. Kommersiella transaktioner som e-commerce innebär alltid 
att man mot betalning genomför ett utbyte av produkter och/eller tjänster. Utbytet kan ske 
mellan företag och företag (business to business) eller mellan ett företag och 
konsumentmarknaden (business to customer), eller direkt mellan konsumenter (customer to 
customer). 
 
Inom handel som utförs via datorer är begreppen e-commerce och e-business vanligt 
förekommande. Skillnaden mellan dessa begrepp är, enligt Laudon & Traver (2007), att e-
business bara omfattar digital handel inom ett företag. Enligt denna förklaring sker handeln 
här endast inom organisationen och utan att ett utbyte av värde produkter sker med 
utomstående aktörer. Som exempel tar de upp att ett företags onlinelagerteknologi är en del 
av e-business men att sådana interna processer inte genererar någon direkt förtjänst till 
företaget. 
 
E-commerce betyder här, enligt Laudon & Traver’s (2007), definitioner att handeln ska 
generera en förtjänst åt företaget genom utbyte av värdeprodukter eller tjänster via Internet 
och digital handel. De menar att e-business dock är den del i infrastrukturen som ger stöd åt 
e-commerce online handel. 
  
Båda begreppen smälter här ihop och övergången från e-business till e-commerce förklaras 
som att det är när ett utbyte av värde produkter genomförs. Denna definition är dock ingen 
allmänt vedertagen förklaring, Kalakota & Robinson (2003) menar att e-business omfattar 
all e-commerce och alla informationssystem som ligger i grunden till handel, precis som 
vissa menar att e-commerce omfattar all e-business och informationssystemen bakom dem. 
I denna uppsats kommer begreppet e-business och e-commerce behandlas såsom Laudon 
och Traver (2007) gjort, det vill säga att e-business är informationssystemen bakom e-
commerce som genererar värde. 
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Det är tydligt att begreppen tolkas olika beroende på vem som skrivit förklaringen och 
vilken vinkel de arbetar utifrån. Enligt Kalakota och Whinston (1997) definieras e-
commerce utifrån följande perspektiv: Inom kommunikation är det ett leveranssätt av 
information, produkter, tjänster eller betalning. Sett med utgångspunkt i affärsprocess är e-
commerce teknologiplattformen bakom automation av affärstransaktioner. Sett utifrån ett 
serviceperspektiv är det ett verktyg att sänka servicekostnader samtidigt som kvalitén på 
varorna ökar och leveranstider minskar. Från ett onlineperspektiv förser e-commerce, 
konsumentmarknaden och företag med en elektronisk marknad att köpa och sälja produkter 
och information. 
 
Kalakota och Whinston (1997) menar att det som alla perspektiven har gemensamt är att e-
commerce ämnar ge en högre kvalité, nöjdare kunder, bättre beslut inom företaget, lägre 
kostnader och minskad väntetid vid såväl leverans som vid support. Här anses det att 
teknologin används för att öka vinsterna eller för att minska kostnaderna genom att skapa 
nya marknader med befintliga produkter. Detta är mer som en utopi för företagen och är 
inget som kan uppfylls vid varje tillfälle utan snarare en riktlinje som ämnar företaget en 
högre vinst. 
 

3.3 Business to consumer 
 
De företag de empiriska studierna är baserade på riktar sig direkt mot konsumenter och inte 
mot försäljning av produkter eller tjänster till andra företag. Inom detta begrepp finns också 
många andra begrepp där E-tailer och Content Provider är de kategorier som de undersökta 
företagen kan placeras inom.  
 

3.3.1 Vad innebär business to consumer 
 
De tre företag som studierna baseras på använder sig alla av inriktningen business to 
consumer, ofta förkortad B2C. Här har företagen som avsikt att sälja varor direkt till kund. 
B2C omsätter betydligt mindre än business to business inriktningen, där handel istället sker 
mellan två olika företag. Men sedan Internets lansering i folkhemmen har denna 
marknadsdel ökat mycket och är det som flest konsumenter kommer i kontakt med (Laudon 
och Traver, 2007). 
 
Laudon & Traver (2007) har delat in business to consumer efter de sju olika inriktningar 
som kan väljas: 
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• E-tailer 
E-tailer är den benämning som allmänt används för att förkorta online retail store och är 
det som på svenska ofta benämns som webbshop. Omfattningen kring denna handel 
varierar mycket, som exempel går det nämna storföretag som Amazon.com till din 
lokala affär som även har en webbsida som möjliggör e-commerce. En webbshop 
skiljer sig inte särskilt mycket från en vanlig affär, vilket har gjort att många företag 
idag erbjuder både traditionell handel och e-commerce. Ett företag som erbjuder detta 
benämns som ”bricks and clicks”. En av de stora fördelarna med e-commerce är att inte 
fysiskt behöva besöka butiken för att beställa hem en vara och i de flesta fall kan välja 
att få varan levererad till dörren. Nackdelen blir dock att det blir en viss leveranstid och 
i de flesta fall känner kunden en trygghet av att ha en butik den kan besöka om det 
skulle bli något fel med varan. Större företag som erbjuder både traditionella affärer på 
många orter och e-commerce kommer dock från detta problem. Men eftersom de måste 
stå för större personal och hyreskostnader får en renodlad e-tailer här en 
konkurrensfördel som ofta används till att ytterligare pressa marginalerna för att 
kunderna skall välja dem över de stora kedjorna. En webbshop som endast tillhanda 
håller en virtuell butik benämns som en virtual merchant. En annan benämning är 
catalog merchant som är en onlineversion av den klassiska postorderkatalogen, då de 
flesta företag som säljer varor via postorder även gör det via webben. 
 
Ytterligare en variant av e-tailer är de företag som direkt vid beställning tillverkar en 
specialdesignad vara. Då kan kunder få en unik produkt utan att för den delen betala 
mycket mer än för en standardtillverkad produkt. Att hålla den mängden av 
egenutformade produkter i lager i en traditionell affär hade varit för dyrt. Men genom 
att inte ha några färdiga produkter i lager utan enbart lagerhåller de olika 
komponenterna undviker man problemet. 
 
I takt med Internets utveckling har mängder av e-tailers gett sig in på marknaden just av 
anledningen att det kräver betydligt mindre kapital för att starta upp sitt företag. Inte 
bara på grund av minskade hyreskostnader, utan även för att företaget kan välja att 
successivt växa och bli större allteftersom kapital kommer in. Men det är ingen lätt 
uppgift att som e-tailer lyckas utan att tidigare ha ett välkänt märke. Varje år ansöker 
hundratals e-tailers om konkurs på grund av otillräcklig lönsamhet. Det gäller att ha en 
klar plan över varför ett nystartat företag är bättre än de befintliga inom samma 
marknad. 
 

• Content Provider 
Ett av Internets största användningsområden är införskaffandet av information och det 
är här content provider kommer in i bilden. En content provider erbjuder ett innehåll 
som attraherar besökare. Innehållet kan bestå av text i form av nyheter eller andra 
traditionella medier i digital form i form av musik, bilder och numera även videos. 
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Content providers tjänar ofta pengar genom abonnemangsavgifter eller per nerladdad 
produkt. Men en stor del av content providers erbjuder sitt material gratis och tjänar 
istället sina pengar på att sälja annonsplatser på sidan eller genom att framhäva en 
partnersida. Många content providers kombinerar dock idag annonsintäkter med 
abonnemangsavgifter. Ofta görs detta genom att låta rubriksinnehållet vara fritt för att 
sedan ta betalt för materialet i sin helhet.  
 
Andra varianter på content provider är de företag som inte själva äger innehållet utan 
hyr eller köper innehållet från andra. Detta benämns syndikering. Även detta kan 
naturligtvis kombineras med övriga modeller av content providing. En annan variant är 
att samla material från andra sidor och länka till detta material och tillföra ytterligare 
information till innehållet. Exempel på webbsidor som erbjuder tjänster av dessa slag är 
alla prisjämförelsesidor som visar priset på en produkt hos en stor mängd återförsäljare 
samtidigt som användare kan skriva recensioner om produkterna. Dessa sidor får ofta 
intäkter både genom annonsplatser och från de företag vars produkter de framhäver. Att 
som ny ta sig in på denna marknad kan vara svårt eftersom det är svårt att erbjuda något 
som en befintlig webbsida inte redan erbjuder. 
 

• Portal 
Exempel på internationellt välkända portaler är Google, MSN, Yahoo och AOL där 
användarna får ett bra utgångsläge för att söka på webben. De har en integrerad helhet 
med innehåll och service, som nyheter, e-post, videos, musik, handel och instant 
messaging som allt finns tillhands på en plats. Portalerna gör ingen direkt handel, de 
generera sin vinst främst av att debitera företag för reklam som de har på portalen eller 
får de inkomst för att rikta trafik mot en annan sida. En sådan portal benämns som 
search portal. Ett annat alternativ kan också vara att ta betalt av besökarna för 
användandet av mer avancerande tjänster som portalen erbjuder. Ett exempel kan vara 
en dejtingsite som alla kan bli medlemmar på men som kräver ett abonnemang för att 
kunna svara på annonser eller för att se mer information om medlemmarna. 
 
Det går att dela in portaler i två kategorier varav det ena är horisontella portaler som 
erbjuder många tjänster till högsta möjliga antal människor. Genom detta önskar 
företaget ge besökarna stor bredd i utbudet. Alternativet är att företaget istället riktar in 
sig på en smalare grupp av besökare för att ge ett bra utbud inom ett visst område till 
dem som är intresserade. En sådan portal benämns som en vertikal portal eftersom den 
har ett smalt intresseområde. Även om antalet besökare är mycket mindre hos en sådan 
portal kan företag vara villiga att betala väl för en annonsplats eftersom besökare som är 
intresserade av en viss sak också är mer benägna att lockas av ett erbjudande gällande 
just deras intresse. Genom detta får företaget alltså här en mer riktad direkt reklam. 
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• Transaction broker 
En transaction broker får sina inkomster genom små avgifter vid varje transaktion. 
Exempel på detta är betalningstjänsten paypal som tar en liten procentuell avgift vid 
varje transaktion. Men förutom finansiella tjänster kan det röra sig om företag som 
reseagenturer eller rekryteringsföretag som båda tar ut en avgift för att sälja en resa 
alternativt hitta lämplig personal åt ett företag. Men sidorna fungerar även lika bra 
omvänt, alltså då arbetssökande lockas till webbsidan för att söka sig ett nytt arbete. En 
annan stor grupp är online stock brokers som också genom avgifter tjänar pengar på att 
placera andras pengar. Ofta konkurrerar dessa med traditionella börsmäklare genom att 
erbjuda lägre avgifter. 
 

• Market creator 
Denna affärsmodell skapar en digital marknadsplats åt dem som önskar köpa och sälja 
produkter. Ett exempel är Ebay, som gör det möjligt att visa och söka produkter för 
försäljning åt både privatpersoner och företag. Här får marknadsskaparen en viss 
procent av försäljningspriset eller betalar säljaren en avgift för att sätta in annonsen. 
Fördelen med denna affärsmodell är att det inte tillkommer några större kostnader utan 
webbsidan fungerar som en mellanhand.  
 

• Service provider 
En service provider erbjuder via webben en tjänst istället för en vara. Här genereras 
intäkterna på lite olika sätt. En del genom avgifter och andra genom annonsplatser och 
genom att samla värdefull personlig information från besökare som kan användas till 
direkt marknadsföring. Exempel på tjänster som kan erbjudas via webben är lagring av 
data för backup, andra tjänster kan vara råd vid till exempel lagtvister, eller att handla 
mat via webben och få det hemkört till dörren vid önskad tidpunkt. Marknaden för 
tjänster är bred och idag finns stora möjligheter att erbjuda nya och unika tjänster.  
 

• Community provider 
Community providers skapar precis som market creators en digital mötesplats där 
människor med liknande intressen kan mötas för att umgås eller utbyta information och 
varor/tjänster. Här elimineras hinder som geografiska begränsningar och man kan utan 
problem leva ut sina fantasier genom att inta en fantasipersonlighet eller bara umgås 
med likasinnade. Community providers genererar ofta sina intäkter genom att blanda 
olika intäktsmodeller så som abonnemangsavgifter, transaktionsavgifter, annonsavgifter, 
eller intäkter från partnersidor. Ofta måste de registrerade användarna gå med på ett 
avtal som ibland kan innebära att skaparna av communitet kan sälja vidare viss 
information till direktmarkandsförings företag. Community providers är en ständigt 
växande affärsmodell eftersom det finns mängder av grupper med special intressen som 
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inte har en komplett mötesplats där de både kan finna ny information om sina intressen 
samt samtala med varandra om dem. 

 

3.4 Vinstmodeller på Internet 
 
Vinstmodeller syftar till att ge teori till hur ett företag skall tjäna pengar (Laudon & Traver, 
2007) och är därför centralt även i den teoretiska bakgrunden eftersom många företag 
startas med målet att tjäna pengar. Detta är ingen nödvändighet då företag också startas 
genom brinnande intresse eller som fritidssysselsättning men i många fall är det pengar som 
driver. Vinstmodeller är också ett centralt begrepp inom affärsmodeller. Det finns olika 
vinstmodeller som går att applicera på Internet, några av de mest vanliga är 
reklamfinansiering och klassisk försäljning.  

 

3.4.1 Definition av vinstmodell 
 
Laudon & Traver (2007) beskriver vinstmodeller som ett nyckelbegrepp i sin beskrivning 
av affärsmodeller. En vinstmodell är en modell som förklarar hur ett företag skall tjäna 
pengar. Laudon & Traver menar vidare att företag inte bara kan tänka på att företaget skall 
ha marginal på sina produkter. Tankar måste ägnas åt vad som ligger bakom att företaget 
ens kunnat startas, det måste föras in kapital i ett nytt företag, kanske genom lån. Det finns 
enligt Laudon & Traver fem vinstmodeller som är vanligast på Internet: 

 
- Reklamfinansiering, sidor som Yahoo.com, Google.com och liknande sidor som får 

sina intäkter genom reklam på sidan 
- Prenumeration, till exempel Aftonbladets Plustjänst där kunderna betalar en fast 

summa för att komma åt material som inte är tillgängligt för vanliga användare 
- Transaktionsavgift, som auktionssidor eller spelsidor på nätet som tar en summa varje 

gång transaktioner genomförs på sidan. 
- Försäljning, en klassisk affär på Internet som säljer en produkt eller en tjänst, 

exempelvis cdon.se, ginza.se 
- Partnersidor, där företagen får inkomster genom ett samarbete med en annan sida, ex 

tradedoubler.com 
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3.5 Sammanfattning av teori  
 
Som tidigare nämnts kan begreppet affärsmodell definieras på många olika sätt. Det 
definitionerna har gemensamt är att affärsmodellerna ska beskriva nyckelfaktorer inom 
företaget. Timmer (1998) menar att ett viktigt framgångsrecept för ett företag är att ha full 
översikt av marknaden och vilka andra konkurrenter som finns där ute för att på det viset 
kunna skapa ett sätt att få kunderna att handla hos det egna företaget med hjälp från en 
vision som skall finnas rotad i företaget. Den här teorin finns även med i andra författares 
definitioner och idéer om vad en affärsmodell är.  
 
Från de olika teorier som samlats in gjordes sedan en mer övergripande kategorisering med 
underkategorier. Dessa kategorier baserar sig på all den teori som har lästs och används sen 
i analysen.  Eftersom alla dessa begrepp inte behandlas av någon enskild författare utan är 
en samling begrepp från olika författare så har nya namn givits kategorierna, en del 
kategorier är baserad på den lista Laudon & Traver (2007) har satt ihop men deras två olika 
konkurrensbegrepp är placerade under en kategori som heter marknadsstrategier. Hur 
företaget skall tjäna pengar finns två kategorier för, dels affärsidén och dels intäkter. Hultén 
(2001) beskriver hur viktigt det är med att företag som etablerar sig på Internet har en idé 
om varför de finns på Internet och varför de har en egen webbplats, någonting som 
placerats under en egen kategori som heter Marknadsfördelar.  Hultén beskriver 
kapitalbindningsfrågan som en viktig punkt och om företagen tänker på hur mycket kapital 
de binder och om detta går att justera på något sätt, detta har hamnat som en underkategori 
under Kostnader då uppsatsens författare anser att det finns fler frågor som går att belysa 
som kostnader för företaget såsom direkta utgifter. Hultén nämner vidare att leverantörer, 
distributörer och samarbetspartners som en fråga och även detta har tas upp som 
Aktörsbaserade relationer med underkategorierna leverantörer och samarbetspartners. 
Hultén tar också upp marknadsföringsplaner som någonting viktigt för ett Internetföretag 
eftersom marknaden har en ständig förändring, denna kategori återfinns också i 
undersökningsmodellen som en egen kategori.  
 
På följande sida visas den undersökningsmodell som använts som grund vid intervjuerna. 
Den här kategoriseringen är helt teoribaserad och har inte förändrats genom vårt empiriska 
arbete. Att författarna valde de här kategorierna beror på att det är dem andra författare 
nämnt flest gånger. Att de placerat underkategorierna där de gjort är för att visa att andra 
författare tänker ungefär lika och att de säger liknande saker, även om de sätter olika 
rubriker.  
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Kategorinamn Underkategorier / Beskrivning 
Affärsidé Hur började det? Vad är värdeskapande? 
Intäkter Värdekedja, vinstmodell, omsättning 
Kostnader Kapitalbindning, vilka kostnader finns? 
Marknadsstrategi Konkurrensmiljö, konkurrensfördelar, varför väljer kunden dig? 
Marknadsföring Hur når ni ut till kunden och var? 
Ledning/Anställda Vilken erfarenhet finns och hur fördelas arbetet? 
Aktörsbaserade 
relationer 

Vilka leverantörer har ni? Har ni samarbetspartners? 

Marknadsfördelar Hur utnyttjas Internet och tekniken i allmänhet? 
Kunder Vilka är företagets kunder och varifrån kommer de? 
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4 Empiriska undersökningar 
 
De empiriska studierna är baserade på undersökningar av tre företag. Två företag säljer 
produkter på nätet medan det tredje tillhandahåller en tjänst och säljer annonsplatser. 
Intervjuerna av företagen skedde med undersökningsmodellen som grund och bidrog med 
ett brett material. Eftersom materialet var så rikligt ligger det som bilagor men för att 
underlätta för läsaren följer nedan en kortare sammanfattning av företagen baserad på 
intervjuerna. Det kommer även mer utdrag från de empiriska studierna i analysen där citat 
används och djupare förklaringar av vad som framkommit i de empiriska studierna finns. 
 
Bläckpatronen startades 1998, som ett ungdomsföretag i gymnasiet. De var tre personer 
från början. Efter gymnasietiden var bara en av personerna intresserad av att driva projektet 
vidare. Företaget hade då sitt lager hemma hos grundarens föräldrar och inga stora 
försäljningssiffror. Företaget sålde påfyllningspaket till bläckpatroner i skrivare. Men strax 
efter att företaget fick en ensam ägare så riktades fokus istället till att sälja bläckpatroner. 
Han använde då svenska leverantörer som hade dyra priser och eftersom företaget redan 
från början strävade efter att vara billigast i Sverige och ha låga marginaler drevs företaget 
ett år utan vinst. Det här året ledde till att volymerna kunde ökas och priserna från 
leverantörerna kunde sänkas. Efter detta började företaget köpa in bläckpatroner från Kina, 
någonting de gör än idag. Företaget har haft en tillväxt på över 100 procent varje år och 
idag säljer de även toners till laserskrivare, ett utökat produktsortiment som även lett till en 
ny kundgrupp i form av företagskunder. Företaget har enbart Internetförsäljning och ingen 
fysisk butik. Detta för att hålla ner sina kostnader och eftersom företaget strävar efter att 
vara billigast så fungerar Internet och olika prisjämförelsesiter bra. Företaget har inte satsat 
några större summor på övrig annonsering, utan lever till stor del på att hålla hög kvalité så 
att kunderna är nöjda och rekommenderar produkterna och företaget till andra. Företaget 
har också telefonsupport, någonting som är en stor kostnad för företaget. Men de anser ändå 
att denna kundservice är så pass viktig för företaget att de vill satsa pengar på det. De anser 
att den är viktig för att de får en insyn i vad som behöver förbättras då de har kontakt med 
sina kunder. En sådan affärsidé kräver att företaget har en stor ordervolym, någonting som 
Bläckpatron har och hela tiden strävar efter att höja.  
 
Solkläder AB grundades 1997. Ledaren hade inte någon erfarenhet i företagsledning men 
hon hade arbetat som projektledare och hade därför lite erfarenhet från projektledning. 
Solkläder AB fick sin idé när företagsgrundaren var ute på semester med sitt barn och ville 
skydda barnet mot solen. 1997 fanns det inga solskyddskläder för barn i Sverige, så hon 
bestämde sig för att själv sy dem. Några år senare var hon på semester igen och då hade 
liknande kläder fått en marknad i landet de var i. Hon tog med sig idén till Sverige och 
började sälja kläderna. Till en början var det hårt arbete. Hon gjorde allting själv och åkte 
runt till olika butiker och mässor för att marknadsföra sina kläder. Efter ett tag hittade hon 
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dock leverantörer i Portugal som kunde skapa kläderna och hon anlitade en konsult i 
Sverige som gjorde hennes tryck. Hon var dock missnöjd med kvalitén på de levererade 
produkterna ifrån Portugal och såg sig därför om efter en ny leverantör. Idag skickar hon 
ner trycket till Tjeckien där kläderna produceras. En relation har också skapats med ett 
företag i Kina, men där krävs stora volymer för att det skall löna sig och relationen används 
enbart vid större kampanjer. Idag har hon valt att inrikta sig betydligt mer på Internet och 
har slutat att åka runt till butiker och mässor, men ser ändå tiden när hon åkte runt som 
lärorik. Denna utveckling har dels skett därför att hon ser större vinster med att bara sälja 
på Internet och delvis för att nya konkurrenter, något som inte fanns överhuvudtaget i 
början, har kommit upp på marknaden och de är mycket mer inriktade på butiker. Hon har 
dock sett konkurrensen som någonting positivt eftersom produkten har blivit marknadsförd 
även om inte hennes specifika märke har blivit det.  
 
IT-guiden startades av två personer som tidigare arbetat för en sida som skrev recensioner 
om datorer, IT och hårdvara. De tröttnade på sitt voluntärarbete och bestämde sig för att 
starta en konkurrerande sida under ett redan etablerat namn från utlandet. De startade den 
svenska versionen av en etablerad sida som då var världens största informationssida om 
datorer och IT. Själva idén byggde på att de tog ett redan känt varumärke och på så sätt 
kom de igång mycket snabbt med försäljning av annonsplatser till företag. Under 2004 
började de samla in ordentligt med material till sin databas. Materialet bestod av översatta 
artiklar. Sedan lanserade de webbsidan med dunder och brak. De hade veckotävlingar med 
priser för totalt hundratusen kronor, ingenting som företaget bekostade själva utan de hade 
sponsorer som stod för priserna. Det företaget tjänar pengar på är att sälja reklamplatser. I 
början var sidan inriktad på en målgrupp som liknade många konkurrenters inriktning, med 
hårdvarutester och liknande, men efterhand har sidan utvecklats och idag är den inriktad på 
en mer mogen kundgrupp som intresserar sig för de mer affärsmässiga aspekterna inom IT. 
De har startat Business lounge som är en sektion på webbsidan där man enbart har artiklar 
som berör detta vilket har lett till att stora företag som Microsoft har blivit intresserade av 
att ha reklam på sidan istället för datoraffärer som var mer konsumentinriktade. De som 
startade företaget anlitade snart översättare som översatte texter åt dem och de kunde själva 
lägga tid på att hitta bra material och åka runt till olika företag som har hand om 
marknadsföring för stora företag för att försöka sälja sina annonsplatser. De visste 
ingenting om att driva företag från början men de har under tidens gång gjort mycket 
konsultarbete och sålt vidare artiklar och tror själva att idag skulle de vara mycket bättre på 
att starta ett företag än vad de var.  
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5 Analys 
 
I analysen jämförs teoretiska slutsatser med empiriska studier och författarna finner 
samband såväl som nya faktorer som uppkommit på vägen som senare presenteras i 
resultatet. I analysdelen ingår teori såväl som vad som uppkommit i intervjuer samt en del 
egna slutsatser. 
 

5.1 E-commerce & E-business 
 
I teorin nämns att begreppets e-commerce’s innebörd är att använda Internet och webben 
för att göra affärer (Laudon & Traver, 2007). Detta är någonting som alla de företag som 
intervjuats gör. Ett företag, Solkläder AB, har också haft verksamhet utöver Internet, men 
har valt att nu satsa hårdare på just Internetdelen. De säger själva (bilaga2): 
 

”Jag var lite för feg här tidigare och vågade inte satsa fullt ut på Internet, 
men nu har jag tagit beslutet att främst bara sälja via Internet men om någon 
butik vill köpa in mina produkter så går det om de gör det på mina villkor” 
(Grundare Solkläder AB, bilaga 2, 2008-03-19) 

 
Att företagen enbart är Internetbaserade beror på olika faktorer. Dels har de varit små 
företag med en begränsad budget från början, vilket gjort att de inte kunnat investera 
pengar i lokaler och personal till att jobba i butik hela dagarna. Men det beror också på alla 
fördelar som Internetföretagande innebär. I undersökningens tre fall hade företagen ändå 
inte valt att öppna någon fysisk butik eftersom de såg så pass stora fördelar i att driva 
företaget på Internet med all den frihet som kommer med detta samt att produkterna med 
fördel säljs på Internet. Företagen har också ett smalt utbud produktmässigt då de har flera 
olika artiklar men inom diffentierade produkter, och det skulle vara svårt att driva en fysisk 
butik med enbart en produktkategori. Bläckpatronen och Solkläder AB använder sig av en 
form av e-business eftersom det på deras sidor går att läsa av lagersaldon. Som tidigare 
nämnts i teoridelen så ska e-commerce och e-business skiljas åt. E-business generar ingen 
direkt vinst utan det är informationssystemen som ligger till grund för att e-commerce skall 
kunna genomföras. Det är i dessa fall just informationssystemen som gör att hemsidorna 
kan visa lagersaldona direkt på sidan. Bläckpatronen har dessutom en högteknologisk 
lösning på sitt paketeringssystem. De här systemen genererar ingen synlig vinst men 
effektiviserar företagen vilket bidrar till att de kan tjäna mer pengar. Bläckpatron beskriver 
sin e-business systems förbättringar som en stark förbättring av effektiviteten (bilaga1). 
  

”Ett företag byggde ett system till oss som hade ett automatiserat 
ordersystem. Innan detta lade jag nästan två timmar per dag bara för att 

29  



lägga in orders och det blev också många fel” (Grundare Bläckpatron, bilaga 
1, 2008-03-13) 

 
Även IT-guiden använder en form av e-business, eftersom företagets interna 
kommunikation sker via filöverföringsprogram och kommunikationsprogram såsom Skype. 
Företaget har en översättare i Taiwan och de måste hålla kontakt med honom genom dessa 
program. (bilaga 3) 
 
Företagen som intervjuats använder alla produkter eller tjänster som riktar sig till en 
konsument, business to consumer. De har dock tillämpat olika varianter inom detta, 
Bläckpatronen och Solkläder AB säljer produkter direkt till kunder medan IT-guiden’s 
tjänst riktar sig mot konsumenter men deras försäljning sker genom att sälja annonsplatser 
till andra företag, enligt Laudon & Travers (2007) faller detta in i facket business to 
consumer även om själva försäljningen av annonsplatser sker mellan två olika företag. I 
teorin nämns att det finns sju olika inriktningar som går att välja när det gäller sådan 
försäljning. De undersökta företag kan placeras under följande två inriktningar. 
 
E-tailer: Här placeras Bläckpatronen och Solkläder AB. Ett företag med denna inriktning 
bedriver handel via en webbshop, likt en vanlig affär fast själva mötet mellan kunden och 
företaget sker inte fysiskt (Laudon & Traver, 2007).  Det finns många fördelar med det här 
sättet att handla jämfört med en vanlig fysisk butik, kanske framförallt ur företagets 
synpunkt men även för kunden eftersom de kan sitta framför sin dator och beställa vilka 
produkter han vill ha. Nackdelen är att de inte får produkten samtidigt som de beställer den. 
Solkläder AB (bilaga2) nämner också som en stor fördel med e-commerce att de kan nå ut 
till kunden på ett helt annat sätt med olika kampanjer och förmedla nya produkter bara via 
webbsidan och nyhetsbrev utan att lägga jättemycket pengar på annonser. På frågan om 
varför de har Internetbutik istället för en fysisk butik svarade Bläckpatronen: 
 

”Då hade vi inte kunnat hålla de priser vi har idag, allting handlar om att det 
skall vara effektivt. Har man en butik kommer det kanske in en kund som tar 
upp en timme i tid men bara köper en patron för 20 kr som vi tjänar 5 kr på, 
vilket inte fungerar ekonomiskt. Skall man ha en butik är det svårt att 
konkurrera på samma sätt då man får ha andra priser i butiken.” (Grundare 
Bläckpatronen, bilaga 1, 2008-03-13) 

 
Att företagen valde den här verksamhetsformen berodde på att de hade en produkt att sälja 
och då faller den här inriktningen sig naturlig. Detta eftersom de andra inriktningarna inte 
är baserade på produktförsäljning utan att företaget säljer en tjänst eller tjänar pengar enbart 
genom sidklickningar och annonsering. Inget av företagen hade heller någon investerare 
eller något stort kapital som de startade med. Då kan hyra för en butik och ett större lager, 
som detta leder till, medföra alltför stora kostnader. De anställda måste också arbeta fler 
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timmar i en butik och detta medför även högre lönekostnader. En fördel med en fysisk butik 
kan dock vara att företaget når ut till en annan målgrupp som kanske inte använder Internet 
för att handla.  
  
Bläckpatronen (bilaga1) har en produkt som är ett datortillbehör och därför tror de inte att 
just deras målgrupp skulle vara ovana vid datorer. De nämner också i intervjun att deras 
kunder är vana vid att göra prisjämförelser och eftersom de satsar på att vara billigast så är 
det en fördel för dem att bli jämförda med sina konkurrenter. Den produkt de säljer är också 
en produkt som man inte behöver testa eller ställa frågor kring. Även om Solkläder AB inte 
nämner något om just detta så nämner de att deras målgrupp är föräldrar med små barn och 
denna målgrupp tycker författarna borde vara vana vid datorer och därför inte 
nödvändigtvis behöver handla i en fysisk butik. Dock kan många känna sig främmande till 
att köpa kläder som man inte fysiskt testat att de passar, så det här kan vara en liten nackdel 
och kanske det som gjorde att Solkläder AB i början satsade mycket på att besöka mässor. 
(bilaga 2) 
 
Content provider: Här placeras IT-guiden. En content provider erbjuder ett innehåll som 
attraherar sina besökare. IT-guiden erbjuder datorrelaterade artiklar om hårdvara och 
affärsnyheter. En content provider kan tjäna pengar på nedladdat material eller genom 
annonser. I IT-guiden’s fall så tjänar de sina pengar via annonser. Att de valde att ha gratis 
material på sidan som handlar om IT, skedde delvis av en slump eftersom de två personer 
som startade företaget på sin fritid hade arbetat på en annan sida med liknande 
arbetsuppgifter fast gratis. Intervjupersonen (bilaga 3) tyckte att det vore intressant att starta 
upp en egen sida med liknande material eftersom de hade kunskap inom detta område. IT-
guiden har också en speciell inriktning inom content providing som heter syndikering. 
Detta innebär att företaget inte själva skapar sitt material utan de köper in innehållet från 
andra. Det här är en beskrivning som Laudon & Traver (2007) ger på content providing 
men samtidigt kan det ifrågasättas om inte företagen som köper annonsplatserna i själva 
verka är deras kunder, men uppsatsens författare har ändå valt att placera de inom business 
to consumer eftersom de anser att deras beskrivning passar företaget så pass bra. IT-guiden 
översätter sitt material från en utländsk sida och skriver därför inget eget material, 
anledningen till detta är enligt de själva att: 
 

”Vi hade kunnat göra som våra konkurrenter och startat en egen sida men det 
hade tagit mycket längre tid och legat flera år framåt i tiden. På det här sättet 
kunde vi börja plocka ut vår egen lön redan första månaden” (Grundare IT-
guiden, bilaga 3, 2008-03-25) 
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5.2 Undersökningsmodellen 
 
Utifrån den teori som presenterats om affärsmodeller och den kategorisering som gjorts i 
teorin har en ny undersökningsmodell skapats. Denna undersökningsmodell innehåller en 
huvudrubrik som är mer övergripande samt underrubriker som är baserade på teoriavsnittet.  
 
Kategorinamn Underkategorier / Beskrivning 
Affärsidé Hur började det? Vad är värdeskapande? 
Intäkter Värdekedja, vinstmodell, omsättning 
Kostnader Kapitalbindning, vilka kostnader finns? 
Marknadsstrategi Konkurrensmiljö, konkurrensfördelar, varför väljer kunden dig? 
Marknadsföring Hur når ni ut till kunden och var? 
Ledning/Anställda Vilken erfarenhet finns och hur fördelas arbetet? 
Aktörsbaserade 
relationer 

Vilka leverantörer har ni? Har ni samarbetspartners? 

Marknadsfördelar Hur utnyttjas Internet och tekniken i allmänhet? 
Kunder Vilka är företagets kunder och varifrån kommer de? 
 
Utifrån dessa kategorier har företagen analyserats. I samtliga fall har även respondenterna 
fått ta del av undersökningsmodellen i slutet av intervjun, för att se om de använt sig av en 
liknande modell själva. 
 

5.3 Affärsidé 
 
När det gäller affärsidé som var en punkt som togs upp i teoriavsnittet, så hade alla 
företagen i undersökningen en affärsidé redan från början men i alla tre fallen har den 
förändrats successivt pga. målgruppsförändring. Författarna tror att just den här kategorin 
är någonting som de flesta företagen, precis som teorin säger, är nödvändigt att ha en 
uppfattning om från början. Detta eftersom den kortfattat beskriver vad företaget arbetar 
för. Solkläder AB (bilaga2.) berättade också att det var viktigt att ha denna nerskriven och 
för att kunna gå tillbaka till den för att inte impulsivt hoppa på sidospår i sin verksamhet.  
 
Affärsidé 
Bläckpatronen ”Att på ett effektivt sätt leverera bläck och toners till marknadens bästa 

priser med en hög kvalité” (bilaga1.) 
Solkläder AB ”Att tillverka och sälja produkter som skyddar mot solen för både barn 

och vuxna” (bilaga2.) 
IT-guiden ”Att skapa en databas med översatta artiklar och sälja annonsplatser” 

(bilaga3.) 
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5.4 Intäkter 
 
Nästa kategori är intäkter och där hade de undersökta företagen inte samma insikt som de 
hade på affärsidén från start. Solkläder AB’s (bilaga 2) grundare är utbildad ekonom så i 
detta fall fanns det en skapad budget för företaget. IT-guiden (bilaga 3) och Bläckpatronen 
(bilaga 1) hade båda insikt i hur pengarna skulle komma in i företaget (värdekedjan) men 
proportionerna på hur stora företagen skulle bli eller någon budget skapades inte i de fallen. 
Det framgick dock i alla tre fallen att de idag hade bra uppsikt på såväl omsättning som hur 
företagets pengar faktiskt omvandlas och vilka marginaler de har, en fråga som inte hade 
varit lika lätt att besvara om intervjuerna skett den dagen företagen startat. Både 
Bläckpatronen och IT-guiden nämnde också i intervjuerna att om de hade startat ett företag 
idag hade de haft mycket bättre insikt i den här biten. Intäktsplanering från starten av ett 
företag är inte avgörande för om företagets skall lyckas på kort sikt, men om företagets 
skall lära sig att överleva måste personerna i projektet efterhand göra kalkyleringar på vad 
som lönar sig och vad som inte lönar sig i företaget. Om grundarna tänker alltför mycket på 
intäktskalkyleringar från början kan det döda en del inspiration. Även om det i 
undersökningarna visat sig att det också kan hjälpa, något det gjort för Solkläder AB.  
 
Intäkter 
Bläckpatronen Köper in toners och bläckpatroner till låga priser och säljer dem vidare 

till konsumenter utan stora marginaler. Fördelarna ligger i ett stort utbud 
av produkter och att de är billigast. Satsar på att vara billigast men ändå 
hålla bra kvalité och ha snabba leveranser. 

Solkläder AB Har leverantörer som skapar solskyddskläder som sedan säljs vidare via 
Internet med stora marginaler. Satsar inte på att vara billigast utan på att 
hålla en hög kvalité och ha stort förtroende från kunderna 

IT-guiden Översätter artiklar på andra språk till svenska. Deras produkt är 
artiklarna men deras intäkt är reklamplatser. Säljer inga 
konsumentprodukter utan reklamplatser till företag. Satsar på att ta höga 
priser för att få hög renommé.  

 

5.5 Kostnader 
 
Liksom intäkter så har företagen inte gjort några budgetar vid start för hur deras kostnader 
skulle se ut förutom Solkläder AB (bilaga 2). Avsaknaden av en budget beror enligt 
författarna främst på brist på erfarenhet i företagsdrivande hos de företagen som startat. 
Företagen har dock i dagsläget mycket bra kontroll på vad det är som är de största 
kostnaderna för dem och hur mycket kapital de binder upp. Bläckpatronen (bilaga 1) 
beskriver att de satsar på att ha ett stort lager för att snabbt kunna leverera sina produkter. 
Detta gör att de måste binda mycket kapital i sitt lager. De importerar också produkter från 
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Kina där de har lång leveranstid och för att det skall löna sig måste de också hålla en hög 
volym därifrån vilket också blir en kostnad. Solkläder AB importerar också varor från 
utlandet men håller inte samma volymer i lager som Bläckpatronen. IT-guiden (bilaga 3) 
har inga kostnader förutom lön och administration. 
 
Kostnader 
Bläckpatronen Stor kapitalbindning i sitt lager. Lönekostnader (främst för 

telefonservice). Hyra och reklam är andra kostnader. 
Solkläder AB Tillverkningskostnader är den största posten. Annonser och lön är andra 

kostnader. 
IT-guiden Löner är den enda nämnbara kostnaden (men folk har lön för olika 

områden inom företaget såsom översättning, drift och personer som 
säljer reklamplatser) 

 

5.6 Marknadsstrategi 
 
När det gäller marknadsstrategi, är det framförallt konkurrensfördelar som till exempel 
varför kunden skall välja företaget som är viktigt. Det här är den kategorin som teorin 
förespråkar som mycket viktig om personer skall lyckas driva sitt företag. De bör ha god 
översikt av alla sina konkurrenter och erbjuda kunden någonting unikt. När intervjuerna 
genomfördes trodde författarna inte att det här var någonting som alla företagen skulle ha så 
bra översikt av som teorin förespråkade, men det visade sig att teorin och praktiken i det 
här fallet stämde väl överens. Alla företagen i intervjuerna hade bra kontroll på sina 
konkurrenter och hade alla valt egna vägar att gå för att locka till sig kunder.  
 
Marknadsstrategi 
Bläckpatronen Har valt att satsa på att vara billigast och erbjuda sina kunder 

telefonservice, någonting som de vet att deras konkurrenter inte 
erbjuder. Det här görs delvis för att skapa större förtroende hos kunderna 
och för att veta vad som kan förbättras. 

Solkläder AB Var först på marknaden och har på det sättet ett förtroende som är värt 
mycket. Satsar på att hålla hög kvalité och vara lite dyrare än 
konkurrenterna. Har även dragit nytta av konkurrensen indirekt eftersom 
produkten tidigare varit okänd och konkurrenterna satsat mycket på 
marknadsföring. 

IT-guiden Har riktat in sig på en speciell marknad där de erbjuder artiklar som inte 
konkurrenterna har. Har bra översikt av konkurrerande sidors 
annonsprissättning.  
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5.7 Marknadsföring 
 
Marknadsföring var en kategori där författarna trodde företagen hade valt att satsa mycket 
pengar. Hypotesen var också att de hade mycket reklam som inte var via Internet. Detta 
visade sig inte stämma. Bläckpatronen (bilaga1) säger att de främst marknadsför sig via de 
tre största prisjämförelsesidorna på Internet och berättar även om ett misslyckat försök att 
lägga in en annons i en populär datortidning: 
 

”Vi hade en annons där vi var billiga på en produkt och där varje kund också 
fick två paket fotopapper till ett värde av 100 kr om man använde en kod. Vi 
ville testa detta under tre månader och på de tre månader använde en kund 
koden” (Grundare Bläckpatron, bilaga 1, 2008-03-13) 

 
Att Bläckpatronen ser en större lönsamhet i att köra reklam på prisjämförelsesidor kan 
förklaras med att de satsar på att vara billigast och ofta hamnar högst upp på dessa sidor.  
 
Bland de tre undersökta företagen var IT-guiden (bilaga 3) det enda som hade en stor 
annonskampanj i början. De hade en kampanj där olika partnerföretag lottade ut priser 
värda 100 000 kr de första veckorna. Solkläder AB (bilaga 2) försökte marknadsföra sig 
själva genom att åka runt till olika butiker och sälja in produkter och Bläckpatronen cyklade 
runt och delade ut reklamblad för webbsidan. Alla tre företagen använder idag Google som 
annonsör och även om detta kostar mycket pengar får alla företagen många besökare från 
detta. Solkläder AB annonserar också i lite olika tidningar för föräldrar och barn, dock 
säsongsbaserat. 
 
Marknadsföring 
Bläckpatronen Började med att dela ut reklamblad men satsar idag enbart på 

annonsering via prisjämförelsesidor på Internet samt Google. 
Solkläder AB Började med att åka runt i butiker och mässor för att folk skulle börja 

tala om produkten. Marknadsför sig idag under delar av året i tidningar 
samt hela året på Google.  

IT-guiden Startade med en tävlingskampanj för att locka besökare och använder sig 
av ett redan välkänt namn. Använder också Google. 

 

5.8 Ledning & Anställda 
 
I den empiriska studien är företagen enmansföretag i två av tre fall och ett tvåmansföretag i 
det tredje fallet. Detta innebär att ledningen och de anställda har varit samma människor. 
När företagen startades hade ingen någon tidigare erfarenhet av att driva företag, någonting 
som de alla också var medvetna om och alla tre trodde att de skulle ha gjort en bättre 
uppstartsfas om de hade gjort om det idag. Här är det tydligt att man utvecklas mycket om 

35  



man startar företaget och driver det. IT-guiden (bilaga 3) hade gått kurser för att försöka få 
insyn i hur företag drivs, men de sade också att allt inte går att lära sig allt som man 
behöver veta enbart genom kurser, utan att det är en inlärningsprocess. Företagen har, när 
det gäller ledning och anställda, förändrats över tiden, Bläckpatronen har blivit uppköpt av 
ett större företag och de är idag fler personer som jobbar aktivt med det. Solkläder AB 
(bilaga 2) jobbar vidare i samma anda och är fortfarande bara ett enmansföretag. IT-guiden 
är det som det skett mest förändring i eftersom företaget idag styrs genom en 
halvtidsanställd översättare och en VD som ser till att företaget flyter. 
 
Ledning/Anställda 
Bläckpatronen Inga tidigare erfarenheter av att leda företag, startade som UF-företag 

under gymnasietiden. Hade bara en anställd men har utvecklats mycket 
och idag jobbar fler personer med projektet och ansvaret ligger inte bara 
på en person. 

Solkläder AB Började som enmansföretag och är fortfarande ett enmansföretag. Hade 
ingen erfarenhet av att driva företag men hade projektledningserfarenhet 
och en ekonomisk universitetsutbildning i bakgrunden.  

IT-guiden Två personer startade företaget. Ingen hade någon tidigare erfarenhet av 
att driva företag men de hade erfarenhet av det som de gör idag från 
tidigare volontärarbete.   

 

5.9 Aktörsbaserade relationer 
 
Under nästa kategori, aktörsbaserade relationer går det se att det här är ett område där 
företagen utvecklats mycket och fått många kontakter längs vägen. Bläckpatronen hittade 
sin första leverantör via Internet. Det var en dyr leverantör och företaget bedrevs ett år med 
nollmarginal för att pressa ner priserna. Men det utvecklades efter bara ett år till att 
företaget istället importerade bläckpatroner från Kina. De har haft ett antal leverantörer i 
Kina innan de blev kontaktade av en svensk som var bosatt i Bangkok och som idag sköter 
alla affärer i Kina åt företaget. Det här är en markant förändring inom företaget eftersom de 
i början skötte allting själv och det var svårt att kunna kvalitetssäkra. Men idag sköter 
kontaktpersonen mycket åt företaget. Han sköter deras talan och ser till att produkterna 
håller den kvalité som företaget kräver. (bilaga1) 
 
Solkläder AB började med att sy ihop sina solskyddskläder själv och köpte bara olika tyger 
från leverantörer. Sedan fick de kontakt med ett företag i Portugal och då gjorde företaget 
bara själva klippningen och sedan satte företaget i Portugal ihop färdiga kläder. Även här 
har leverantörsdelen förändrats stort och idag skickar företaget ner ett tryck till en 
leverantör i Tjeckien som sedan gör allt annat arbete med kläderna. De bytte från 
leverantören i Portugal eftersom de inte var riktigt nöjd med kvalitén. De har även en 
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leverantör som kan göra kläder i Kina men även här är det lite svårare med kvalitén och den 
leverantören utnyttjas enbart i samband med kampanjer med stora volymer.  (bilaga 2) 
 
Från båda dessa företag kan slutsatsen dras att det är svårt att kvalitetssäkra produkter från 
andra länder och framförallt som nystartat företag är det svårt att få kontakt med de 
leverantörer som håller hög kvalité när det inte går att få fysisk kontakt med dem. 
Kontakten med leverantörer utvecklas med tiden, inte bara prismässigt utan det går även att 
få kontakt med kontaktpersoner i de här länderna som sköter saker åt en.  
 
IT-guiden har bara en leverantör för sin tjänst, det är artiklarna som kommer från de andra 
sidorna inom deras koncern. Dessa översätts sedan till den svenska sidan. De har bytt ut 
översättarna några gånger. Eftersom de har bytt översättare har de också bytt leverantör. 
Idag är det en anställd som jobbar fyra timmar om dagen från Taiwan och han fungerar som 
deras textleverantör. (bilaga 3) 
 
Alla tre företagen har leverantörer från utlandet, någonting som beror på att det är billigare 
arbetskraft i andra länder än Sverige. Men samtidigt håller Sverige en hög kvalité och i 
Bläckpatronens fall köper de originalpatronerna från Sverige. 
 
När det gäller partners har de empiriska undersökningarna inte berättat lika mycket som 
under leverantörskategorin. Bläckpatronen har inte några samarbetspartners utan köper in 
och säljer sina patroner på egen hand. Solkläder AB har en samarbetspartner i form av en 
konsult som gör mönstret till företagets kläder.  
IT-guiden är det företag som verkligen har samarbetspartners eftersom de är en del i en 
koncern. Alla företagen inom den koncernen samarbetar och är på det sättet partners. Detta 
företag har också många större annonskampanjer ihop med stora företag och även detta är 
en form av partnerskap eftersom de under en längre tid har avtal om vilka annonser som 
skall visas. 
 
Aktörsbaserade relationer 
Bläckpatronen Importerar kompatibla produkter från Kina men även originalpatroner 

från Sverige. Leverantörskontakterna har växt fram och har idag en 
kontakt som sköter alla affärer i Kina. Har inga samarbetspartners 

Solkläder AB Sydde från början ihop kläderna själv men har idag en leverantör i 
Tjeckien som gör allt utom själva trycket på kläderna. Har 
samarbetspartner i form av en konsult som gör deras mönster. 

IT-guiden Köper in alla texter från samma leverantör, nämligen inom koncernen. 
Om vi betraktar översättaren som en leverantör har företaget idag en 
leverantör som översätter texter. Har samarbetspartners, dels ingår de i 
en koncern och dels driver de stora annonskampanjer där de ingår avtal 
med företag. 
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5.10 Marknadsfördelar 
 
Eftersom företagen i empirin är Internetbaserade utnyttjar de Internet som en 
marknadsfördel, då all handel förutom i Solkläder AB sker via Internet. Solkläder AB 
(bilaga 2) säljer lite kläder i affärer, men de ska nu satsa hårdare på Internet. Solkläder AB 
beskriver Internet som en stor fördel främst i form av frihet:  
 

”Friheten är det som gjorde att jag valde att satsa på Internet, eftersom jag 
kan sitta var som helst på vilka tider jag vill och ändå sköta mitt företag” 
(Grundare Solkläder AB, bilaga 2, 2008-03-19) 

 
Internet har också varit viktig för företagen eftersom de inte haft någon investerare som 
möjliggjort stora annonskampanjer eller tid och lön att ha en fysisk butik. De hade heller 
inte velat starta fysiska butiker eftersom det inte är det som tilltalar dem. De stora 
fördelarna med Internet anser de vara frihet med tider och ett enklare sätt att hålla ner sina 
kostnader. Bläckpatronen (bilaga 1) jobbar på ett mycket effektivt sätt med låga marginaler 
och det hade inte fungerat om de hade haft en fysisk butik eftersom det hade kostat för 
mycket pengar. Eftersom de arbetar med så låga marginaler så fungerar också 
prisjämförelser via Internet bra då de ofta hamnar i topp.  
  
IT-guiden (bilaga 3) hade inte gått att driva på något annat sätt om de inte hade startat en 
tidning och det hade inte varit möjligt utan ett större kapital och det hade tagit lång tid att 
arbeta fram en ny tidning, dessutom hade publiceringskostnaderna varit mycket större än 
vad det var nu. De anställda hade heller ingen erfarenhet av något tidningsformat men de 
var vana vid att arbeta via Internet.  
 
Internet 
Bläckpatronen Använder Internet till att bedriva all försäljning. De använder 

prisjämförelsesiter på Internet för att locka till sig kunder.  
Solkläder AB Annonserar på Google, bedriver försäljning via Internet.  
IT-guiden Deras tjänst är helt Internetbaserad och allt innehåll finns bara 

tillgängligt via Internet och inte i annan media. 
 

5.11 Kunder 
 
Kategorin kunder är någonting som Bläckpatronen och IT-guiden ändrat under tiden som 
företagen har existerat. Bläckpatronen (bilaga 1) började med att sälja påfyllningspaket, 
någonting som var riktat mot privatkonsumenter. De förändrade sedan sitt produktutbud 
och började istället sälja bläckpatroner, fortfarande någonting som bara var inriktat mot 
konsumenter men som innebar en allt större marknad. Efter detta började de även sälja 
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toners till laserskrivare, en marknad som är riktad dels mot konsumenter men även emot 
andra företag eftersom företag i de flesta fall inte använder bläckpatroner. Den här 
förändringen har skett eftersom de såg att det fanns ytterligare marknadsandelar att vinna 
och pengar att tjäna. Det här en del som växer mer och mer eftersom konsumenterna 
rekommenderar företaget till de arbetsplatser de har. Bläckpatronen jobbar mycket med att 
hålla sina kunder nöjda. Det är faktiskt den del de lägger halva arbetstiden på eftersom de 
bedriver telefonsupport. De vill erbjuda en hög kvalité samtidigt som de har låga priser, 
någonting som inte är lätt. De har många trogna kunder och har alltid strävat efter att vara 
ett företag som tar hand om sina kunder. Även om telefonsupporten är en stor kostnad för 
företaget vill de inte göra sig av med denna del då man anser att den är så pass viktig.  
  
IT-guiden (bilaga 3) har också ändrat sin målgrupp rejält på vägen. I början riktade de in 
sig på samma målgrupp som många konkurrenter och detta var teknikintresserade 
ungdomar eller äldre människor som ville läsa om hårdvara. Dock så ändrades den här 
strategin längs vägen och sidan är idag mer inriktad på affärsfolk, dvs. folk som jobbar med 
IT och som är mer intresserade av affärsvärldens nyheter än en ny mus som är 
specialanpassad för spel. Istället ligger fokus på affärsnytta och på sidan finns en helt egen 
avdelning som heter Business lounge. Den här förändringen skedde eftersom de kunde sälja 
annonser till företag som betalade mer än de som tidigare annonserade på sidan.  
 
Solkläder AB (bilaga 2) har behållit sin målgrupp som är föräldrar och deras barn som vill 
skydda sig mot solen. De har dock frångått att sälja så mycket kläder till butiker och istället 
sköts affärerna via Internet och då försvinner vissa kunder som inte är så vana vid datorer. 
Även detta företag bedriver kundservice och är måna om sina kunder även om produkten 
kanske inte är någonting som kunderna år efter år köper igen eftersom barnen växer.  
 
Kunder 
Bläckpatronen Mycket måna om sina kunder. Tillhandahåller telefonsupport. Har ett 

stort kundomfång på såväl företag, kommuner som konsumenter  
Solkläder AB Säljer till föräldrar och deras barn och har inte förändrat sin målgrupp. 

Tillhandahåller telefonsupport och satsar på en hög kvalité 
IT-guiden Har förändrat sin målgrupp från att vara mer konsumenter till att idag 

vara affärsfolk som vill läsa om andra saker än den nyaste spelmusen. 
 
Det har också i de empiriska undersökningarna framkommit faktorer som har bedömts 
viktiga för om företagen lyckas eller inte. Detta är faktorer som teorin inte har belyst på 
samma sätt, dessa faktorer presenteras i nästa kapitel. 
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6 Resultat 
 
För att lyckas på Internet krävs mer än det som författarna trodde från början. När 
undersökningen startade trodde de inte att undersökningsmodellen (kategoriseringen) skulle 
vara genomtänkt hos alla företagen. Författarnas tanke var att Internetföretag startades utan 
så mycket eftertanke. Studierna har visat att företagen alla har god förståelse för de olika 
kategorierna och frågorna som de fick. Personerna som blev intervjuade har inte haft någon 
tidigare erfarenhet av att leda företag utan det har växt fram och de har lärt sig mycket på 
vägen. Alla företagen har sagt i intervjuerna att även om vinsten inte alltid varit jättestor har 
de lärt sig otroligt mycket av att driva företagen och deras engagemang för projekten har 
alltid varit stort.  
 
Intäkter ska innehålla olika vinstmodeller och kalkylering för hur företaget skall lyckas 
(Laudon & Traver, 2007). Det visade sig vara en kategori där företagen hade tänkt hur 
pengarna skulle komma in men bara i ett av fallen hade noggranna kalkyleringar skapats för 
hur detta skulle gå till. I de andra fallen hade företagen en mer svävande idé för hur det 
skulle gå till. Även Hultén (2001) tycker det är viktigt att identifiera vad företaget skall 
tjäna pengar på, något som kan uttryckas i en affärsidé. 
 
Hultén (2001) har med kostnaderna som en huvudkategori i sitt resonemang. Det är viktigt 
att förstå vilka kostnader som finns i företaget och kostnader de kommer att få framöver. 
Det eftersom man då kan försöka sänka kostnaderna och få en större förståelse för 
värdekedjan och därmed sänka sina ledtider. Det visade sig att två av företagen även här 
inte i början hade någon kalkyl över kostnaderna förutom i Solkläders (bilaga 2) fall. Men 
idag hade företagen stor insikt i vad som kostar pengar och arbetar aktivt för att sänka sina 
kostnader. Det här är en erfarenhetsfråga och förutom i Solkläders fall, som hade en budget, 
startade företagen med en stark vision och ett bra engagemang men utan någon ingående 
ekonomisk planering. Men i det skede som företagen var i när de startade behövde de inga 
ingående kalkyler eftersom de inte hade så stor budget och dels hade en mer ingående 
planering kanske dämpat deras engagemang. 
 
När det gäller marknadsstrategier och vilka konkurrenter ett företag har ansåg Timmer 
(1998) att detta var den viktigaste kategorin eftersom det är svårt att slå sig in på marknader 
om företagsgrundarna inte förstår vilka motståndare som finns på marknaden. Laudon & 
Travers (2007) har två olika inriktningar inom konkurrensområdet som är konkurrensmiljö 
och konkurrensfördelar, dvs. vilka konkurrenter som finns och hur företaget skapar sitt eget 
unika märke som är attraktivt för kunderna. Solkläder (bilaga 2) hade i början inga 
konkurrenter men höll ändå översikt på marknaden och tyckte att konkurrenterna, när de 
dök upp några år senare, faktiskt förbättrade hennes situation eftersom produkten var så 
unik. Detta beror på att de nya konkurrenterna satsade mycket pengar på att marknadsföra 
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produkten. De två andra företagen har bra översikt på marknaden och vilka prissättningar 
deras konkurrenter har och sätter hela tiden egna priser utifrån detta. De olika företagen har 
därför olika strategier när det gäller hur de skall tjäna pengar, Solkläder & IT-guiden satsar 
på en diffentiering med en unik produkt (solkläder och affärsnyttiga IT-artiklar) med bra 
kvalité och ett högt pris medan Bläckpatron har ett så lågt pris som möjligt. 
 
Laudon & Traver (2007) påpekar också att det är viktigt att ta tillvara på erfarenhet som 
finns hos ledningen i ett företag redan när det startas och vad olika personer kan bidra med 
eftersom ledningens kompetens blir en viktig resurs i företaget. I företagens fall har ingen 
haft någon tidigare erfarenhet av att leda ett företag men eftersom företagen har rullat på ett 
tag har man skaffat sig erfarenhet som är värdefull för företaget. Hade nya människor 
kommit till Bläckpatron (bilaga 1) och försökt driva det som de anställda driver det idag, 
med många olika specialdesignade system och utarbetade rutiner, hade det var svårt för de 
nya personerna. Solkläder hade en person med ekonomisk bakgrund och därför var det 
också det enda företaget som gjorde en budget och kalkyler redan innan det startades, 
någonting som hade med erfarenheten och bakgrunden hos ledaren att göra.  
 
Aktörsbaserade relationer är enligt Hultén (2001) mycket viktigt. För att ett företag skall 
kunna drivas måste de ha kontroll på sina leverantörer och försöka hitta leverantörer som är 
bra. I de empiriska undersökningar framkom saker som författarna inte funnit i teorin, som 
varit viktiga för företaget. De empiriska undersökningar visar att det är viktigare att ha en 
leverantör som går att lita på och som företagen vet håller den kvalité som de vill ha, än att 
ha flera som spelar ut varandra. Detta gäller alla företagen, inte bara de som differentierat 
sig för att hålla en hög kvalité eftersom Bläckpatrons grundare (bilaga 1) menar att de 
måste ha en leverantör som de vet kan hålla leveransdagar och som inte levererar defekta 
produkter som inte kan säljas. Det är speciellt svårt med leverantörer från billigare länder 
såsom Kina där det kan vara rekommenderbart att ha en person på plats som kan språket 
och som kan kvalitetssäkra och förbättra avtalen. Den stora skillnaden mellan det teoretiska 
bidraget och vad som framkommit i de empiriska undersökningar är den starka relationen 
mellan leverantören och företaget. Ett företag behöver inte bara ha en leverantör, utan ha en 
leverantör som går att lita på och som håller leveransdagar och ser till att kvalitén ligger på 
den nivå som de vill ha den.  
 
Hultén (2001) menar att för företag som skall existera främst på Internet är det viktigt att de 
försöker fundera ut hur fördelarna med Internet utnyttjas bäst. I de studerade företagens fall 
har det varit en naturlig del och en förutsättning för att de skulle kunna startas.  Detta främst 
pga. att de har känt att det varit en mycket enklare process att komma igång via Internet och 
kostnader och risker har kunnat hållas nere på ett annat sätt än om de hade stått i en fysisk 
butik. Solkläder (bilaga 2) började lite annorlunda genom att även åka runt till olika butiker 
och försöka sälja in kläderna, men det lönade sig inte ekonomiskt även om det gav 
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grundaren ett bra kontaktnät utanför Internet. De har också känt att man från dag ett får en 
fungerande verksamhet och kan börja locka kunder till webbsidan.  
 
Alla företag som intervjuats strävar efter att vara så kundvänliga som möjligt. Framförallt 
E-tailerföretagen har båda kundsupport via telefon och har satsat på att försöka få nöjda 
kunder som rekommenderar deras namn till andra. I teorin var kundfokusen inte så stor som 
det varit i författarnas empiriska studier, i den aspekten att alla företagen jobbat för att 
kunderna skall föra deras namn vidare och jobbat med att hålla kvar kunderna som man fått 
istället för att bara annonsera efter nya. I alla företagen läggs mer pengar på att behålla 
gamla kunder än att annonsera efter nya. Det handlar inte enbart om priset utåt utan 
kvalitén i produkten liksom servicen är viktigt för att behålla kunder som annars lätt och 
smidigt kan gå över till en annan sida eller affär.  
 
I undersökningarna har också andra kategorier uppenbarat sig som viktiga för att företagen 
i undersökningen kunnat överleva. De har alla varit engagerade i sina företag och har i 
början inte tjänat jättemycket pengar utan mest haft företagen som projekt de verkligen 
brunnit för. Utan detta engagemang hade förmodligen inte företagen klarat sig eftersom de 
inte drog in så mycket pengar i början och hade inte det starka engagemanget från 
ledningen funnits så är ingen intresserad av att spendera tid om företaget inte genererar 
pengar. Här hade det varit intressant att undersöka företag som istället går in för att enbart 
tjäna så mycket pengar på så kort tid som det bara går. Då hade resultatet förmodligen inte 
varit lika positivt och företaget hade kanske inte överlevt lika länge som företagen i 
uppsatsens undersökning har gjort. Om en person är riktigt engagerad i ett företag eller 
projekt så ser den personen heller inte varje minut som arbetad tid, utan gör funderingar 
som kan förbättra företaget även på fritiden. Ingen av grundarna hade heller sina företag 
som huvudsyssla utan arbetade även i andra företag, någonting som gjorde att de kunde ta 
små steg i taget och inte överutveckla företaget utan att ha kundunderlag för att göra så. De 
var heller inte helt beroende av inkomsterna från företagen och kunde därför bygga en 
kundkrets. 
 
Ett annat nyckelbegrepp författarna funnit i undersökningarna är oberoendet, att kunna 
styra och utveckla företaget som man själv vill. En viktig del i detta tror författarna är att 
företagen startats på Internet och därför kunnat styras på ett annat sätt än om man tillbringat 
åtta timmar om dagen i en butik där kunderna kommit in. Alla kundärenden går mycket 
snabbare och är mer automatiserade och därför kan man på ett annat sätt arbeta med att 
utveckla företaget. Man behöver heller inte arbeta vid vissa utvalda tider på dygnet utan 
kan arbeta även kvällstid om någonting viktigt dyker upp på andra timmar av dygnet. Detta 
oberoende är också direkt kopplad till engagemanget, eftersom friheten leder till att man 
blir mer engagerad för sitt företag och tycker det är roligare att arbeta. Bläckpatronen 
(bilaga 1) hade exempelvis haft svårt att genomföra alla automatiseringar och förbättringar 
på sina system om de inte haft friheten att arbeta som de själva ville utan någon investerare 
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eller annan intressent som skulle styra företaget. Alla företagen fick frågan om de hade 
önskat en investerare och bara i ett fall, IT-guiden (bilaga 3) kunde de, om de fått göra om 
allt satsa på en investerare. I de andra fallen ansåg man att friheten att få arbeta som de ville 
var viktigare än att de hade haft mer tillgångar från början. 
 
Grigoryan (2006) pratar om relationer mellan de olika flödena, intäkter, köpare och 
partners. I undersökningarna har det också framkommit att detta är viktigt. De köpare 
företaget har och hur många dessa är, påverkar priser från leverantörer även om det går att 
beställa stora volymer från lågprisländer. Detta leder till att intäkts- och kostnadsflödet 
förändras eftersom priserna kan hållas nere från leverantörerna och företagen kan hålla bra 
marginaler ut till sina kunder.  
 
Det har visat sig att undersökningsmodellen stämmer om man vill driva ett lyckat företag. 
Man bör ha en bra insyn i de här kategorierna, men i empirin framgår att det krävs fler 
kategorier för att lyckas som företagare, engagemang och en frihetskänsla har varit viktiga 
för företagarna i intervjuerna såväl som andra kategorier. En undersökningsmodell, baserad 
på både teori och empiri går att finna i det efterkommande stycket diskussion. 
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7 Reflektion 
 
I det här kapitlet reflekterar författarna över resultat som framkommit och ger förslag till 
fortsatta studier 
 

7.1 Diskussion 
 
Undersökningarna har visat att för att lyckas som småföretagare inom e-commerce krävs 
mer än bara pappersarbete och väl genomtänkta strategier. Studierna har visat att vissa 
företag tänker mer på ekonomiska och strategiska aspekter än andra. Men det de har 
gemensamt som hjälpt de att lyckas är en stark drivkraft och ett engagemang som får dem 
att jobba med företaget även under svårare tider. Undersökningarna har också visat att för 
att lyckas är det viktigt att bygga en stark kundrelation och inte bara leta efter nya kunder 
eller nya sätt att marknadsföra sig. En annan viktig del i att lyckas är att hitta en leverantör 
som går att lita på och som alltid kommer att hålla deadlines och en hög kvalité på 
produkter. Ett företag skall heller inte nöja sig med den leverantör de hittar i början om den 
inte fungerar precis så som företaget vill utan sträva efter att till slut hitta en leverantör som 
fungerar precis som företaget vill. Undersökningen har därför visat att modellen är viktig 
för att företag skall lyckas, även om de inte alltid följer en mall så tänker de på dessa 
faktorer. 
 
När det gäller tillämpning av de teoretiska affärsmodellerna visade vissa kategorier vara 
mer genomtänkta än andra av företagen. De rent ekonomiska kategorierna intäkter och 
kostnader var inte lika väl genomtänkta och studerade som exempelvis 
marknadsstrategierna där alla hade god bevakning av sina konkurrenter redan från dag ett. 
Idag hade företagen dock större förståelse för hur viktig även den ekonomiska biten var 
men författarna tror att engagemanget för företaget hade kunnat försämras om man hade 
varit tvungen att göra en noggrann budget innan man hade kommit igång och sett hur 
företaget utvecklats. Hade man gjort en mer noggrann budget hade detta säkert avskräckt 
det företag som första året gick med nollmarginal. 
 
I kategoriseringen, se sammanfattning av teori, går det att hitta en rad olika rubriker som 
teorin ansåg vara viktig för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Andra författares teori 
har sammanfattats men i undersökningsmodellen har faktorerna andra namn. De empiriska 
undersökningar visade också att det fanns andra faktorer som var viktiga. Här följer 
kategoriseringen med såväl teori som empiriskt bidrag, de kursiverade är kategorier som 
kommit fram i de empiriska undersökningarna: 
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- Kategorier baserade på teori - 

Kategorinamn Underkategorier / Beskrivning 
Affärsidé Hur började det? Vad är värdeskapande? 
Intäkter Värdekedja, vinstmodell, omsättning 
Kostnader Kapitalbindning, vilka kostnader finns? 
Marknadsstrategi Konkurrensmiljö, konkurrensfördelar, varför väljer kunden dig? 
Marknadsföring Hur når ni ut till kunden och var? 
Ledning/Anställda Vilken erfarenhet finns och hur fördelas arbetet? 
Aktörsbaserade 
relationer 

Vilka leverantörer har ni? Har ni samarbetspartners? 

Marknadsfördelar Hur utnyttjas Internet och tekniken i allmänhet? 
Kunder Vilka är företagets kunder och varifrån kommer de? 
 

- Nya kategorier baserade på empiri - 

Kategorinamn Underkategorier / Beskrivning 
Kundfokus Förändras målgruppen? Hur behålls kunderna?  
Drivkraft Hur mycket brinner man för företaget? Hur påverkar detta 

engagemang företagets utveckling? Hur påverkar oberoendet 
och att arbeta med någonting hur man vill? 

Leverantörsförtroende Kan företaget lita på sin leverantör? Hålls kvalitén på en 
godkänd nivå?  

 

7.2 Förslag till vidare forskning  
 
Undersökningen är begränsad till företag som har överlevt i minst tre år och som finns än 
idag. För fortsatt forskning inom området hade det varit intressant att se hur företag som 
misslyckats och som inte längre finns hade sett på samma kategorier och hur väl 
genomtänkta deras idéer och strategier var från början. Det behöver inte vara någon 
skillnad, då det lika väl kan bero på att deras produkter inte varit tillräckligt starka, men det 
hade varit intressant för vidare forskning att se om så är fallet, eller om det faktiskt beror på 
affärsmodellerna. Det hade också varit intressant att se om de startat sina företag för att det 
var en fluga och ville tjäna snabba pengar eller om de hade samma engagemang och 
intresse för företagen som de företag som intervjuats i denna uppsats. Uppsatsen är också 
begränsad till tre företag och det hade kunnat vara intressant att se om det finns företag som 
inte har varit lika beroende av ett starkt engagemang eller av starka levarantörs- och 
kundrelationer som företagen i uppsatsens undersökningar och som ändå har klarat sig bra. 
Denna undersökning hade man då kunnat göra genom en kvantitativ analys genom enkäter 
eftersom man då hade kunnat få in svar från en stor mängd företag med 

45  



undersökningsmodellen som grund. De undersökta företagen Bläckpatronen och Solkläder 
AB har startats av att de själva fann ett behov av produkten på marknaden. Det kunde då 
även vara intressant att studera företag som startat försäljning av produkter som det redan 
fanns gott om på marknaden. Vilka marknadsstrategier de då hade haft och hur de gått för 
dem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervju med Bläckpatronen 2008-03-13 
 
I = Intervjuare 
F = Företag 
 
I: Du kan väl börja med att berätta lite om företaget? 
F: Vi säljer bläckpatroner. Startade 1998. Var ett ungdomsföretag. Startades i gymnasiet, 
tredje året i sammhällsvetenskapliga programmet. Vi var tre stycken som började det. Och 
jag hade precis köpt en ny skrivare och ville köpa ett refillpaket till skrivaren men 
datorbutiken ville inte sälja dem för de hade för dålig förtjänst. Vi fick kontakt med en 
leverantör i Kina/Taiwan, som hette Jetpro. Och vi undersökte ifall de ville handla med oss, 
vi hade ju bara 15000 kr att handla för men de var sjyssta och ställde upp trots att de 
egentligen inte handlade med så små summor. 
 
Och det gick bra för oss och vi fick rätt mycket uppmärksamhet. Men till sommaren slog ju 
alla dessa företag igen och den ena killen då gick hockeygymnasiet i Tingsryd och var 
utbytesstudent så han var inte intresserad av att fortsätta. Den andra killen skulle starta en 
annan affär, så jag var kvar själv. Och jag testade att köra på lite och köpte upp lagret. Drog 
igång den som ett aktiebolag. Det kanske inte hade behövs men gjorde det i alla fall, januari 
2000 drog vi igång. Hade lagret hemma hos mina föräldrar och när jag flyttade in i staden 
så flyttade lagret med till lägenheten. Då sålde vi bara påfyllningspaket, men jag kände att 
det inte är framtiden, så istället satsade vi på bläckpatroner, försökte hitta leverantörer. 
Först började vi med svenska leverantörer som var svindyra, och sen skulle vi ha original 
med och de var svindyra. Så körde ett år med nollmarginal då för eftersom vi inte hade 
någon försäljning att visa på så ville inte leverantörerna direkt sälja till något bra pris. Men 
det här året med nollmarginal innebar ju att man kunde öka volymerna i företaget och på så 
sätt trycka ner priserna. Samtidigt då tänkte jag även att jag måste börja köpa in även 
bläckpatroner från Kina så började köpa lite från kineserna, vi har haft ett visst antal bolag 
där nere men nu har vi då hittat ett bolag som är bra. Vi har haft lite flyt och haft tillväxt på 
ungefär 100 % varje år och man har inte trott att det skulle vara så och vi har inte haft 
någon riktig struktur utan det har alltid varit lite panikartat att få hem varor så det räcker. Vi 
har ju heller inte haft så jättemycket annonsering utan kunderna har spridit till varandra, 
utan det är nöjda kunder som gjort det. Så vi har vuxit och 2007 såldes företaget vidare till 
ett annat bolag.  
 
I: Om man tänker där när ni startade och så, eller ja när du tog över, har tanken 
alltid varit att vara billigast? 
F: Jag har alltid haft det konceptet i hela mitt liv, sålde lite grejer även innan här, försöker 
sälja grejer billigt. Men jag vill också ha bra kvalité. Många företag säljer ju grejer med 
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höga marginaler, men det gör dem ju för att de inte är effektiva. Men jag har alltid velat ha 
mitt företag att det ska funka med små omkostnader och inte så stora pålägg. Så har det 
alltid varit och om man tänker på hur mycket tid man lade på företaget för 6-7 år sedan så 
lägger vi inte så jättemycket mer tid på företaget idag men vi säljer kanske 7-8 gånger mer 
utan istället effektiviserar vi varenda liten del med IT-system. Vi försöker alltid tänka hur 
vi kan göra detta snabbare. Vi försöker få fram produkter. Vi gör ju egentligen det 
omöjliga: 
- Stort sortiment 
- Mycket lager -> Snabba leveranstider 
- Låga priser 
- Telefonsupport 
 
Det här går emot alla riktlinjer egentligen. Men vi tror att det funkar och vi får ner våra 
kostnader på logistiken. Vi försöker också få stor volym, vi behöver ju sälja 70-80 order om 
dagen. Men nu har vi hög volym och en bra effektivisering 
 
I: Ni måste väl egentligen hålla bra koll på era konkurrenter då, deras priser? 
F: Ja, det finns inte så många leverantörer på svenska marknaden. Det finns ett par stora 
leverantörer. De flesta distributörer kör då med liknande priser och de flesta håller sig till 
detta. Problemet är att det kommit in lite leverantörer som har lite konstiga priser så alla har 
samma pris. Så den som köper in grejer för 1000 kr har samma pris som folk som köper i 
mycket större volymer. Samtidigt vet vi att alla har ungefär den här prislistan, och vi kollar 
då marginaler. Många har ungefär samma marginal. Våra IT-system håller också bra koll 
på vilka produkter som börjar sälja mindre och då börjar man ju undersöka varför man fått 
ett fall på den produkten. Piraterna är annorlunda, där köper vi ju från Kina, och de flesta 
konkurrenter köper från Sverige, detta gör ju att vissa konkurrenter köper produkter från 
oss istället eftersom vi är så mycket billigare. Det är inte så svårt att hålla koll på 
konkurrenterna, det är ju någonting vi gör men inte så noggrant för vi vet att vi ligger bra 
till i pris. Jag har en målsättning också, om jag köper in en ny produkt idag. Så kanske jag 
kan ha 100-120% marginal om man köper från Kina. Men många andra kommer att följa 
efter och dumpa priser och då kanske jag missar det, därför lägger vi oss alltid på en 
marginal som vi kan ha om ett 1½ år, men sen när de kollar vad de får för pris från Kina 
och jämför med oss så ser dem ju att vi inte har så mycket marginal. Även om vi kan tjäna 
mer pengar på varje produkt. Varje produkt har ju en livscykel. Vi får in 100 nya produkter 
nästa vecka, alla dem är vi först i Sverige på, där skulle vi ju kunna tjäna mycket pengar. Vi 
köper för en tredjedel av originalpriset, har ingen konkurrens, men jag vet att så fort jag 
köper detta och de ser att jag har en så låg marginal och kollar Kina så vet dem att de måste 
köpa så stora volymer och då blir det dyrt och då skiter de istället i att köpa in produkterna.  
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I: Du försöker alltså alltid tänka långsiktigt när du sätter priser på dina produkter, så 
att ingen annan vill skaffa dessa produkter? 
F: Ja precis, jag tänker ju alltid på det sättet. Jag försöker lägga priser så att ingen annan vill 
ta in dessa produkter. Detta går ju också emot hur ekonomer säger att man skall bedriva ett 
IT-företag eftersom de tycker man ska pressa ut så mycket pengar som möjligt. Men jag 
tror att detta funkar bättre om man tänker mer långsiktigt plus det är mer uppriktigt mot 
kunderna eftersom annars kan de sjunka i pris. Och detta är viktigt även för oss att 
kunderna skall ha stort förtroende för oss. Kunderna skall kunna lita på oss att vi alltid är 
billigast. Vi lever ju mycket på nöjda kunder och att det är vår reklam 
 
I: Men hur har du skapat de här kontakterna, i exempelvis Kina? 
F: Ja, det finns ju rätt lätta sätt, finns sidor på nätet där man kan kolla leverantörer inom 
massvis av olika produkter. Där hittade vi ju vår första leverantör då och även en del 
leverantörer efter det. Men idag jobbar vi inte alls så, eftersom det är svårt att lita på att det 
är så bra kvalité som vi vill ha när man beställer från Kina. Man måste kunna kvalitetssäkra 
sidorna, så idag jobbar vi med en svensk som bor i Bangkok. Han sköter allting åt oss och 
är ute på fabrikerna och kollar och håller vår talan och ställer de krav vi har på produkter 
och kvalitetssäkrar dem åt oss. Så att idag sköter han alla våra affärer i Asien, och han får ju 
då en viss procent. Jag förhandlar ju själv inga priser utan han ser alltid till att vi har de 
lägsta priserna. Och om någonting strular i någon fabrik eller liknande så sköter han även 
detta. Vi hade ett problem med en skilsmässa där frun fick hälften av allting och då såg han 
till att de order vi hade verkligen kom fram. 
 
I: Hur fick ni kontakt med honom? 
F: Det var faktiskt han som kontaktade oss. Vi hade andra leverantörer som vi köpte av då 
som vi hade hittat själva men han fixade kontakt med en av våra nuvarande leverantörer 
som är en av världens största. Det går även att skicka tekniska beskrivningar till deras 
tekniker. De är lite dyrare men vi vet att här fungerar det på bästa sätt och deras produkt 
fungerar. En viktig grej också är att de vågar säga nej, vi ville beställa en stor volym av en 
produkt men då sade de nej eftersom de inte trodde att de kunde hålla den kvalitén som de 
visste att vi ville ha.  
 
I: Ni har ingen förädling överhuvudtaget utan er värdekedja är att ni köper från 
leverantörer och säljer till kund? 
F: Precis, nä vi har ju ingen förädling utan vår förädling kan man ju säga då att vi köper ju 
från en stor mängd olika leverantörer och då kan våra kunder köpa alla dessa produkter från 
ett och samma ställe. Och vi lagerhåller ju även alla produkter och våra kunder får de redan 
dagen efter. Så vi paketerar inte om någonting heller.  
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I: Vilka är era största kostnader? 
F: Hyra, löner och reklam. Vår absolut största utgift är lönerna. Hade vi hoppat över vår 
telefonservice så hade vi minskat våra lönekostnader rejält. Våra största konkurrenter har ju 
ingen telefonservice egentligen då. Vi har fyra timmars telefonservice om dagen och det är 
ungefär halva tiden som vi lägger på företaget. Men samtidigt är detta en av våra största 
konkurrensfördelar eftersom kunderna kan känna en stor tillit. Men i framtiden kommer vi 
att sköta detta på ett annorlunda sätt i det nya företaget där vi skall försöka dela upp 
telefontiderna. Det vi vill ha själva är dock just kundservicen eftersom vi anser att det är 
viktigt att kunna prata med kunderna och se vilka områden vi måste förbättra oss på. 
Packningen kan vi alltid låta någon annan göra. Vi kan också se vad som ändras med våra 
produkter och om det blir något fel på detta. Detta är ju ganska unikt eftersom det oftast är 
ju kundservicen som man outsourcar. Det hade blivit mycket svårare att försöka outsourca 
också och därför anställer vi heller själva och vi vill göra det på det bästa möjliga sättet.  
 
I: Ni nämnde innan att ni hade ett stort lager, betyder alltså att ni binder mycket 
kapital där, detta är för att få en konkurrensfördel?  
F: Ja det är två grejer. En grej är ju att vi måste kunna leverera snabbt. Och därför har vi 
behövt hålla ett stort lager av vissa originalprodukter. Vi har även hållit ett lite för stort 
buffertlager tidigare eftersom våra it-system inte har fungerat optimalt. Därför har vi 
utvecklat ett nytt prognossystem som skall kunna hålla koll på när vi behöver beställa 
produkter. Detta bör kunna minska vår kapitalbindning med ungefär 60 %. Den andra delen 
är då pirater från Kina och det är så lång leveranstid därifrån och då måste vi beställa stora 
volymer och det blir också dyrt att beställa mindre, så denna del kommer vi aldrig kunna 
minska vår kapitalbindning inom.  
 
Kapitalbildning är något som jag aldrig tänkt på innan utan det är under senaste året som 
jag börjat fundera på detta. Detta är dock en av sakerna vi kommer att arbeta med att få ner 
under hösten. Ett problem i Sverige är att vissa maskiner som alltid finns i lager helt 
plötsligt försvinner ur lager och då blir det samma för alla återförsäljare i Sverige eftersom 
det då är Cannon eller vilket företag som nu ligger bakom denna vara som gjort en miss. 
Vilket resulterar i att alla återförsäljare i Sverige får tre veckors leveranstid och då är det 
bra om man i alla fall klarar att hålla 1,5 veckas lager. Lagersystemet vi använder räknar att 
vi ska ha 10 dagars lager, något som beräknas på de 10 senaste veckornas försäljning och 
en formel som vi tagit fram. Det nya lagersystemet fungerar bra, lagret stämde redan de 
första 4 veckorna. Vilket ökade vår försäljning då man ibland missar att beställa vissa 
varor. Programmet hade bra koll över vad som skulle hållas i lager, ibland så sa den att det 
var dags att beställa hem en produkt som man var helt säker på var onödig att beställa hem. 
Men det visade sig att programmet faktiskt hade rätt, den kände av trenden. Sedan fanns det 
vissa produkter som man trodde behövdes ha många i lager av men det visade sig att denna 
nu var så pass gammal att det inte behövdes 5st i lager till ett värde av 1000kr. 
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Lagerhållningen är en viktig del, speciellt för ett nystartat företag som inte har så mycket 
pengar. För oss är det också en styrka eftersom vi kan leverera så pass snabbt som vi gör. 
 
I: Har ni köpt in några datasystem eller har ni byggt allt själva? 
F: Nej vi bygger allting själva, det enda vi har köpt in är SPCS administration, som används 
till bokföringen. Men resten har vi byggt själva. 
 
I: Beror detta på att ni tjänar mer på att bygga det själva? 
F: Ja det är det, plus att då kan vi få det utformat som vi själva vill. Som det programmet vi 
har för packning är ombyggt hittills 9 gånger i år med nya funktioner. Så fort man har löst 
en grej och tycker att programmet är perfekt så kommer man på nya funktioner som man 
vill ha med och så gör man ytterligare förbättringar. Detta hade ju aldrig gått att göra 
genom ett konsult bolag. Men nu när vi kan göra det själva så går jag in och lägger tre 
timmar på det och så är det klart och så har vi fått en funktion som sparar två timmar i 
veckan. Ett exempel från igår var när vi hade ett Excel ark med streckkoder som vi ville ha 
upp vid produktens lagerplats och att skriva av 1500 artiklar tar ju en viss tid men då la vi 
två timmar på att bygga en applikation som plockar in från Excel och la det i Visma 
samtidigt som det uppdaterade vårat kvalitets säkerhetssystem och uppdaterade det på 
webben. Hade man lagt ut det på någon annan eller om någon annan hade kommit till oss 
med denna uppgift så hade vi begärt 10 000 för det. Ett annat exempel är den webbsida vi 
har, hade någon annan fått uppdraget att bygga den hade det kostat minst 100 000 till 
150 000kr samtidigt så kostar givetvis denna tid också pengar men vi får ju det nu precis 
som vi vill, allt är specialanpassat till våra behov. Vi har ständigt en lista på funktioner som 
vi vill implementera. Lagret är en del som är en ganska stor och invecklad del att bygga 
men nästa enklare grej som vi ska bygga är att vi idag har lite dåligt flöde på 
reklamationerna. Idag så ringer en kund in och skall ha varor och då skickar vi ut varorna 
med en nollfaktura och så hoppas vi att grejerna kommer tillbaka och ingen har haft tid med 
uppföljning. Sedan undrar kunden ibland om vi fått tillbaka grejerna och vi har då inte en 
aning om det. Men nu så har vi kollat lite på hur CdOn gör och så har vi vidareutvecklat 
den iden lite. Detta kommer att ta ca 4 timmar att bygga men när detta väl är byggt så har vi 
en rutin som gör att kunden upplever oss som mer professionella. Istället för att vi idag ska 
behöva sortera en massa så kommer vi med varan få en adress etikett där det finns en 
streckkod som vi då bara läser in och sedan är den mottagen och de som inte är med får ett 
automatiskt påminnelse mail. Sådant som vi idag kanske lägger massor av timmar på 
onödan kan byggas i ett litet system som kostar oss internt 1500kr, hade vi lagt ut det på 
någon annan så hade det kostat 15 000 till 25 000. Eftersom vi även jobbar inom 
utvecklings branschen så ser vi ju också vad som går att göra. Många andra förstår ju inte 
vad som går att göra. Vi har ett 10-tal olika interna system som vi arbetar med dagligen 
som gör olika saker. Detta ger oss ytterligare en konkurrensfördel och det var lite det jag 
tänkte på när jag sålde F, då 2007. Jag kunde ju inte programmera själv och förstod vilka 
stora kostnader ombyggnaden skulle ha. Även om jag är delägare i JS Data som jag sålt 
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bolaget så är det så att om man är flera som till lite mer och helt plötsligt har man jättebra 
lösningar till massor av tidskrävande rutiner. 
 
I: I början när du körde F själv innan det växt så mycket, då var det bara en enkel 
webbsida? 
F: Ja det var en enkel webbsida då, jag la in alla order själv ända fram till 2003 då JS 
Solutions som är grunden till JS Data byggde ett system som hade ett automatiserat order 
system. Innan man hade detta la jag nästan två timmar per dag bara för att lägga in order 
och det blev en hel del fel. Så det gjorde stor skillnad att dessa las in automatiskt. 
 
I: Om vi ska ta upp lite om marknadsföring, marknadsför ni er något själva endast på 
Internet? 
F: Ja vi satsar mest på att marknadsföra oss via Google, Pricerunner och Kelko eftersom det 
är det enda som fungerar för oss. Anledningen till at detta är det enda som för oss är att vi 
har för låga marginaler. En tidnings annons ger också en del men förhållandevis lite. Ett 
konkurrerande företag som IncClub som har 5 gånger så höga marginaler, har råd med detta 
eftersom en noll kronors kund inte påverkar dem så mycket som oss. Man brukar räkna 
första kunden som kommer in via annonser som en man går plus minus noll på. Om de kan 
lägga 150kr på en sådan kund medan vi kan lägga 30kr så blir det ju en viss skillnad i 
annons kapacitet vilket syns på priserna ut mot kunden. Vi testade att annonsera i en 
datortidning som hade 70 000 upplagor. Vi hade då en annons där vi var absolut billigast 
och varje kund fick även två paket fotopapper till ett värde av 100kr gratis bara för att vi 
ville se vad som hände och under tre månader så var det en kund som använde den koden. 
Därför märkte vi att denna annonstyp inte fungerar för oss. Då man vill fånga en kund som 
skall handla så befinner han sig på google, pricrunner, kelko eller prisjakt och därför tycker 
jag att all annan annonsering för e-handlare är meningslös. Men det beror lite på vilken 
affärsmodell man har, har man som modell att vara billig så måste man tänka som mig men 
har du affärsmodellen att snabbt ta en stor bit av marknaden och snabbt få in pengar utan att 
kanske titta så långsiktigt men har mycket riskkapital bakom sig så är det bara att köra på 
med mycket annonsering och hålla höga priser. För idag så är det få kunder som har lärt sig 
att jämföra mellan olika affärer vilket resulterar att många tror att IncClub är billigast med 
bläck via nätet när de i själv verket är dyrast. IncClub är lite som telia, det är de som sätter 
ribban på vad en patron max får kosta och sedan ligger alla andra under. Ett annat exempel 
är lensway som kör mycket reklam samtidigt som de är dyra men ändå har många kunder så 
det är alltid en fråga av vilken modell man koncentrerar sig på. 
 
I: Hur var det i början när du först startade upp, var det endast kunder som spred 
vidare till andra kunder? 
F: Ja det var det, i början gick det sakta. Jag annonserade aldrig i några tidningar men jag 
tryckte upp reklamblad som jag delade ut i brevlådor runt om i Växjö. Jag måste delat ut 
runt 20 000 reklamblad, men det var ju det man fick göra när man vid uppstarten inte hade 
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några pengar. Google har vi kört ungefär sedan 2003 och har varit en stadig kundkälla för 
oss och ger oss ca 1000 till 1500 kunder per månad via annonser. Detta kostar givetvis 
också men den kostnaden ligger på ca 10-12kr per click så det gäller ju att de handlar när de 
klickar sig vidare, men ungefär 25 % av alla som klickar brukar handla inom en timme. Så 
det är ganska bra, vår konkurrent IncClub ligger på kanske 1-2% vilket då kommer från den 
prisskillnaden som finns. Men IncClub som är vår största konkurrent har då mer jobbat på 
varumärket, vilket naturligtvis också är en viktig sak. Satsar man mycket reklam pengar på 
ett varumärke så får man ett varumärke som är starkt genom att folk litar på det eftersom de 
har sätt det på tv osv. Så när det gäller att få fram trovärdighet för sitt märke är det bra med 
mycket marknadsföring. Men det finns inga steg då man kör lite marknadsföring utan det 
finns bara två steg som lönar sig och det är att köra antingen lite eller att köra mycket 
marknadsföring. För kör man mitt emellan så räcker det inte, man måste nämligen 
antigenen synas överallt eller så får du ha så låga reklamkostnader så du klarar dig ändå. 
För syns du bara lite så kommer folk glömma bort dig och all marknadsföring är 
bortkastad. IncClub’s reklambudget för två år sedan innan de körde tv reklam var 50 
miljoner per år så då kan du tänka dig vad den kan ligga på idag. Vår egen reklambudget 
ligger på ca 250 000 så det är ganska stora skillnader här. 
 
I: Ni har inte funderat på att även öppna någon fysisk butik? 
F: Nej då hade vi inte kunnat hålla de priser vi gör idag, allting handlar om att det skall vara 
effektivt. Visst har man tänkt tanken men det är svårt med den affärsmodell som vi har 
idag. Har man en butik så kommer det kanske in någon kund som tar upp en timme i tid 
men köper en patron för 20kr som vi har 5kr i vinst på, vilket inte hade fungerat 
ekonomiskt. Vi lämnar inte ens ut beställningar här på lagret eftersom det då tar oss 10 
minuter att gå upp och ner med en beställning och då tjänar vi inget på den kunden. Kunder 
som handlar hos oss handlar här för att de snabbt ska få bra grejer till ett bra pris men det är 
via postleverans och det är ett beslut vi tagit. Skall man ha en butik så är det svårt att 
konkurrera på samma sätt eftersom du har helt andra priser i butiken och det är svårt att 
hålla dubbla priser. Det finns en del som håller dubbla priser men jag är själv lite skeptisk 
till det. De som har butik och postorder tänker ofta att de packar lite i butiken när det är 
lugnt men det är svårt att göra detta eftersom man då inte får något effektivt flöde i arbetet 
och när företaget sedan börjar växa så förlorar företaget all effektivitet. Skall man ha en 
butik så tycker jag man skall starta det under ett annat bolag och köra det för sig, man kan 
ha någon som ansvarar för den delen helt men dela på lager och så. Dock så behöver den 
som driver butiken en egen affärsmodell med egen prissättning och egna tankar om 
butikens målsättningar. Men det är nog svårt att driva båda inom samma företag. 
 
I: Ni har aldrig riktat in er på några speciella kunder? 
F: Nej det har vi inte, men innan var det nästan uteslutande privatkunder. Men sedan så har 
sortimentet förändrats. Innan hade vi nästan enbart bläckpatroner men nu även hela toner 
sortimentet vilket har gjort att vi har mycket mera företagskunder. Innan kanske vi hade 5 
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% Företagskunder men nu är vi uppe i 40 %. Företagskunder är ju alltid bra eftersom de 
kanske handlar för 10 000 istället för 250kr och ordern tar ungefär lika lång tid att packa. 
Denna förändring är något jag sett under de senaste två åren då företag i större utsträckning 
väljer att handla på nätet. 
 
I: Ni har inga planer på att göra något för att locka fler företagskunder? 
F: Det är inte helt lätt att göra detta heller. Om vi tänker oss att en företagskund handlar för 
10 000 så har vi kanske 500kr i marginal eller kanske 600kr i bästa fall eftersom företag 
nästan uteslutande köper original toners och det är inte så mycket pengar ändå. Vi har 
funderat på att ha en säljare som åker runt men det är helt omöjligt med Internetpriser att få 
det att gå ihop. Man får helt enkelt acceptera att kunderna måste komma till dig eftersom 
det är det som är affärsmodellen. Detta gör naturligtvis att det är viktigt att sköta kunderna 
bra. Många av våra kunder jobbar ju på företag och är de då nöjda privatkunder så kommer 
de tids nog att rekommendera oss till det företag de arbetar på och det är så vi har fått in 
många av våra företagskunder. 
 
I: Hur många produkter hade ni ungefär från början, och vad har ni nu? 
F: Från början hade vi kanske 20st produkter och idag har vi ca 14 000 på webbsidan och 
ca 2500 i lager. Så vi har vuxit snabbt, 2004 så flyttad vi in i ett kontor som var ca 130m² 
med kontor och lager. Då var det kontor för både JS Solution, F och ett företag till. Sedan 
flyttade det företaget ut och jag tog över den delen och vid det skedet som vi flyttade så 
hade jag i princip tagit över hela kontorets yta. I januari 2007 så flyttade vi in i våra 
nuvarande lokaler med 70m² kontors yta och ca 200m² lager på nedervåningen och efter 4 
månader så var även det lagret fullt så då hyrde vi 200m² till och idag så är även dessa 
400m² fullt. Så nu väntar vi på att de fröer vi packar åt ett annat företag skall flytta ut den 
sista juli så att vi kan använda de ytterligare 300m². Så sortimentet växer hela tiden, vi har 
inte uppdaterat sidan på 5 månader med de nya produkter som kommit så vi har ytterligare 
toners och bläckpatroner till 500 skrivare som skall in. Nästa vecka får vi in 100st olika 
modeller av färglaser toners och de har 4st olika patroner till varje modell och av varje färg 
håller vi kanske 30st Så de tar ju rätt mycket plats. 
 
I: När tar ni bort en produkt från sortimentet? 
F: Hittills så har vi nog inte tagit bort några produkter, men när man märker att vissa 
produkter börjar gå sämre så blir det tillslut att det bara står en på lager. Vi har så trogna 
kunder så att patroner säljs oftast hela tiden. Det finns säkert någon produkt men generellt 
så är skrivarebranschen så att det bara ökar hela tiden eftersom det sålts så pass många 
skrivare och de behöver ju fyllas på. Det finns hela tiden kunder som har äldre skrivare som 
behöver byta bläck men successivt så säljs det då mindre och mindre till den produkten, så 
att man går kanske från 10 i veckan till 1 i veckan till 1 var tredje vecka och till slut så 
kanske den helt försvinner.  
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I: Vad har ni för affärsidé och har den förändrats sedan du började? 
F: Att på ett effektivt sätt leverera bläck och toners till marknadens bästa priser med en hög 
kvalité. I början fanns det inte så mycket tanke om vilken affärsidé man skulle använda. 
Men i bakgrunden har samma tänk alltid funnits nämligen att vara billigast. Men också att 
det ska vara kvalité, för jag hatar själv när det krånglar. Det värsta jag vet är när kunder 
ringer och har problem eftersom vi oftast får stå för hela kostnaden av returen samtidigt 
som man får en missnöjd kund, vilket är tråkigt. Så därför är ett viktigt mål är att försöka få 
allt att fungerar så bra som möjligt så att vi får nöjda kunder. Men affärsidén har inte 
förändrats särskilt mycket, däremot så har man senaste året börjat tänka mycket mer på det 
ekonomiska. Vi har satt upp mål som att minska lagret med 600 000 och troligen minska 
ner betalningsvilkoret till 15 dagar istället för 30 dagar. Dessa 15 dagar binder för 
närvarande upp 1,5 miljon och detta är ju något som kommer att öka allt eftersom vi blir 
större. Dessa 2,1 miljoner är ju något som vi idag inte kan använda till något och därför 
måste ses som en kostnad vi ska minska. Så det är mer sådana saker som har förändrats. Vi 
har tillexempel aldrig gjort en budget innan men nu har vi börjat budgetera inför hösten. 
Det blir ju så när man har anställda, man har helt plötsligt omkostnader på några miljoner. 
Det är ju sådana saker man aldrig behövt bry sig om innan då man bara vetat att man tjänat 
pengar och sedan har man först vid årsskiftet kontrollerat hur det gick. Nu ställs det ju 
högre krav på att allt ska fungera framförallt om man någon gång blir uppköpt så gäller det 
ju att ha allt i ordning genom att visa bra siffror och att man har bra koll på allt. Om vi till 
exempel blir uppköpte om tre år så är det kanske dags att börja förbereda nu då så att allt 
ser mer professionellt ut så att man får högre bud. 
 
I: Om man tänker sig den här intervjun för 4 år sedan, hur pass mycket hade du 
svarat samma på och hur mycket har drastiskt förändrats? 
F: Rent generellt tror jag att det hade varit samma svar men när det gäller den ekonomiska 
biten så hade det klart varit rätt annorlunda. Detta har då speciellt hänt under de senaste 1,5 
året och detta är till stora delar av den anledningen att jag inte äger allt själv längre. Nu 
finns ju krav på att de inblandade vill ha utdelning osv. Vilket egentligen bara är bra 
eftersom det finns mycket som man kan spara in på och göra bättre, så att man får bättre 
kontroll över företaget. Men jag har alltid haft koll på siffror, marginaler och de 
konkurrenter som faktiskt finns. Även om företaget ser ungefär likadant ut tankemässigt så 
har det förändrats mycket på IT biten med datasystem som effektiviserar företaget. Men jag 
tycker att företaget utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre. Det gäller alltid att vara 
lite bättre och ligga steget före sina konkurrenter. När det gäller vissa saker är vi ett par steg 
framför alla andra och när det gäller vissa så är vi ett par steg efter men det handlar ju om 
tid att hinna göra dessa förbättringar. Det vi då ligger efter på är den målsättningen att gå 
om alla andra och vara bättre. 
 
När vi efter intervjun också visade företaget vår kategorisering och frågade om de hade 
någon sådan på företagen stod det ju klart att dessa kategorier var förvånansvärt 
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genomtänkta i företaget. Men de fanns inte nerskrivna på något papper. Någonting som han 
trodde var vanligt i lite mindre företag. Dock hade personen varit med att starta ett nytt 
företag nyligen och då hade han lärt från sina tidigare erfarenheter och använt en liknande 
uppställning och gått igenom dessa, kategori för kategori för att ha tydligt uttänkta idéer 
och strategier inom de olika områden som också vi kommit fram till att en genomtänkt 
affärsmodell skall innehålla.  
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Bilaga 2 Intervju med Solkläder AB 2008-03-19 
 
I = Intervjuare 
F = Företag 
 
I: Du kan väl börja med att berätta lite om företaget? 
F: Tanken poppa upp 93 när vi skulle åka på semester med vår grabb på ett år, vi tänkte åka 
till Australien och då är solen stark och istället för att smörja med krämer så kunde vi 
skydda med kläder. Och då sydde jag speciella kläder, overaller med långa ben och höga 
hals och t-shirt med långa ärmar, och det fanns inte i Sverige, och jag sydde även lite 
kepsar. Och detta funkade jättebra när vi var iväg. Men sen hände det inte mycket mer men 
vi åkte igen när min flicka var runt ett år och då fanns den här typen av kläder där nere och 
det funkade bra och när jag kom hem så tänkte jag att detta kunde vara en bra idé och 
började undersöka marknaden. Och efter detta tog jag kontakt med olika personer och 
kollade om jag skulle bli agent och sälja färdiga produkter eller tillverka själv och valet föll 
på det som var mest arbetskrävande, designa och tillverka själv för jag tyckte det var det 
roligaste. Startade i liten skala eftersom produkten inte var känd på marknaden och då 
tyckte jag att om man skall kunna marknadsföra en helt ny produkt måste man ha en 
finansiär i ryggen. Utan märket byggdes upp successivt och vi hade inte så stora kostnader 
men det var ändå minusresultat de första åren.  
 
I: Vad är er affärsidé? 
F: Skydda sig mot solens starka strålar och bli kompis med solen, man skall kunna vara ute 
i solen. 
 
I: Det är för både vuxna och barn? 
F: Ja för både vuxna och barn. Affärsidén är den att tillverka och sälja produkter som 
skyddar mot solen för både barn och vuxna. 
 
I: Det har alltid varit samma? 
F: Ja det har alltid varit samma 
 
I: Om man tänker er värdekedja, hur ser den ut, ni köper inte in färdiga varor och 
säljer vidare utan du förädlar material på något sätt? 
F: Vi säljer lite produkter på vår webbsida där vi säljer smågrejer som redan är färdiga. 
Men det egna märket Solkläder AB sker ju en förädling där vi skapar modeller och olika 
färgkombinationer.  
 
I: Hur många anställda är ni? 
F: Det är bara jag själv 
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I: Säljer du på fler ställen än Internet? 
F: Det största stället är Internet. Men vi har tidigare haft även försäljning ute i butiker, vi 
har besökt mässor och även gjort egna säljresor men den biten skall jag inte fortsätta så 
mycket med eftersom den ger för lite i intäkter 
 
I: Så man kan säga att det här är något som växt fram med tiden att du vill satsa mer 
på Internet? 
F: Ja, det kan man säga och här kan man också säga att jag har väl varit lite för feg här som 
inte vågat satsa mer på detta tidigare men jag såg det som en marknadsföringsgrej att vara 
ute i butiker för att folk skall se märket och man skall få ut namnet, men nu har jag tagit 
beslutet att främst bara sälja via Internet men om det finns någon butik som vill köpa in 
mina produkter så ska de få göra det men då är det på de villkoren att de kontaktar mig 
 
I: Var det så du försökte nå ut till dina kunder i början eller marknadsförde du dig på 
fler sätt? 
F: Jag byggde det faktiskt mycket på att man skulle prata om produkten och att man skulle 
tycka att den var intressant och sprida detta vidare till vänner och bekanta. Men även att 
skapa ett rejält kundregister där jag kunde ha olika variabler där ja kan se när och var de 
köpt och även om de bara beställt en katalog 
 
I: Har du många återkommande kunder? 
F: Ja, faktiskt, men satsar även på att skaffa nya kunder men även mycket på att ha nöjda 
kunder 
 
I: Har ni någon kundservice? 
F: Ja, det har vi, det är via telefon då och man kommer direkt till mig, och jag försöker vara 
anträffbar ganska ofta och det står på webbsidan oftast vilka tider man kunde nå mig, det 
här får ju en att se lite seriös ut. 
 
I: Vilka är er största kostnader 
F: Tillverkningskostnaden är den absolut största. Inköp av material och sömmar och sånt 
 
I: Har ni stort lager på produkterna? 
F: Nu har vi ganska stort lager på produkterna. Försöker se till att ha produkterna själva.  
men tidigare hade vi inte det, eftersom vi inte ville hamna i likviditetskris utan då 
tillverkade jag lite produkter själv så om vi inte hade någonting hemma så kunde jag göra 
detta själv. Som tillverkade efter beställning, detta för att slippa ha det på beställning 
 
I: Så lagret har vuxit fram?, men gjorde du allting själv innan? 
F: Ja, det har kommit på senare. Ja förr gjorde jag det, men sen fick jag kontakt med ett 
företag i Portugal, då klippte jag själv bitarna men skickade ner dem dit så tillverkade de 
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produkterna. Sedan fick jag kontakt med ett företag i Tjeckien som då skulle göra allting 
men då tyckte jag inte riktigt kvalitén höll på trycket så då gjorde jag trycket själv men de 
gjorde resten. Men nu gör de trycket också men jag levererar själva tryckmallen till dem.  
 
I: Men du gör fortfarande en bit själv? 
F: Nej nu gör de allting fast jag trycker etiketterna här i Sverige och skickar ner dem dit. 
Textiltrycket förbereder vi också här  
 
Men då har du partnerföretag även i Sverige? 
F: Ja jag har ju lite partnerföretag. Exempelvis mönstret här har jag ju en konsult som gör i 
Sverige.  
 
I: Hur skapade du dessa kontakter, hade du dessa redan från början? 
F: Portugalfabriken fick jag tips härifrån Sverige från min konsult. Sen de andra kommer 
väl från lite mail, man får mycket skräpmail men ibland så får man något mail som är 
intressant. Och jag försöker ligga steget för så att ifall det kapsejsar med någon tillverkare 
har jag någon ny på lur.  
 
I: Men du har inte kontaktat några av dessa själv då? 
F: Portugal kontaktade jag själv men företaget i Tjeckien kontaktade mig. Sen finns det ju 
såklart olika företagsregister som man kan gå igenom. Det här kan man ju få hjälp av olika 
företagscenter som Almi men det har jag inte behövt. Man måste vara noga med sina 
leverantörer tycker jag, man vill ha de som är noggranna seriösa och har bra kemi och kan 
utföra produkterna med kvalité så det blir mycket att följa listor och ringa och fråga runt, 
besöka och kolla runt. Och jag tror att jag hade nytta av detta noggranna arbete i början. 
Det har hjälpt mig att etablera de bra kontakter jag har med leverantörerna idag. 
 
I: Gick du på någon nit på vägen, något företag som inte kunde leverera? 
F: Nej, faktiskt inte.  
 
I: Du har bara haft två stora leverantörer? 
F: Har haft en i Kina också, och där är det ju ännu mer riskabelt då och det gäller verkligen 
att göra ett grundligt jobb i början men det har gått bra där med. Sen är inte tanken att jag 
skall producera så mycket i Kina utan det är mer om vi har någon kampanj eller liknande.  
 
I: Men du har ingen kontaktperson i Kina då utan du har själv fixat det? 
F: Ja, det är ju återigen så att de här mailen dök in och sen började man prata lite med dem 
och tyckte det verkade intressant men jag är väl lite mer skeptisk till att använda just Kina 
som tillverkare. Men man måste upp i en ganska stor kvantitet och stora volymer för att 
man skall kunna tjäna pengar på detta, och jag vill ofta ha lite mer bredd på produkterna så 
det finns mycket att välja på.  
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I: Hade du erfarenhet av att driva företag sedan innan och vilket år startades 
företaget? 
F: 1997. Nej det hade jag inte. Jag var ju också projektledare i ett företag inom 
event/konferens så jag hade ju en ganska god erfarenhet av att leda projekt och ha kontakt 
med olika folk och sy ihop projekt och det har jag haft nytta av. 
 
I: Om man jämför omsättning då och nu? 
F: Ja på den tiden gick vi ju minus och nu går vi plus så det är många procent upp, men jag 
kan plocka ut ungefär 75-80% lön på det nu. Men det är ju mycket jobb men det har ju varit 
roligt och intressant. 
 
I: Du sade lite att du var ute i affärer och försökte sälja in dig, hur mycket var du ute 
då? 
F: Jag gjorde så att jag var ute i ungefär en vecka, och det var ända från Stockholm / 
Strömstad i norr till Köpenhamn och Malmö i söder så jag var ute i ganska många butiker 
men det är tidskrävande och det är inte speciellt roligt utan man står i butikerna och de 
flesta vill inte köpa in produkterna heller utan det är roligare att ha direktkontakt med 
kunderna. Och de ställer ju även en del andra krav att sälja i butikerna för de kräver ju vissa 
kollektioner om året och de kanske skall se ut på det här sättet eller det andra. Jag gör ju 
detta ändå men man är inte lika fri som man är på Internet, utan det här är det som ger mig 
störst frihet. 
 
I: Har du ändrat prissättningen på nätet? 
F: Det har jag inte gjort innan eftersom jag inte vill konkurrera direkt så men nu kommer 
jag förmodligen dra ner priset lite i och med att man skall kunna köpa hela set men det 
kommer inte vara några drastiska skillnader.  
 
I: Hur många produkter har ni idag å hur många hade ni från början? 
Vi hade ganska många produkter redan när vi startade, men vi hade kanske 20 olika 
modeller och idag har vi nog 50 olika modeller, både vuxet baby och barn då. Men sen har 
vi ju mycket kringprodukter som vi inte hade då. Men det är ju även mycket att de gamla 
produkterna får nya färger men även helt nya modeller. Ibland slopar vi också modeller. 
Eller också låter man modellen vara kvar och gör även nya modeller. Så att utbudet idag är 
ju inte samma utbud som då utan det är ju nya färgkombinationer.  
 
I: Har du många konkurrenter? 
F: De senaste tre-fyra åren har det dykt upp många konkurrenter vara några är ganska små 
men någon är riktigt stor. Och det är lite det här med som gjort att jag inte vill satsa på 
butiker för de har satsat hårt på detta och jag vill inte ha den organisationen som behövs då.  
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I: Men du hade inga konkurrenter från början? 
F: Nej det hade jag inte, jag var först på marknaden 
 
I: Hade du gjort många efterforskningar på detta? 
F: Ja det hade det gjort. Men konkurrensen har också varit bra för mig eftersom de har 
satsat stora pengar på att marknadsföra produkterna och marknaden har lossnat. Och de har 
annonserat ut själva produkterna och det har stått om dem i tidningarna. Innan var jag ju 
själv och då skulle jag ju ensam se ut att produkterna syntes och ut med pressreleaser. Men 
det är viktigt att hålla kvar i sitt eget och inte kolla för mycket på vilka färger 
konkurrenterna har och tänka att oj vad de verkar sälja nu. Det är viktigt att tro på sina egna 
grejer och sitt eget namn.  
 
I: Utnyttjade du att du var själv?, hade du högre priser? 
F: Ja, det kan man nog ändå säga att jag gjorde. För jag har fortfarande inte direkt höjt 
priserna på mina produkter. Men samtidigt gjorde jag ju detta för att jag ville ha marginal 
på produkterna.  
 
I: Hade du mycket högre kostnader då? 
F: Både ja och nej. Jag tillverkade ju mycket själv på den tiden så rent tidsmässigt tog det ju 
mycket mer tid men jag räknade ju inte riktigt alla mina egna timmar så.  Men det sättet 
hade inte fungerat idag. 
 
I: Hur ser din marknadsstrategi ut, försöker du vara billigast eller hålla hög kvalité 
eller? 
F: Nä det är hög kvalité jag satsar på. Försöker också visa att jag har kunskap inom området 
och att jag vet vad det är jag pratar om. Jag kan ju saker om solen och försöker inge 
förtroende för kunderna och jag bryr mig om det här och är inte bara något jag gör för att 
tjäna pengar 
 
I: Jag tänker ju rent spontant att det måste vara en fördel att du var först här också, 
för att skapa förtroende 
F: Ja, det stämmer. Och jag har heller aldrig försökt vara billigast utan min strategi redan 
från början, när ändå produkten var helt ny men jag ville inte slumpa ut den billigt utan jag 
har aldrig velat ha ut budskapet och bara höja priserna sen när jag skapat en kundbas. Utan 
jag ville även ha förtroende för mina produkter och de känner jag inte att man fått samma 
förtroende för produkten och det får man om de kostar lite mer. Samtidigt hade det inte gått 
att göra det så annorlunda eftersom jag ville ha marginal på produkterna också. Men 
billigast har aldrig varit något för mig utan jag vill ha marginaler och inget nollsummespel. 
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I: Hur lång leveranstid har du på produkterna, både från dig och leverantörerna? 
F: Från leverantörerna är det par-tre månader. Det skall beställas tyger. Och sen beror det 
på vad de har för andra saker på gång. Och detta bidrar ju också till att man får ha ett lager 
så att man kan leverera. Och det är ju även säsongsbaserat så det gäller ju att exempelvis nu 
(Mars) ligga på ett ganska bra lager men sen innan jul säljs det inte så mycket. Sen 
leveranstiden från mig är ungefär 1-5 dagar, men vissa produkter är inte alltid på lager och 
det syns då på webbsidan.  
 
I: Har ni någon speciell målgrupp? 
F: Ja, den största målgruppen är föräldrar med barn men även vuxna utan barn som ändå 
behöver skydda sig exempelvis när de reser till varmare länder. Sedan finns det ju andra 
målgrupper som jag inte precis satsar på men som ändå finns där, exempelvis de som blivit 
opererade för cancer och genomgår strålbehandling, de som är albino och inte tål sol. Men 
främsta målgruppen är föräldrar. Man hade kanske kunnat finnas i sportaffärer och så med 
men här finns så många andra produkter så jag tror den försvinner i mängden. Sedan så 
finns det så är de som använder sportkläder rätt inbitna på att använda de ”sportmärken” 
som redan finns, så jag tror det är tufft att slå sig in på denna marknad om man inte har en 
känd designer bakom sig. 
 
I: Har ni mycket annonser ute? 
F: Jag har ibland lite små annonser ute i de tidningar som rör föräldrar med barn. Men dessa 
annonser har jag mest ute under våren eller januari till juli då. Men det är svårt att se några 
direkta resultat av dessa annonser. Men på nätet så har jag så att man kan beställa en folder 
med information och när man gör detta kan man fylla i vart man hörde talas om produkten. 
Ibland så ser man då här att de har läst en annons men för det mesta så är det genom att de 
sökt på nätet. Sedan har jag även lite länkar på andra sidor, vilket alltid är bra. För något 
som jag har jobbat en del med är hur sökmotorer fungerar så att man kan lägga upp material 
så att det hittas lätt av sökmotorer. Men jag har också betalda annonser på google som gör 
att man får in en del trafik. Detta tycker jag dock är lite dyrt idag men jag tror ändå det är 
viktigt att ha dem eftersom google idag är den största sökmotorn och jag har ju riktat in mig 
på Internet kunder.  
 
I: Har ni någon uppfattning om hur många besökare ni har och hur många som 
handlar? 
F: Ja lite men det varierar mycket från dag till dag samt mellan årstiderna. Men i regel är 
det 200-300 unika besökare per dag. Men vilka av dem som handlar kan jag inte se, sen 
varierar detta också mycket mellan månaderna. I augusti när alla varit på semester så 
kanske det inte är någon order per dag men i maj så kanske det kan vara 50st order. 
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I: Säljer ni även till utlandet eller bara i Sverige? 
F: Ja webbshoppen finns även på engelska så det går att handla från andra länder med. Så 
det händer då och då att det kommer beställningar från utlandet också. Så detta är ju också 
en fördel och ett sätt att utnyttja Internet. 
 
I: Kan du beskriva några direkta fördelar med att driva en e-butik? 
F: En stor fördel är de olika sätt som man kan kommunicera med kunden på ett smidigt sätt. 
För att utnyttja detta på bästa sätt anser jag att man måste lära sig lite om hur en webbsida 
är uppbyggd med html kod osv. Jag är själv inte ett proffs på detta men jag vet hur det 
fungerar och kan uppdatera webbsidan med de förändringar som behövs. Så att man på ett 
snyggt och smidigt sätt kan förmedla nya produkter och kampanjer till kunderna utan att 
behöva gå till sin webbdesigner varje gång man vill uppdatera något. Det är dock viktigt att 
tänka på att webbsidan är utformad på ett sådant sätt att man själv kan göra ändringar i den. 
Jag tror att det kan vara en miss som många gör när de beställer ett system. Även om 
resultatet blir bra så måste man tänka på att man i framtiden kommer vilja att göra en del 
ändringar. Något annat som är bra är att man enkelt kan få information från kunden samt att 
man via email på ett enkelt sätt kan sköta samtal med kunden. 
 
I: Är webbsidans utformning något som kommit med tiden eller fanns det samma 
tänk bakom den från början? 
F: Ja tanken bakom webbsidan har alltid varit densamma. Jag var ute ganska tidigt med en 
egen webbsida redan 1998 även om det inte var lika vanligt att man handlade på nätet då. 
På ett sätt var webbsidan ännu mer anpassningsbar då, eftersom den var handsnickrad och 
gick att förändra helt och hållet. Jag visste då inte riktigt hur det fungerade men jag har 
suttit många timmar sedan dess och försökt lära mig det nödvändiga. Men det kräver ett 
intresse och engagemang för det är mycket jobb bakom det hela. 
 
I: Använder ni några andra IT-system? 
F: Innan så gjorde jag allt manuellt och bokförde varje försäljning via ett bokförings 
program på datorn men nu i och med att antalet kunder har ökat så har jag köpt in ett 
system som automatiskt lagrar alla beställningar till bokföringen. Men det är på senare tid 
jag investerat i detta, anledningen till att jag skötte allt manuellt innan är för att hålla nere 
mina kostnader för att inte hamna i likviditetskris och för att kunna få ut någon vinst. Men 
idag så har jag bokföringsprogrammet SPCS som jag har kopplat direkt till webbutiken så 
att alla transaktioner förs in med automatik. Detta system införskaffade jag den 1e 
september 2007 så det är ganska nytt men fungerar bra. Det fungerar precis på samma sätt 
som det jag innan gjorde manuellt. Men eftersom jag nu slipper göra detta manuellt så spar 
jag en del tid. Innan jag införskaffade detta system så kunde jag heller inte ta emot 
kortbetalning utan då löstes paketen ut emot postförskott eller så gjordes en 
förskottsinbetalning eller så följde det med en faktura. Faktura använde jag mest när jag 
hade mycket att göra eller var bortrest och då behövde hjälp från någon som inte var lika 
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insatt. Men detta är ju klart inget som hade fungerat för ett stort företag utan mer för mindre 
företag. 
 
I: Gör du din budget årligen eller per månad? 
F: Jag gör en affärsplan och budget årligen och sedan så följer jag upp denna med 
prognoser. Men jag gör inte budget för flera år som vissa större företag kanske gör. 
 
I: Hur hade du agerat om en investerade hade varit intresserad av ditt företag? 
F: Jag hade nog inte hoppat på det, vet inte om det har och göra med min ålder men jag 
känner att friheten betyder mycket för mig, det är anledningen att jag ville starta ett eget 
företag och hade någon investerat kapital så blir man styrd av denna och måste uppfylla en 
mängd krav och då förlorar man sin frihet. Friheten är även det som gjorde att jag valde att 
satsa på Internet, eftersom jag kan sitta var som helst på vilka tider jag vill och ändå kunna 
sköta mitt företag. I början var även detta en fundering, skall jag försöka leta upp 
investerare eller ska jag bara utgå från eget kapital men jag kom då fram till att jag inte vill 
ha någon annan investerare inblandad eftersom jag inte vill bli ett jätteföretag. 
 
I: Om man tänker sig att du fick chansen att göra om allt, är det något som du hade 
gjort annorlunda? 
F: Visst hade man kunnat göra vissa saker annorlunda men jag tror ändå inte att jag skulle 
vilja göra det. Även om man nu har facit i handen så hade jag not inte handlat annorlunda 
för man behöver gå igenom vissa steg för att lära sig hur allt fungerar. Hade jag haft för 
avsikt att bli jättestor och man fått den responsen hade man klart kunnat göra vissa saker 
annorlunda, men nu var inte min avsikt att bli ett jätteföretag. Även om jag inte tyckte 
mässorna gav så mycket rent ekonomiskt så var de nyttiga att besöka eftersom man då 
möter konkurrenter och träffar leverantörer och kunder. Vilket jag tror är en bra början, när 
man visar upp sin produkt så får man också en del rätt nyttiga kommentarer. Någon säger 
kanske att färgerna på en sak var hemska medan någon annan berömmer utformningen av 
en annan produkt och då får man en känsla av vad som går hem. Hade jag lagt ut jätte 
mycket pengar eller tid på något så hade jag inte tyckt det var värt det men eftersom jag inte 
gjort detta så  är det inte något som jag direkt hade gjort annorlunda. Men att göra för 
mycket mässor är nog inte så lämpligt eftersom de är rätt dyra och inte direkt ger så mycket 
vinst. Ett viktigt mål för mig har varit att inte arbeta alltför mycket mer med företaget än 
vad jag kan ta ut lön för. Detta har kanske inte alltid varit fallet men det har varit en 
riktlinje som är bra att följa. Detta mål har jag också alltid försökt att göra så effektivt som 
möjligt så att man får ut så mycket som möjligt. 
 
I: Hade du klart för dig vad dessa rubriker innebar för dig och ditt företag när du 
startade? (visar lista) 
F: Ja affärsidén hade jag ju klart och tydligt nedskriven. Jag gjorde även noggranna 
produktkalkyler för att se vilket pris jag skulle sätta på produkterna för att jag skulle kunna 
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gå runt. Jag tror det är många företag som gör misstaget att sätta ett pris som är för 
optimistiskt vilket resulterar i att företaget går med förlust. Även kostnader hade jag sett 
över så att man inte fick för mycket kapitallager. I början så tillverkade jag därför själv 
mina produkter för att hålla nere den kostnaden. Jag gjorde även marknadsundersökningar 
över vilka kunder och målgrupper som skulle kunna vara intresserade av produkten. Jag 
undersökte även var dessa kunder fanns geografiskt och fann att det var mestadels vid 
kusterna. Jag kontrollerade också min konkurrens fördel jämtemot befintliga 
solskyddsprodukter, vanliga kläder och hur produkten uppfattades i vår kultur. Jag 
funderade också över hur man skulle kunna marknadsföra sig och spånade en del på om 
man skulle gå till barnavårdscentraler osv. och testade sedan på lite olika sätt och kom 
genom det fram till vilka sätt som var bäst för min produkt. Jag tänkte även igenom vem jag 
själv var och vad jag ville få ut av det hela. Man måste även vara noggrann när man väljer 
sina leverantörer så att man får den kvalité man strävar efter. Så man kan nog faktiskt säga 
att jag arbetat ganska mycket efter hur man enligt böcker säger att man skall gå tillväga. 
Det gäller även att hålla sig kritisk till de förslag och kommentarer som man ibland kan få, 
så att man inte nappar på något utan att tänka igenom det och inte tar det personligt ifall 
någon ogillar ens produkt. Det gäller att vara lyhörd men ändå inte agera impulsivt. Har 
man allt nedskrivit med sin affärsidé och strategi osv. så kan man läsa igenom den och 
tänka över sina beslut utifrån den. 
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Bilaga 3 Intervju med IT-guiden 2008-03-25 
 
I = Intervjuare 
F = Företag 
 
I: Du kan väl börja med att berätta lite om företaget? 
F: Hela det här började egentligen under gymnasietiden, jag och min blivande kollega Tom 
jobbade på en webbsida som heter Nordichardware som skriver om datorer, IT och olika 
hårdvara. Och vi arbetade med deras internationella version och såg till att allt deras 
material översattes till engelska, och där jobbade vi i två år. Vår uppgift var att hitta nya 
översättare, de förbrukades ganska fort eftersom detta var gratis, vi gjorde även lite andra 
saker för dem och sålde kläder. Men det kändes som att de inte hände så jättemycket och vi 
hade gått klart gymnasiet och jobbade lite med detta men det kändes inte som om man kom 
någonstans. Vi fick heller inte betalt för detta utan vi fick bara pengar för lite 
klädförsäljning. Vi började fundera på andra saker vi kunde göra ihop. Vi kunde mycket om 
datorer och kunde även skriva hyfsat bra och kunde en hel del om översättning. Vi letade 
då efter andra ställen att utnyttja detta och då kom vi på att försöka hitta något annat att 
göra. Och då kom vi på att vi skulle försöka driva en svensk undersida till världen största 
webbsida om datorer och IT, idag är sidan nummer två. De fanns redan på tio olika språk så 
de hade redan banan inne att försöka sälja franchise och låta andra företag översätta och 
köra lokal drift. Så vi kontaktade dem och berättade lite om marknaden i Sverige.  
 
I: Men ni sålde/säljer inga produkter överhuvudtaget 
F: Nä utan det är en sida om datorer, ungefär som en datortidning fast på nätet. Den är helt 
och hållet reklamfinansierad.  
 
I: Vad hände sen? 
F: Vi fick detta uppdraget och då började under slutet av 2003 början av 2004 att översätta 
texter från dem till svenska. Vi försökte redan då skapa intresse för sidan och startade med 
”dunder och brak” genom att lotta ut vinster för över 100 000 kronor i olika tävlingar som 
man hade varje vecka, under fem olika veckor. Detta gjorde vi genom samarbetspartners, 
ett annat sätt man kan tjäna pengar inom denna bransch. Vi fick hela layouten till sidan klar 
från Tyskland så det slitjobbet vi fick var att skapa en databas med artiklar, dessa artiklar 
hade vi på engelska men de tar ungefär 4-5 timmar att översätta en artikel. Vårt juridiska 
företag registrerades dock först 2005 så vi lanserade sidan innan vi egentligen hade något 
företag.  
 
I: Vad berodde detta på? 
F: Det berodde enbart på att det tog lång tid för företaget registrerades. 
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I: Om man tänker på när ni började, vad var er tanke, hur skulle ni tjäna pengar? 
F: Det var enbart att sälja mycket reklamplatser. Det finns lite andra sätt med 
samarbetspartners och liknande också men det bygger på att istället för att skriva eget 
material som de flesta av våra konkurrenter så översätter vi bara material från den engelska 
sidan, den hör översättningen tar ungefär 4-5 timmar och det kostar oss bara ungefär en 
tiondel jämfört med vad andra företag betalar. Så vår affärsidé har alltid byggt på detta och 
vi försöker hålla höga marginaler och vi har ju knappt inga utgifter, så vi försöker bara sälja 
och sälja mer platser till företag som vill synas. Vi har också en tacksam produkt att sälja 
eftersom namnet har så pass hög renommé och är så gammal och välkänd.  
 
I: Var det en tanke bakom det att ni ville ha något etablerat? 
F: Ja, vi hade ju kunnat göra som våra konkurrenter och starta en egen sida men det hade 
tagit mycket längre tid och legat flera år framåt i tiden. På det här sättet kunde vi börja 
plocka ut vår egen lön redan första månaden. Så det var ju lätt att komma igång och många 
stora företag som ville vara med redan i lanseringen 
 
I: Men ni översätter ingenting själva längre, utan delegerar ut översättningen? 
F: Faktum är att företaget utvecklats mycket, vi kommer mer till detta senare och vi jobbar 
inte speciellt aktivt med just den här sidan längre. Men vi har inte översatt själva utan vi har 
haft folk som har översatt och vi har haft annat. Utvecklingen av företaget skedde så att jag 
jobbade mest med koordination, hitta material som vi behövde och korrekturläste material 
som översattes. Tom, min kollega jobbade med samarbeten och sälja annonser. Så vi hade 
lite olika roller i företaget, jag såg till att det kom upp saker på sidan och han jobbade med 
att se till att vi tjänade pengar på det materialet. Sen kom vi i kontakt med många andra 
företag, Tom åkte runt mycket och var mycket i Stockholm. Han kom då i direkt kontakt 
med säljbyråer som jobbade med marknadsföring. Det är ofta dessa företag som har hand 
om företagens reklam och då måste man få de här på kroken. Tom kom då i kontakt med en 
sån här och då skapades många nya samarbetspartners, så vi har sålt artiklar vidare till GP, 
gjort konsultarbeten där vi har gett rådgivning och hjälpt andra företag att lyckas med 
annonsering. 
 
I: Men det här var ingenting ni hade som tanke från början? 
F: Nä det var någonting som växte fram. Det var lätt att sälja annonser i början, under 
uppstarten av sidan men det blev lite svårare att göra detta sen.  
 
I: Hur gjorde ni för att sälja annonser i början? 
F: Vi bara ringde runt, och kollade med olika företag om de var sugna och berättade hur 
många besökare vi hade och ungefär vilken målgrupp vi hade på sidan 
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I: Hur visste ni den informationen om målgruppen? 
F: Det här var någonting vi tyckte var viktigt så vi hade olika enkäter och 
läsarundersökningar som vi försökte få våra läsare att delta i för att få fram ålder och annat.  
 
I: Hur många unika besökare hade ni då och idag? 
F: Idag är det ungefär 100 000 unika besökare i månaden, det är ingen superstor 
trafikmängd men vi har en bra målgrupp, folk mellan 30-40 år är den stora målgruppen och 
det är folk som tjänar mycket pengar och har bra inflytande, mycket affärsanvändare. Detta 
gör ju att vi är intressanta för stora företag som IBM och Microsoft när det gäller att köpa 
reklamplatser. Stora sidor på Internet som Aftonbladet tjänar kanske 20kr/1000 
annonsvisningar och de har mycket platser. Vi tjänar istället 200kr/1000 annonsvisningar så 
det är stor skillnad, vi har inte så stor trafikmängd men det är hög kvalité på trafiken. Det 
här var ett vägskäl vi kom till efter ungefär ett år. Och då tog vi beslutet att satsa mer på de 
här affärsanvändarna och då startade vi en avdelning på sidan som vi kallar Business 
Lounge. Det här gjorde vi för att även komma från ungdomar och en mer nördig inriktning 
utan istället fokusera mer på IT i affärsvärlden, detta för att här finns mer annonspengar att 
tjäna. Det här var lite riskabelt och vi tappade även en del av vår vanliga målgrupp eftersom 
vi inte skrev lika mycket om vanliga konsumentprodukter längre, så vi tappade en del 
besökare men det har vi tagit igen i och med att urvalet blivit mycket bättre.  
 
I: Men det här fanns det ingen tanke på från början, utan det har växt fram? 
F: Nej någon sådan tanke fanns inte. Vi hade egentligen ingen plan alls i början utan vi 
tyckte bara det var ett häftigt projekt utan alla beslut och utvecklingen som skett har bara 
hänt efterhand och vi träffades mycket. Min kollega bodde mycket i Umeå och jag har bott 
i Kristianstad och Berlin men vi har jobbat mycket över Skype och även träffats en hel del. 
Då har vi haft möten och kommit på nya idéer och inriktningar för företaget. Under 2007 
sen kom Tom i kontakt med en sida som heter Tv.nu som är en tv-tablå, det här en av 
Sveriges 20 största siter och de har 800 000 unika besökare i veckan. Han började hjälpa 
dem med sin annonsförsäljning, för de hade bara automatiska annonser som Googleads och 
Tradedoubler men tjänade ändå bra pengar. Så när Tom sprang runt och sålde platser åt vår 
sida så sålde han även åt dem. Så helt plötsligt kunde TV4 ringa och köpa annonser för 
hundratusen kronor och affären var klar efter någon minut, affärer som vi fick procent på. 
Efterhand som han sprang runt och sålde in det här så fick även andra företag upp ögonen 
för tv.nu och det blev till slut uppköpt, och Tom hjälpte dem och var deras man i 
Stockholm och hjälpte dem med affärsplaner och annat. Samtidigt började vi därför lägga 
om fokus inom företaget. I och med att Tom varit så involverad ville dem ha med honom i 
mer och jag jobbade som medierådgivare i ett annat företag och vi hade därför både trappat 
ner lite från arbetet med sidan så vi anställde en journalist 2007 och tänkte hårdsatsa på 
sidan ännu mer med pengarna som vi fått in från det andra arbetet men vi tvingades säga 
upp honom eftersom Tom skulle börja jobba mer med tv.nu och jag skulle jobba mer med 
dem som äger tv.nu i deras lansering av hus.se och andra. Så vi var tvungna att sänka 
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ambitionsnivån lite på sidan så då anställde vi en ny översättare som bor i Taiwan. Den 
översättare vi haft innan bodde i Kina och han kände den här andra killen, så han jobbar för 
oss och kostar oss ca 8000kr i månaden och lever som en kung på det nere i Taiwan. Sedan 
anställde vi även en VD/Säljare. Så idag är hela IT-guiden uppbyggt av en tekniker som 
jobbar lite då och då, en översättare som jobbar ca 4 timmar om dagen, och en som bara 
säljer hela dagarna och försöker hitta nya företag att arbeta med. Tom och jag sköter 
fortfarande bokföringen en gång i månaden och så hjälper vi vår VD lite med hur vi tycker 
han skall sköta saker och hjälper honom lite med kontakter osv.  
 
I: Så hur hittade ni då er VD? 
F: Det är en kille som vi lärde känna när vi arbetade för Nordichardware. Han jobbade då 
som skribent, sedan som huvudansvarig för en av deras andra hemsidor, sen arbetade han 
på Kjell & Co. Och blev sedan butikschef på Hobbex så han har arbetat med lite av varje 
och har arbetat för oss sedan hösten 2007. 
 
I: Var det något som gjorde IT-guiden speciellt när det gäller den lite äldre 
målgruppen, för generellt så tänker man sig ju att det är lite yngre teknikintresserade 
människor som besöker en sådan sida. 
F: Precis, här finns det lite olika skäl till varför det blivit såhär. För det första så grundades 
IT-guidens huvudbolag 1996 och då var alla dess läsare runt 20 års ålder och sedan har de 
hängt med IT-guiden, så vi har då behållit vår gamla målgrupp som har blivit äldre. 
Samtidigt som vi heller inte skriver speciellt mycket om gaming eller spelmöss eller sådana 
ungdomliga saker. Vi försöker istället fokusera oss på lite mer vuxen datorhårdvara. Såsom 
moderkort och sådana saker som inte bara nödvändigtvis lockar den yngre publiken. Vi har 
här en publik som en familjefar som skall köpa datorer åt familjen eller en 
företagsadministratör som skall köpa nya servrar. Den businessdel som vi arbetar mycket 
med fokuserar sig mer på nyheter och företagsanalyser osv. Så istället för att skriva att det 
här är den nya processorn från Intel och den kan överklockas så här mycket, skriver vi om 
hur det går för Intel för tillfället, de tjänar si och så mycket och har tänkt göra såhär med sitt 
företag. Det här gör vi då för att locka en mer mogen publik. 
 
I: Det här med businesslounge och den här inriktningen mot äldre är det något som 
finns även hos den engelska sidan eller har ni kommit fram till det själva. 
F: Den här webbsidan är från början från Tyskland och sedan skapades en amerikansk 
version och sedan finns den även på en del andra språk. Den näst största är till exempel den 
Franska versionen. Alla dessa olika versioner har då lite egna inriktningar. Tyskarna håller 
på mycket med GPS, handdatorer, mobiltelefoner osv. Medan fransmännen håller på 
mycket med TV och mp3 spelare och sådana mer konsument inriktade saker. Amerikanarna 
håller mer på med processorer, hårddiskar och grafikkort. Vi själva blev rätt inspirerade av 
tyskarna med den här idén att rikta sig mer mot en äldre målgrupp. Den amerikanska 
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versionen håller sig inte så mycket mot business men eftersom de har ett så brett utbud så 
finns det även delar här som riktar in sig mot detta. 
 
I: De nyheter ni köper in är de på engelska eller tyska? 
F: Det är mestadels engelska artiklar eftersom det är så mycket svårare att hitta en 
översättare som kan bra tyska. Men hade vi hittat det hade vi nog hellre tagit nyheter 
därifrån eftersom de håller lite samma stil som våra. Men vi lyckas ändå hitta material hos 
den engelska versionen eftersom de har så stort utbud så kan vi välja nyheter som passar 
vår inriktning. 
 
I: Ungefär hur mycket nyheter publicerar ni? 
F: Detta varierar rätt mycket men i snitt är det en artikel om dagen och 8st nyheter om 
dagen. Så det är inte jättemycket men ändå hyfsat med tanke på att vi endast har en 
halvtidsanställd översättare som enda producent av material. 
 
I: Har ni någon aning om hur mycket sidan omsatte från början och vad den omsätter 
nu? 
F: Nej det är lite svårt att avgöra eftersom alla pengar från annonser som vi säljer genom 
tv.nu passerar genom vårt bankkonto, vilket gör att den blåser upp vår omsättning högre än 
vad den egentligen är. Men det har aldrig varit några enorma summor men vi har ändå 
kunnat klara oss på intäkterna. Omsättningen har kanske varit runt en miljon om året. Men 
vi har ju inte några direkta kostnader förutom vår egen och den till övriga anställda. 
 
I: Betalar ni något för de artiklar som ni får från den engelska sidan eller hur 
fungerar det? 
F: Egentligen skall vi göra det men vi har lyckats förhandla oss till att inte göra det än så 
länge. Tanken var att vi skulle betala dem en procentsats av intäkterna men efterhand så har 
det visat sig att vi inte kunnat göra detta. Men vi har ändå hjälpt dem med att sälja in 
globala kampanjer osv. Så de har ändå tjänat på att ha oss som samarbetspartner även om 
det inte blivit så mycket som de kanske tänkt sig från början. Vi fixade till exempel en 
kampanj från Logitech som de ville köra på alla sidor i nätverket. Naturligtvis är det inte en 
direkt optimal företagslösning men det är ganska invecklat eftersom IT-guiden haft en del 
interna problem. Tyskarna, fransmännen och amerikanarna har alla gått lite skilda vägar. 
Men i somras så blev hela koncernen uppköpt av en stor fransk mediekoncern som nu 
håller på att samla ihop alla de olika sajterna till ett varumärke. 
 
I: Är det då inte risk att ni också blir uppköpta? 
F: Nej vi har ju egentligen ingenting att köpa upp utan vårt företag är ju ganska ihåligt då 
det mestadels består av en översättare och en säljare. Vi har ju en välfungerande 
verksamhet men inget som egentligen går att köpa upp. Vårt problem har från start varit att 
vi börjat med 0 kr i kapital. Detta är inget jag skulle råda någon at göra men å andra sidan 
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så ger det en enorm frihet att inte ha en investerare som man hela tiden måste betala. Men 
utan startkapital så tar det lång tid att växa eftersom allting går mycket långsammare. 
 
I: Vad hade ni gjort annorlunda om ni haft en investerare? 
F: Då hade vi tagit in fler som arbetar med tidningen och direkt skaffat kontor i Stockholm, 
eftersom det är här alla företag har sina huvudkontor. Detta hade gjort det mycket lättare att 
knyta alla de företagskontakter som behövs. Då vi direkt hade träffat de företag som vill 
köpa annonsplatts och fått viktiga kontakter med stora internationella företag. Vi hade 
också satsat mer på egenproducerat svenskt material och gjort en mycket bättre webbsida 
som i sin tur hade gjort det mycket lättare att sälja annonsplatts. Vi hade helt enkelt anställt 
fler människor och anställt fler bra säljare som redan har erfarenheter och kontakter. 
 
I: Men hade ni då kunnat ta högre priser för annonsplatserna? 
F: Ja något högre priser hade man kunnat ta men vi har redan rätt höga priser, vi är 
nämligen redan ett av de dyrare ställena att annonsera på i Sverige. Dagens Industri tar 
också rätt höga priser och det är lite där vi försöker ligga. Vi satsar på låga volymer men 
höga priser så att det blir exklusivt att annonsera hos oss. Vi ligger ungefär på 200kr per 
1000 annonsvisningar och så köper kanske en kund 100 000 visningar. 
 
I: Har denna prissättning förändrats från när ni började? 
F: Ja i början så satsade vi på rätt mycket säkra kort som exempelvis datorbutiken.com som 
vi hade rätt länge. Men de är mer intresserade av att synas så att de får in besökare till 
butiken och då får fler saker sålda. Så detta passade vår ursprungliga målgrupp ganska bra 
men nu när vi lagt om till en mer affärsinriktad webbsida så passar inte längre vår sida dem 
längre samtidigt som de inte passar oss. Det finns tillexempel ingen affärsman som efter att 
läst en annons går direkt till datorbutiken och köper en vara. Precis som det inte ser bra ut 
för oss att ha dem som kunder. Det hade inte fungerat om vogue haft lidl som annonsörer 
eftersom det hade dragit ner deras eget värde. Så vi har tackat nej till en del annonsörer som 
vi känner har lite för dåligt rykte för vår smak just för att kunna sälja de här dyrare 
annonsplatserna. Denna nisch är något som vi känner har fungerat ganska bra. 
 
I: Om vi bortser från att ni hade haft en investerare, finns det något annat ni hade 
velat göra annorlunda. 
F: Utan en investerare hade det varit ganska svårt att gjort något annorlunda men en 
investerare hade gjort att vi hade kunnat satsa mycket hårdare och så hade alla inblandade 
kunnat arbeta utifrån samma kontor, vilket jag tror underlättar. Hade vi haft mer kapital så 
hade vi kunnat arbeta mer och hårdare och växt snabbare. 
 
I: Men hade ni kunnat göra om det på detta sätt utan den erfarenhet ni fått på vägen? 
F: Svårt att säga, hade vi fått chansen att göra om det med det vi lärt oss så hade vi 
definitivt klarat det och gjort ett jävligt mycket bättre jobb. Men eftersom vi från början inte 
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hade någon erfarenhet av att driva ett företag så hade det varit svårt att göra något bättre. 
Jag tycker ändå att vi har gjort ett bra jobb och vi har definitivt lärt oss massor av att göra 
det även om vi inte blivit direkt rika ut av det. Den erfarenhet vi fått och de kontakter vi 
skaffat betyder mycket. Vi har också haft en väldig frihet som även den är värd en del. 
 
I: Hade ni koll på era konkurrenter redan från början och hur försökte ni skilja er 
från dem. 
F: Ja vi försökte skilja oss från konkurrenterna lite. Våra större konkurrenter var bland 
annat Nordichardware som vi hade arbetat för innan men de är mer inriktade på konsument 
användare jämtemot de professionella användare som vi riktat in oss på. Likadant är det 
med Sweclockers som också mer riktar sig mot konsumenter och yngre användare. När det 
gäller den inriktning som vi har valt nu så finns det egentligen bara IDG.se som är direkta 
konkurrenter i Sverige. Vi är lite som en mindre variant av IDG. Vilka våra konkurrenter 
var och hur stora de var och vilken inriktning de hade vi bra koll på redan från start. De 
hade även offentliga prislistor så vi kunde enkelt se vilken nivå de valt att lägga sig på. Så 
vi visste från start hur vi skulle lägga oss. Vår målsättning var då att lägga oss lite under 
IDG men över de andra. 
 
I: Hade ni klart för er vad dessa rubriker innebar för dig och ditt företag när du 
startade? (visar lista) 
F: Just innan företagets uppstart så gick vi på sådana starta eget kurser och vi hade en del 
kontakt med olika nätverk som kan hjälpa till vid start av ett nytt företag. Men vi la inte ner 
så jättemycket tid på själva planeringen och så utan vi kände att det fanns så mycket som 
var så pass oklart. Hade vi vetat det vi vet idag så hade vi klart redan från start haft svaren 
på alla dessa saker men just som det var då så hade vi väl inte det och det kändes inte 
särskilt relevant att ha det heller eftersom det fanns så mycket som låg löst i luften. Vi 
visste då inte alls hur vi skulle göra eller hur vi skulle utvecklas utan det var mer att vi ville 
ge det hela en chans. Så vi hade inte direkt något nedskrivet utan vi mer hoppade på det 
hela för att se vad som hände. 
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