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Förord 

 

Det har varit intressant att studera hur e-handelsföretag använder sig av formella 

styrmedel samt hur olika situationsfaktorer påverkar styrningen, speciellt eftersom ämnet 

ligger rätt i tiden. Att studera de formella styrmedlen utifrån ett contingency perspektiv 

gjorde att intressanta delar kunde lyftas fram.  

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Elin Funck som under arbetets gång har 

gett oss bra vägledning och kommit med många användbara tips och idéer. Vi vill även 

tacka vår examinator som gett oss värdefulla synpunkter. Vidare ska ett stort tack ges till 

de respondenter på respektive företag som ställt upp på intervjuer och därmed gjort denna 

studie möjlig. Slutligen vill vi också rikta ett tack till familj och vänner som supportat oss 

under denna tid.  
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Abstract 
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Introduction: Swedish e-commerce is in rapid growth. Sales have increased substantially 

due to individuals in the last ten years has become more comfortable to online-shopping. 

As the growth increases, the competition also becomes fiercer. For companies to survive 

and grow MCS is of great importance. E-commerce is a relatively new situation for 

companies and involves uncertainty in the form of quick decisions, high competition and 

price pressure. Formal controls enables companies to quickly adapt to specific situations 

and achieve better results. 
 

Purpose: The purpose of this study is to identify the existence of formal controls in e-

commerce companies, to see if they are used and what impact they have. Furthermore, 

the purpose is to identify critical situation factors in e-commerce and from these analyse 

which impact they have on e-commerce formal controls. By doing this, we want to 

develop knowledge about the relationship between management control and situational 

factors in e-commerce. 
 

Methodology: Based on four factors; growth, size, performance and industry, we have 

selected ten e-commerce companies to make a comparative interview study on. With 

every company a semi-structured interview was conducted. 
 

Conclusion: Some of the situational factors that affect the formal controls are; growth, 

intense competition, rapid decisions, strategy and size. The situational factors also affect 

each other. Formal controls are used for planning and budgeting in the short term, both 

financial and non-financial measurements and also cost accounting to some extent. The 

structure and culture affects how they are used and what impact they have. 
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Inledning: Svensk e-handel är under kraftig tillväxt. Att försäljningen har ökat kraftigt 

beror bland annat på att privatpersoner under de senaste 10 åren blivit bekvämare med att 

handla på Internet. I takt med att följningen ökat, har även konkurrensen ökat. För att 

företag ska kunna överleva och växa sägs MCS därför vara av stor betydelse. E-handeln 

innebär en relativt ny situation för företagen och innebär stor osäkerhet i form av snabba 

beslut, hög konkurrens och pressade priser. Formella styrmedel gör att företagen snabbt 

kan anpassa sig efter specifika situationer och uppnå ett bättre resultat.  
 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av formella styrmedel i e-

handelsföretag för att se om de används och vilken betydelse de har. Vidare är syftet att 

identifiera kritiska situationsfaktorer inom e-handeln och utifrån dessa analysera hur de 

påverkar e-handelns formella ekonomistyrning. Genom att göra detta vill vi utveckla 

kunskap kring relationen mellan ekonomistyrning och situationsfaktorer inom e-handeln.  
 

Metod: Utifrån fyra faktorer; tillväxt, storlek, resultat och bransch, har vi valt ut tio 

stycken e-handelsföretag att göra en komparativ intervjustudie på. Med varje företag har 

en halvstrukturerad intervju genomförts.  
 

Slutsats: Några av de situationsfaktorer som påverkar den formella ekonomistyrningen är 

tillväxt, hög konkurrens, snabba beslut, strategi och storlek. Vidare påverkar även de 

olika faktorerna till stor del varandra. Formella styrmedel som används är planering och 

budgetering på kort sikt, både finansiella- och icke-finansiella mått och kalkyler till viss 

del. Strukturen och kultur påverkar även hur dessa används och vilken betydelse de har.  
 

Nyckelord: snabba beslut, tillväxt, formella styrmedel, situation och e-handel  
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1.	  Inledning	  
 

Det valda ämnesområdet är ekonomistyrning i e-handelsföretag. Det inledande kapitlet ger 

en inblick i hur e-handeln ser ut idag, dess fördelar och utmaningar samt betydelsen av 

ekonomistyrning och formella styrmedel utefter situationssynsättet. Därefter presenteras en 

problemdiskussion som beskriver e-handeln som en specifik situation vilket kopplas till vilken 

betydelse formella styrmedel kan tänkas ha. Detta mynnar sedan ut i två 

problemformuleringar och slutligen preciseras uppsatsens syfte.  

 

 

1.1	  Bakgrund	  	  
Svensk e-handel är under kraftig tillväxt. Under år 2014 ökade försäljningen inom e-handeln 

med 16 procent. Sedan år 2010 har tvåsiffriga tillväxttal visats och det finns inga tecken på att 

utvecklingen kommer avta. (HUI research, 2014) 

 
Figur 1: E-handelns oms. ökning (%) från år 2007 till år 2014. (HUI research, 2014) 

 

E-handeln fortsätter att växa och vinna allt fler marknadsandelar från butiksverksamheten 

(Turban, 2002). Tillväxten är framförallt stark för branscher som hemelektronik, 

barnartiklar/leksaker, bygghandeln samt kläder/skor (HUI research, 2014). Att försäljningen 

har ökat kraftigt beror bland annat på att privatpersoner under de senaste 10 åren blivit 

bekvämare med att handla på Internet (Mahlstein, 2014; Rämme et al., 2010; Raatamaa, 

Larsson & Lundh, 2012). De finner bland annat det större utbudet och bättre priser som 

avgörande aspekter. När de gjort sina första köp på Internet tenderar de att fortsätta. 

(Raatamaa, Larsson & Lundh, 2012) Ytterligare en förklaring beskriver Rämme et al. (2010) 

är att tekniken blivit bättre genom snabbare uppkoppling vilket gjort att konsumentens 
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möjlighet att handla på Internet ökat. Svensk Handel (2014) nämner att den tekniska 

utvecklingen även bidragit genom att skapa nya förutsättningar för företagen att synas och 

sälja sina produkter. Marknaden för e-handel har utvecklats mycket men är fortfarande under 

utveckling. Enligt Grossman och Lundmark (2013) tror analytiker att den riktiga 

försäljningsutvecklingen ännu inte inträffat. När 2000-talisterna som vuxit upp med den 

teknologiska utvecklingen, ansluter sig till arbetsmarknaden kommer e-handeln troligtvis att 

växa ännu mer. 

 

E-handeln möjliggör bland annat fördelar som högre informationskvalité, 

kostnadsbesparingar, förbättrad kundservice och ökad effektivitet i det administrativa arbetet 

kring försäljning och inköp (Chaffey, 2002). Verksamheterna har ofta mindre personal och 

lägre lokalkostnader, vilket även möjliggör lägre priser (Hansen, 2005). De lägre priserna är 

en stor faktor till att e-handeln tilltalar många konsumenter (Rådmark, 2009). Betydelsen av 

tid och placering försvinner eftersom webbsidan är tillgänglig dygnet runt överallt i världen 

(Kracher & Corritore, 2004). E-handelsföretag har även möjlighet att erbjuda ett stort 

produktutbud (Johansson, 2007). Via Internet kan företag marknadsföra och sälja sina 

produkter på en bredare marknad där de når många kunder, till en relativt låg startkostnad 

(Chaffey, 2002; Turban & King, 2003). 

 

Trots att branschen som helhet växer, visar en sammanställning av 80 e-handelsföretag att 36 

procent tappar försäljning. Vidare belyser sammanställningen att en tredjedel av dessa pekar 

på rörelseförlust (Dagens industri, 2015-01-14). Det är flera entreprenörer som gett sig in i 

den växande e-handelsbranschen för att sen fått erfara att verksamheten inte gått lika bra som 

det var tänkt. Anledningen är den hårda konkurrensen som uppstått när fler företag sett 

fördelarna med e-handel (Grossman & Lundmark, 2013). Vidare menar Svensk Handel 

(2014) att samtidigt som digitaliseringen driver handelns tillväxt finns också en 

strukturomvandling med pressade priser och krav på nya affärslösningar. Konsumenten får en 

större överblick av vilka produkter som finns på marknaden, vilket leder till ökad konkurrens 

(Bruzelius & Skärvad, 2012). För att överleva och vara konkurrenskraftiga måste företagen 

därmed anpassa sig till rådande förändringar som exempelvis ökade kundkrav, teknologisk 

framväxt och ökad användning av Internet (Colin & Mark, 2000). På grund av den hårda 

konkurrensen inom e-handeln skapas ett behov av att hitta lösningar och förutsättningar för ett 

lönsamt företagande (De Waal Kari & Kourtit, 2013). 
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Management control system (MCS) har som syfte att skapa kontroll över företaget samt att 

undvika oväntade kritiska händelser i omgivningen (Merchant & Van der stede, 2007). Enligt 

Malmi och Brown (2008) definieras MCS som;  

 

“Management controls include all the devices and systems managers use to ensure that the 

behaviours and decisions of their employees are consistent with the organisation’s objectives 

and strategies, but exclude pure decision-support systems.” 

 

För att företag ska kunna överleva och växa sägs MCS vara av stor betydelse (Herath, 2006). 

MCS kan enligt Malmi & Brown (2008) ses som ett paket innehållande flera olika styrmedel 

som alla inverkar på varandra. Syftet med paketet är att tillhandahålla information som vidare 

kan användas för planering, beslutsfattande och utvärdering av företaget. De olika styrmedlen 

behöver vara integrerade för att inte felaktiga beslut ska tas. MCS package innehåller att antal 

formella styrmedel. Dessa är de verktyg som används för planering och kontroll av 

verksamheten som exempelvis budgetar, kostnadsberäkningar samt bedömning av 

investeringar. De formella styrmedlen kan användas för att styra bland annat lager, 

kvalitetsutveckling och prestationer. Chenhall, Kallunki och Silvola (2011) förklarar att 

formella styrmedel sägs gynna innovation, entreprenörskap och vidare utgöra en bas för 

flexibel information. Exempelvis kan investeringsbedömning eller budgetar användas för att 

testa resultat eller för att anpassa nya idéer till kunders behov. Chenhall (2003) menar att det 

finns få studier kring lämplig utformning av MCS för att hantera komplexa och konkurrerande 

krafter från den yttre omgivningen.  

 

Styrning är en kritisk del i varje företag. Om styrningen inte fungerar kan det leda till förluster 

och i värsta fall att företaget inte överlever på marknaden. (Merchant, 2003). Hur 

omgivningen ser ut har stor inverkan på ett företags styrning (Atkinson, Balakrishnan, Booth, 

Cole, Groot, Malmi, Roberts, Uliana, Wu, 1997). Otley (1980) beskriver situationssynsättet 

(contingency theory) som innebär att företagets ekonomistyrning bör vara anpassat utefter 

omgivning och dess specifika situation. Detta eftersom företag agerar under olika 

omständigheter och har olika förutsättningar. Genom att anpassa ekonomistyrningen till 

faktorer i omgivningen som påverkar företaget kan effektivitet och bättre resultat uppnås 

(Taylor & Taylor, 2014). Forskare har tidigare försökt kartlägga styrningens utformning 

utifrån specifika förhållanden (Chenhall, 2003; Otley, 1980) dock kan vi se att de saknas 

studier kring detta för e-handelsföretag. De Waal Kari och Kourtit (2013) förklarar även att 
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orsaken till att fler organisationer implementerar styrning är för att det ska ge 

konkurrensfördelar och leda till att företaget lättare kan reagera, samt agera utefter vad som 

händer i den externa miljön.  

 

1.2	  Problemdiskussion	  
De formella styrmedlen har visat sig vara av stor betydelse för att skapa en struktur och kunna 

hantera aktiviteter, stödja koordinering mellan funktionella grupper, minska osäkerheter samt 

för att säkerställa effektivitet i tid och kostnader (Schultz, Salomo, Brentani & Kleinschmidt, 

2013). Tidigare studier visar även att användningen av formella styrmedel har en direkt 

inverkan på företagets och de anställdas prestationer (Schultz et al., 2013; Samaraweera & 

Gelb, 2015). Den formella kontrollen kan bland annat bidra till att de anställda presterar bättre 

och att företagets försäljning ökar (Samaraweera & Gelb, 2015). Mello och Hunt (2009) 

studie kring formella styrmedel visar att det är väldigt individuellt utifrån ett contingency 

perspektiv, vilka styrmedel som passar det enskilda företaget.  

 

E-handeln innebär en relativt ny situation för företagen och annorlunda förutsättningar i 

jämförelse med fysiska butiker, som exempelvis ett annorlunda konsumentbeteende (Körösi 

& Falkenberg, 2014). Dessutom innebär e-handeln stor osäkerhet i form av att snabba beslut 

måste tas, hög konkurrens och pressade priser (Rämme et al., 2010; Kracher & Corritore, 

2004). Detta gör att e-handelsföretag behöver ha kontroll på kostnader för inköp, lager och 

marknadsföring för att kunna konkurrera och samtidigt uppnå önskat resultat (Bring, 2014). 

Att använda formella styrmedel, med syftet att sätta mål och budgetar, menar De Waal Kari 

och Kourtit (2013) att människor inom en organisation blir medvetna om vad som förväntas 

av dem och därmed kan ett bättre resultat uppnås. Formella styrmedel gör även att företagen 

snabbt kan anpassa sig efter specifika situationer genom användandet av prognoser och 

planering.  

 

Tidigare forskning av Körösi och Falkenberg (2014) visar att det skiljer sig mellan hur e-

handelsföretag och företag med butiker följer upp, säkerställer och mäter sin verksamhet. E-

handelsföretag tenderar att fokusera på både finansiella och icke-finansiella nyckeltal medan 

företag med butiker oftast har fokus på de finansiella. Phippen (2004) förklarar även att e-

handelsföretag har möjlighet att använda sig av flera nya och annorlunda mått i sin 

ekonomistyrning. Exempelvis så kan stora mängder data lagras, som hur många besökare 
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webbsidan har och vart på sidan kunderna klickar, som vidare kan användas till att analysera 

kundernas beteende. En stor mängd data innebär även att företagen behöver välja ut den 

information som är mest betydelsefull och relevant för den fortsatta styrningen.  

 

Miller, Saldanha, Hunt och Mello (2013) förklarar att de formella styrmedel som används kan 

ha en stor betydelse för den operationella verksamheten. Bland annat kan de användas för att 

kontrollera aktiviteter som transport och leverans för att se vad som kan förbättras. Inom e-

handeln är logistiken en stor utmaning och någonting som företag behöver effektivisera för att 

möta konkurrensen (Sukasame, 2005). De behöver bland annat erbjuda snabba leveranser, 

smidiga returer och i vissa fall fri frakt (Lantz & Hjort, 2013; Dissanayake & Singh, 2007; 

Sukasame, 2005). Detta kan i längden bli kostsamt då det kan krävas mer personal och större 

lokaler (Sukasame, 2005).  

 

En tidigare studie av Taylor och Taylor (2014) visar att beroende på vilken situation ett 

företag befinner sig i, påverkas de av olika faktorer i omgivningen, som i sin tur styr 

betydelsen av formella styrmedel. E-handelsföretag omges av bland annat snabb tillväxt 

(Andersson, 2014). När företag växer och utvecklas blir det svårt att ha överblick och kontroll 

på allt som sker. För företag blir det svårare att vara detaljkunnig och för en chef att behärska 

alla problem (Bergstrand, 2010). Enligt Bruzelius och Skärvad (2012) kräver tillväxten därför 

en mer formaliserad organisation med organisations-, affärs- och investeringsplaner samt 

riktlinjer för aktiviteter. Skriftliga direktiv som de anställda kan ta del av, kvalitetskontroll 

och budgetuppföljning är några av de delar som blir betydelsefulla i en organisation för att 

fungera (Herath, 2007).  

 

E-handeln omges av både små och stora företag (Dahl & Lesnick, 1996). Formella styrmedel 

anses vara av stor betydelse för stora företag eftersom de associeras med en mer komplex 

verksamhet innehållande större produktsortiment, fler och större order, fler kunder och många 

anställda. Genom att implementera formell styrning kan företaget få information om framsteg 

och identifiera svagheter (Gunawan, Ellis-Chadwick & King, 2008). Vidare beskriver Herath 

(2007) att ett mindre företag med få anställda kan använda sig av en mer avslappnad styrning 

med mer personlig kontroll. Hansen (2005) förklarar även att inom e-handeln behövs det 

generellt sett mindre personal eftersom de inte har några fysiska butiker, vilket gör att ett 

företag med få anställda kan ha en hög omsättning. Mindre företag kan sälja sina produkter i 

flera länder, erbjuda ett stort produktsortiment och ha många ordrar. Detta gör att de kan 
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uppfattas som stora. Genom marknadsföring kan även de mindre företagen skapa sig en 

professionell bild som upprätthåller synen av företaget som stort. (Dahl & Lesnick, 1996).  

 

För ett företag inom e-handeln är affärsdrivandet lika viktigt som tekniken. Det är 

affärsdrivandet som blir betydelsefullt och väsentligt för att ha möjlighet att konkurrera. 

(Johansson, 2007). Bruzelius & Skärvad (2012) beskriver vidare att driva och leda företaget är 

många gånger den viktigaste och svåraste uppgiften som företagsledningen har. Formella 

styrmedel sägs utgöra ett hjälpmedel för att leda de anställdas beteende mot företagets 

målsättningar (Paul, Hennig-Thurau & Groth, 2014). Det saknas dock studier kring 

användningen och hur e-handelsföretag ser på betydelsen av formella styrmedel. Genom att 

de verkar i en omgivning innehållande andra krav i jämförelse med företag med fysiska 

butiker borde styrningen se annorlunda ut. En central frågeställning blir också hur 

situationsfaktorer i omgivningen påverkar ekonomistyrningens utformning samt hur styrning 

och situation förhåller sig till varandra. Bland annat är det intressant att se hur tillväxten, 

behov att ta snabba besluten, den hårda konkurrensen och prispressen påverkar styrningen. 

Det är även av intresse att se om det finns flera situationsfaktorer som kan tänkas påverka hur 

styrningen utformas. Utifrån den ovanstående diskussionen har vi vidare tagit fram två 

stycken problemfrågor:  

 

• Hur används och vilken betydelse har formella styrmedel i e-handelsföretag? 

• Vilka situationsfaktorer påverkar e-handelns formella ekonomistyrning? 

 

1.3	  Syfte	  
Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av formella styrmedel i e-handelsföretag för 

att se om de används och vilken betydelse de har. Vidare är syftet att identifiera kritiska 

situationsfaktorer inom e-handeln och utifrån dessa analysera hur de påverkar e-handelns 

formella ekonomistyrning. Genom att göra detta vill vi utveckla kunskap kring relationen 

mellan ekonomistyrning och situationsfaktorer inom e-handeln.  
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1.4	  Disposition	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

  

Kapitlet ger en bakgrund och problematisering av det valda ämnesområdet. 
Avsnittet inkluderar även de problemfrågor som valts samt studiens syfte. 

I detta kapitel beskrivs vilka metodval som gjorts, där bland annat valet 
av företag, intervjupersoner, förberedelse och genomförande av den 
empiriska studien samt studiens etiska överväganden presenteras.  

Den teoretiska referensramen är indelad i tre huvuddelar. Den 
första delen fokuserar på MCS, den andra på den 
situationsanpassade styrningen och den tredje på hur e-handelns 
omgivning ser ut.  

Den empiriska delen består av det material som samlats in 
genom intervjuer och är uppdelad utifrån de tio företagen, där 
de beskrivs var och en i taget.  

Detta kapitel utgör den första delen av analysen och innehåller de 
betydelsefulla situationsfaktorer som identifierats utifrån teori och 
empiri.  

I detta avsnitt ges den andra delen av analysen som har fokus på MCS 
och de formella styrmedel som företagen använder. Här görs även 
kopplingar till analysdel 1.   

I det avslutande kapitlet besvaras de problemfrågor som valts genom att dra 
slutsatser kring e-handeln och dess formella styrmedel. Slutligen beskrivs även 
egna reflektioner och förslag till vidare studier.  

	  	  	  1	  

	  	  	  	  	  2	  

	  	  	  	  	  	  3	  

	  	  	  	  4	  

	  	  	  	  	  	  5	  

	  	  	  	  6	  

	  	  	  	  7	  

Kapitel	  
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2.	  Metod	  
 

Kapitlet beskriver vilka metoder som använts för att besvara problemfrågorna och uppfylla 

uppsatsens syfte. Avsnittet inleds med valet av studie samt hur förhållningssättet har varit till 

teori och empiri. Nästa del behandlar den empiriska datainsamlingen där tillvägagångssättet 

för förberedelser beskrivs först och sedan förklaras själva genomförandet. Slutligen beskrivs 

uppsatsens trovärdighet och äkthet samt etiska överväganden.  

 

 

2.1	  Kvalitativ	  intervjustudie	  med	  en	  komparativ	  design	  
Målet med uppsatsen är att kartlägga om e-handelsföretag använder sig av formella styrmedel 

och i sådana fall vilken betydelse dessa har. För att göra detta har ett flertal företag valt att 

studeras i syfte att jämföra dem och få fram en bred bild av e-handeln. Vid en komparativ 

design används mer eller mindre identiska metoder för att studera två eller fler olika fall. Den 

innehåller en jämförelselogik som innebär att en bättre förståelse kan fås av en situation 

genom att jämföra motsatta fall eller situationer (Bryman & Bell, 2013). För att kunna svara 

på problemfrågorna ville vi jämföra flera företag i syfte att få en förståelse för e-

handelsbranschen, därför valdes den komparativa studien. Fördelen med en komparativ 

design är att särskiljande drag kan urskiljas, som vidare kan vara en utgångspunkt för 

teoretiska reflektioner. Nackdelen kan vara att fokus lätt hamnar på de olika fallen och att 

jämföra dem istället för att sätta dem i relation till omgivningen (Bryman & Bell, 2013). 

Därför har vi kompletterat det empiriska insamlade materialet genom att innan tagit fram 

karaktärsdrag för hela branschen som sedan används i analysen. 

 

Den komparativa designen kan användas genom både ett kvantitativt och kvalitativt 

angreppssätt. I den kvalitativa studien kan intervjuundersökningar genomföras på flera fall. 

(Bryman & Bell, 2013). Till en början var tanken att göra en kvantitativ undersökning och 

studera alla företag i e-handeln men för att förstå varför användningen ser ut som den gör och 

särskilt belysa betydelsen valde vi istället att göra en kvalitativ studie med 

intervjuundersökningar. Bryman och Bell (2013) beskriver den kvalitativa som fördelaktig för 

att få en förståelse av verkligheten, vilket är syftet med studien. Nackdelen kan dock vara att 

forskarnas egna uppfattningar inverkar på resultat, vilket det inte gör på samma sätt i den 
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kvantitativa. Genom att ställa samma frågor till alla och be den tillfrågade läsa igenom det 

material som sammanställts har detta försökt undvikas. Data som samlas in genom små urval 

sägs inte heller vara representativt för en kvantitativ statistisk mening (Trost, 2010). Den 

kvantitativa statistiska undersökningen kräver istället ett slumpmässigt urval för att dra 

slutsatser om en population (Yin, 2007). Ett slumpmässigt urval var inte aktuellt då vi ville 

kunna göra jämförelser mellan e-handelsföretag med olika karaktärsdrag.  

 

2.2	  Insamling	  av	  teori	  
Vi har i denna studie valt att utgå ifrån teorin för att sedan studera verkligheten vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) är i enlighet med den deduktiva ansatsen. Genom att först studera 

vad litteraturen nämner kring de formella styrmedlen och vad som påverkar dem har en 

jämförelse kunna göras med verkligheten. Nackdelen med denna ansats är att iakttagelser av 

verkligheten inte behöver överensstämma med teorin (Johansson-Lindfors,1993). Till den 

teoretiska referensramen har vi därför valt flera olika delar som situationsbaserad styrning, 

strategi, e-handel och ekonomistyrning. Denna teori har samlats in genom vetenskapliga 

artiklar, böcker och tidsskrifter. När vi inte har hittat information i dessa har vi även använt 

oss av tidningsartiklar. Detta har framförallt varit information om e-handeln då det funnits 

begränsad forskning på området. Vi är medvetna om att dessa kan vara vinklade och har 

därför försökt använda dem i begränsad utsträckning. Patel och Davidson (2011) beskriver att 

den teori som samlas in ska ge en så komplett bild som möjligt av studien. Vi har valt att 

använda flera olika källor för att få in flera perspektiv på ekonomistyrning och e-handel samt 

för att få med betydelsefull information som kan användas till empirin. Patel och Davidsson 

(2011) förklarar vidare att det även är viktigt att förstå upphovsmannens syfte och kunskap 

inom ett specifikt område. Det är av betydelse att inte bara välja ut material som stödjer egna 

idéer, då detta kan innebära att en skevhet skapas i materialinsamlingen. Detta kan i sin tur 

leda till att det ger en falsk bild av resultatet. Vi har försökt att välja teorier ur flera olika 

perspektiv för att få en bild av helheten. Vi har studerat de teorier vi använt oss av genom att 

kolla på vilka författarna är och teorins syfte, för att se om de varit lämpliga för denna studie.  
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2.3	  Förberedelse	  av	  empirisk	  datainsamling	  
Inför en empirisk undersökning är det av stor betydelse att förbereda sig, för att 

säkerhetsställa att den information som samlas in är relevant för studien. Utifrån studiens 

syfte behöver forskaren välja det urval och de personer som kan bidra med betydelsefull 

information. (Bryman och Bell, 2013) Nedan förklaras vilket urval som gjorts, samt vilka 

personer som valts att intervjua.  

 

2.3.1	  Strategiskt	  urval	  

För att fånga komplexiteten bland företag inom e-handeln valde vi att göra en kvalitativ 

komparativ undersökning genom intervjuer, där vi har studerat ett flertal företag. I valet av 

företag har vi utgått från fyra stycken faktorer; tillväxt, storlek, resultat och bransch. Ryen 

(2004) rekommenderar att de faktorer som används vid urvalet ska vara relevanta i 

förhållande till teorin och studiens problemställning. Det finns flera teorier och tidigare 

studier som tar upp hur valet av formella styrmedel påverkas av bland annat storlek, tillväxt 

och bransch. Mintzberg (1979) förklarar bland annat att större företag tenderar att ha mer 

styrning än mindre, Chenhall (2003) anger tillväxt som en faktor för att ha flera styrmetoder 

och Olve och Samuelson (2008) beskriver att olika branscher bör mäta olika aspekter för att 

lyckas. Dessa tre variabler påverkar i sin tur företagens resultat. Utefter vad teorin säger samt 

att dessa faktorer speglar hur e-handeln ser ut, fann vi det därför intressant att titta på hur detta 

påverkar e-handelsföretag och dess formella styrmedel. Ryen (2004) förklarar även att det 

gäller att få en viss variation i sitt urval för att täcka populationens egenskaper. Därför valde 

vi företag i olika storlekar, inom olika branscher, med varierande resultat samt med olika 

tillväxttakter. Genom att använda oss av europeiska kommissionens (2009) definition kunde 

vi urskilja företagens olika storlekar. Ett stort företag definieras som att ha mer än 40 miljoner 

€ i omsättning, medelstort företag har en omsättning mellan 10-40 miljoner € och ett litet 

företag har en omsättningen under 10 miljoner €. Flamholtz & Randle (2007) delar upp 

tillväxttakten i olika procentuella intervaller. Dessa intervaller använde vi oss av i urvalet med 

syfte att kunna ta hänsyn till företag med olika tillväxttakter. Intervallen presenteras nedan: 
 

Tabell 1: Procentuellt intervall för tillväxttakt (Flamholtz & Randle, 2007) 

 



 

11 
 

 

För att vidare kunna uppfylla syftet med att ge en övergripande bild av e-handeln valde vi 

även att ta med företag som varit renodlade e-handelsföretag, men även öppnat butiker. Detta 

är ett strategiskt val som företagen gjort och enligt Chenhall (2003) så påverkar ett företags 

strategi även vilka styrmedel som bör användas.  

 

Det första steget i varje undersökningsmetod bör vara att få en någorlunda fullständig 

överblick av de företag som ska undersökas (Jacobsen, 2002) Det första vi gjorde var att 

skapa en överblick kring vilka e-handelsföretag som finns. Vi började med att se på de företag 

som är certifierade enligt trygg e-handel. Utifrån trygg e-handels hemsida skrevs alla företag 

in i Excel och via Infotorg kollade vi deras tillväxt, resultat samt storlek. Vi kollade även 

företagens hemsidor för att se om de har butiker och inom vilken bransch de verkar. Även 

startår och antalet anställda studerades för att få en helhetsbild av företagen. Utefter denna 

lista gick vi igenom de stora företagen, sedan de medelstora företag och sist de små företagen, 

för att se vilka vi skulle välja i syfte att få en spridning i storlek, resultat, bransch samt 

tillväxt. Bland de företag som har butiker valde vi sedan ett litet, ett medelstort och ett stort 

för att kunna se hur styrningen skiljer sig. Vidare valdes företag där framförallt resultat och 

tillväxt skiljde sig. Genom att göra det var syftet att kunna analysera om de formella 

styrmedlen hade någon inverkan på ett företags resultat eller tillväxt, vilket teorin nämner att 

de har. Senare upptäcktes att ehandel.se, som är en mötesplats för svenska e-handlare, nyligen 

hade gjort en sammanställning av alla e-handelsföretag i Sverige. Via mejl fick vi tillgång till 

denna lista som även innehöll företagens omsättning och resultat. Då vi inte hittade 

intressanta företag från vår egen sammanställning i Excel med hänsyn till det strategiska 

valet, valde vi även företag från ehandel.se sammanställning. Totalt blev det tio stycken 

företag, tre stora, fyra medelstora och tre små. En jämn fördelning försökte göras för att en 

jämförelse skulle kunna göras mot valda teorier i analysen. Tio företag ansågs rimligt utifrån 

studiens syfte och omfång. Nedan ges en sammanställning av de företag som valdes och 

varför just dessa är intressanta för studien.  
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Tabell 2: Lista över valda företag utefter dess karaktärsdrag 

 
 

2.3.2	  Val	  av	  respondenter	  

Vi har i kontakten med företag valt att fråga efter den person som har störst kunskap om 

företagets ekonomistyrning, för att den ska kunna svara på frågor kring vilka styrmedel som 

används. Detta har då varit business controller, redovisningsekonom, ekonomichef, Chief 

Financial Officier (CFO) och Verkställande Direktör (VD), som alla haft en övergripande 

kunskap och förståelse för företaget och ekonomistyrningen. Att de har olika befattningar 

beror dels på företagens val av benämning, men även på hur stort företaget är. Vi har erhållit 

tillräckligt med information genom att intervjua en person på vardera företag, då dessa har 

varit insatta i ekonomistyrningen. Vidare berörs endast övergripande information vilket har 

gjort att kontakt med en person fungerat utmärkt för att ta del av den information som behövts 

för studien. Fördelen med att samla information från en respondent är möjligheten till att 

studera ett stort antal organisationer samtidigt, då det kräver mindre tid. Det kan dock vara till 

nackdel att förlita sig på att en person vet allt som behövs. En högre uppsatt medarbetare kan 

också ha en tendens att spegla situationen på ett gynnsamt sätt än vad andra skulle kunna 

tänkas göra. (Bryman & Bell, 2013). När vi kontaktat företagen har vi efterfrågat en person 
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med kunskap och inblick i ekonomistyrningen, som haft möjlighet att svara på våra frågor. De 

flesta som vi fick namn och nummer till var högre uppsatta inom organisationen. Vi har varit 

medvetna om att de kan spegla situationen till det bättre, men genom att förklara syftet med 

uppsatsen och ställa följdfrågor under intervjuerna har detta försökt undvikas.  
 
 

Tabell 3: Lista över intervjupersoner från respektive företag 

 
 
 

2.4	  Genomförande	  av	  empirisk	  datainsamling	  
Genomförandet av den empiriska datainsamlingen förklaras i detta kapitel genom att berätta 

om vår första kontakt med företaget. Vidare förklaras valet av telefonintervju samt 

halvstrukturerade intervjuer. Slutligen beskrivs tillvägagångssättet för bearbetning av det 

empiriska materialet samt analysering kring det.  
 

2.4.1	  Första	  kontakten	  

Enligt Andersen (2012) är den första kontakten helt avgörande. Det strategiskt utvalda 

företagen kontaktades först via deras kundservice, antingen via e-post eller telefon, för att 

vidare få kontaktuppgifter till den önskade respondenten. I samtliga fall erhölls e-

postadresser, där information kring studiens innehåll och syfte skickades ut. I de fall där svar 

från respondenten uteblev, gjordes ett nytt försök genom att kontakta via telefon. I några av 

fallen var det svårt att hitta telefonnummer till den önskade respondenten, vilket begränsade 

vår åtkomst att kontakta personen. I dessa fall skickades ett nytt e-postmeddelande ut.   
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2.4.2	  Telefonintervju	  

Enligt Trost (2010) är telefonintervjuer lämpliga då inga in- eller djupgående frågor och svar 

krävs. Eftersom vi inte berörde några känsligare ämnen passade telefonintervjuer oss utmärkt 

med tanke på studiens utgångspunkt. Bryman och Bell (2013) menar att telefonintervjuer är 

antingen mer eller i varje fall minst lika representativa som direkta (personliga) intervjuer. Att 

göra telefonintervjuer gav oss möjligheten att nå företag som var geografiskt distanserade från 

oss. På så viss hade vi en större valmöjlighet av företag. Fördelar med telefonintervju är bland 

annat att det är billigare och tar mindre tid, risken minskar för att intervjuarens personliga 

egenskaper påverkar svaret och de är fördelaktiga när fler intervjuare är inbegripna. 

Intervjuerna gjordes via telefon på grund av ekonomiska och tidsrelaterade aspekter, då 

företagen finns utspridda över hela landet. Bryman och Bell (2013) nämner även ett antal 

nackdelar med telefonintervju som exempelvis att de oftast inte är längre än 20-25 minuter, 

lägre svarsfrekvens, fungerar sämre vid känsliga frågor och svårt att uppfatta den intervjuades 

reaktioner. Tjora (2012) beskriver att användning av kortare intervjuer bör övervägas om 

temat är starkt avgränsat och man anser att förtroendet kan skapas relativt snabbt, och när det 

inte är väldigt känsliga och besvärliga teman som tas upp. I denna studie är det en 

övergripande bild som ska ges, vilket gör att en kortare intervju var aktuellt. Vidare anser vi 

därmed att nackdelarna med telefonintervju inte påverkade studien i någon större 

utsträckning. Dock är vi medvetna om att vi kan ha missat den information som fås via gester 

och kroppsuttryck. Samtliga intervjuer varade i ca 30-45 minuter där vi båda deltog. En av oss 

fokuserade på konversationen med respondenten, medan den andra antecknade. Den personen 

som antecknade fick en bra överblick över de ställda frågorna och kunde signalera till den 

som intervjuade om eventuella missade frågor. Vidare hade den person som antecknade mer 

tid att reflektera över de svar som fåtts och kunde därmed formulera kompletterande frågor 

om behovet fanns. För att vi båda skulle höra vad respondenten sa använde vi oss av 

högtalartelefon. Efter intervjun sammanfattades ett dokument och skickades till respondenten 

för korrigering av eventuella missförstånd. Uppföljning i form av följdfrågor skedde i 

efterhand via e-post och telefon med anledning att få kompletterande information på det som 

respondenten sa vid första intervjutillfället.  

 

Eftersom den som intervjuar förutsätts vara uppmärksam på de som sägs under intervjun är 

det bäst att inte bli distraherad av att föra anteckningar. Därmed kan det underlätta att spela in 

intervjun, då fördelen är att samtliga svar registreras (Patel & Davidsson, 2003). För att få en 
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fullständig redogörelse av intervjun valde vi därför att spela in samtliga intervjuer. Vi tror att 

med hjälp av inspelning kan en mer trovärdig tolkning göras av empirin.   

 

2.4.3	  Halvstrukturerade	  intervjuer	  

Då studien berör flera olika företag som ska jämföras valde vi att göra halvstrukturerade 

telefonintervjuer. I enlighet med Trost (2010) och för att vidare kunna jämföra 

intervjumaterialet mellan företagen är det av betydelse för studien att frågorna och situationen 

är desamma för de intervjuade personerna. Författaren förklarar att intervjun som sådan är i 

hög grad strukturerad men att frågorna är i låg grad strukturerade, då intervjun består av 

öppna frågor. (Bryman & Bell, 2011). Gillham (2008) menar att en halvstrukturerad intervju 

ger möjlighet till diskussion samtidigt som en viss struktur kan följas, där samma frågor ställs 

till respondenterna. I denna studie användes halvstrukturerade intervjuer eftersom det gav en 

grundstruktur men samtidigt gav respondenten möjlighet till öppna svarsalternativ, vilket 

uppmanar till diskussion kring ämnet.  

 

De halvstrukturerade intervjuerna skedde med hjälp av en förutbestämd intervjuguide som 

hade ett specifikt upplägg i syfte att följa studiens teoretiska referensram. Ejvegård (2003) 

menar att om det är bestämt att vissa specifika frågor ska tas upp bör samma frågor ställas till 

samtliga intervjupersoner. Syftet är för att öka möjligheterna att göra en jämförelse mellan de 

olika intervjupersonerna. Dessutom bör de ställas i ordningsföljd då frågor och svar som tas 

upp tidigt i intervjun kan påverka de som tas upp först senare. Genom att förhålla oss till 

Ejvegårds rekommendationer fick vi en god möjlighet till att jämföra svaren. I vårt fall där de 

tidigare frågorna i intervjuguiden är mer relevanta att ställa innan de senare, valde vi även att 

följa ordningsföljden i intervjuguiden. Därmed ville vi först och främst bilda oss en 

uppfattning om företaget genom att fråga om deras verksamhet överlag, målsättningar, 

strategi samt organisationsstruktur och sedan deras styrning. (Se intervjuguide: Bilaga 1) 

 

En pilotstudie görs för att först testa intervjuguiden innan första intervjutillfället, med 

avseende att ta reda på om något behöver förbättras (Patel & Davidsson, 2011). Vi fick 

möjligheten att testa intervjuguiden med en närstående person som själv har en chefsposition. 

Pilotstudien innebar att några enstaka frågor förtydligades. 
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2.4.4	  Bearbetning	  och	  tolkning	  av	  empiriskt	  material	  

Efter intervjuerna när informationen samlats in behöver materialet bearbetas för att kunna 

svara på de frågor som ställts (Patel & Davidsson, 2011). Vid bearbetning av de inspelade 

intervjuerna beskriver Williamson (2002) transkribering, genomläsning av material och 

kategorisering av information för analys av empiriinsamling. Vi valde att transkribera, vilket 

gav en bra helhetsbild av den information som framkommit under intervjutillfället. Efter 

transkriberingen av materialet från intervjun valde vi att skicka ut det till den aktuella 

intervjupersonen. Ejvegård (2003) förklarar att när forskaren har sammanställt intervjuerna 

kan dessa med fördel skickas ut till de intervjuade personerna. Därmed får de som 

intervjuades en chans att göra eventuella justeringar om det exempelvis skett ett missförstånd. 

Dessutom kan det hända att den berörda intervjupersonen ändrat sig gällande ett uttalande och 

det skapas då en ny version som forskaren får använda sig av.  

 

För att vidare tolka det transkriberade materialet och kategorisera informationen valde vi att 

använda intervjuguiden som stöd. Därmed valde vi att i empirin sammanställda våra 

intervjuer utefter de rubriker vi använt oss av i intervjuguiden, det vill säga 

företagsbeskrivning, vision och strategi samt formella styrmedel. Detta för att det ska finnas 

en tydlig struktur och skapa en enkelhet i uppsatsen och de studerade företagen, i syfte att 

kunna göra jämförelser. Dock följer inte innehållet av dessa rubriker strukturen i teorin, då 

teorin och verkligheten skiljer sig. 

 

Strauss och Corbin (1989, se Bryman & Bell, 2013, s 579) beskriver att grundad teori 

definieras enligt; ”teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett 

systematiskt sätt under forskningsprocessens gång”. I denna metod finns det ett nära samband 

mellan datainsamling, analys och den resulterade teorin. Insamling av analys och data sker 

parallellt och i en växelverkan med varandra. När all teori och empiri var färdigställt och 

godkänt av intervjupersonerna genomfördes analysen för en problemfråga i taget. Vi började 

med att analysera de formella styrmedlen där vi tittade på ett företag i taget angående en viss 

del som exempelvis budgetar, för att sedan kunna jämföra mellan företagen och ställa mot 

teorin. Sedan analyserades vilka situationsfaktorer som påverkat genom att se vad företagen 

nämner och vad teorin säger.  
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2.5	  Uppsatsens	  trovärdighet	  och	  äkthet	  
De två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning menar Bryman 

och Bell (2013) är trovärdighet och äkthet. Författaren beskriver att trovärdighet kan delas in i 

fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse.  

 

Tillförlitlighet talar om hur pass accepterad en undersökning är i andra personers ögon och 

skapas genom att forskaren håller sig till de regler som finns. Rapportering av resultatet sker 

till de personer som studerats för att få en bekräftelse att allt uppfattats korrekt. (Bryman & 

Bell 2013) För att öka studiens tillförlitlighet har vi överlämnat en intervjuguide till 

intervjupersonerna inför varje intervju. Detta för att ge en möjlighet till överblick över 

intervjuns innehåll. För att öka tillförlitligheten har vi även låtit vår handledare ta del av 

intervjuguiden med möjlighet till åsikter. Innan varje intervju har vi letat information kring 

företaget för att bygga oss en uppfattning om dess verksamhet. För att vidare få en bättre bild 

av verkligheten och kunna säga något om företagets situation har vi tagit hänsyn till de fyra 

senaste verksamhetsåren gällande resultat och tillväxt. På så sätt har vi lättare kunnat få en 

uppfattning kring företaget. 

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten håller i en liknande situation eller i 

samma situation vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell 2013). I studien har vi försökt 

beskriva och förklara på ett tydligt sätt så att framtida forskare inom området kan avgöra hur 

överförbar informationen är till annan studie. Den intervjuguide vi använt oss av finns bifogad 

som bilaga 2 för att framtida forskare ska ha en möjlighet till liknande förutsättningar. Utifrån 

våra metodval och beskrivningar ska andra ha möjlighet att genomföra en liknande studie 

inom e-handeln.  

 

För att avgöra om en studie är pålitlig antas ett granskande synsätt. Detta innebär att forskaren 

säkerställer att alla delar inom forskningsprocessen är fullständiga och tillgängliga. (Bryman 

& Bell 2013) Under studiens gång har vi hela tiden haft en kritisk ställning till insamling av 

data. Vi har genom seminarier och handledning ökat graden av pålitlighet och fullständighet 

då vi fått konstruktiv kritik, vilket även har inneburit att uppsatsen förbättrats. Vi har haft en 

återkommande kontakt med intervjupersonerna, för att kunna komplettera med information 

vart efter det behövts. Vi har även försökt att redogöra hur vi gått tillväga så läsaren kan 

avgöra själv om studien anses pålitlig.  
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Konfirmera och bekräfta innebär att forskaren säkerställer att individen agerat i god tro och 

inte låtit personliga värderingar påverka undersökningen. (Bryman & Bell 2013) Som tidigare 

beskrivits är studien av övergripande karaktär och då vi inte vill fördjupa oss i värderingar och 

åsikter utan mer får en konkret bild av hur styrningen faktiskt ser ut, bör inte detta kriterium 

påverka oss i högre grad. Dock är vi medvetna om att det är svårt att utesluta personliga 

värderingar fullständigt.  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att äkthet uppnås när en rättvisande bild ges av de åsikter 

som samlats in. Vidare beskrivs att äkthet även uppnås genom att hjälpa de medverkande i 

undersökningen att få en bättre förståelse för en situation eller miljö. Vid kontakt med 

intervjupersonerna, det vill säga vid första kontakten och även vid bestämd 

telefonintervju, har vi berättat om oss själva och vad syftet är med uppsatsen. Vi ville skapa 

en bild av vilka förväntningar vi hade och vad vi ville ha ut av intervjuerna. Genom att vara 

tydliga med mål och syfte har vi hjälpt de medverkande att förstå uppsatsens idé. 

Återkommande kontakt med intervjupersonerna har ökat äktheten, då vi har kunnat ställa 

följdfrågor vid eventuella frågetecken. Detta för att försäkra att vi fått och antecknat korrekta 

uppgifter. 

 

2.6	  Etiska	  överväganden	  	  
Det finns fem etiska regler att ta hänsyn till under forskningsprocessen. Informationskravet 

innebär att forskaren ska ge involverade personer information om undersökningens syfte. 

(Bryman & Bell, 2013) I samband med att mejl skickades ut eller kontakt togs via telefon med 

intervjupersonerna, beskrevs studiens syfte. Vi har varit tydliga för att undvika missförstånd. 

Samtyckeskravet betyder att de som deltar i undersökningen gör det frivilligt, de har rätt att 

avbryta om de inte längre vill delta (Bryman & Bell, 2013). De som har intervjuats har fått 

välja fritt om de vill delta eller inte och därmed haft möjlighet att avböja en intervju. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet inkluderar alla uppgifter som samlas in och ska 

behandlas med stor försiktighet, obehöriga ska inte ha tillgång till det insamlade materialet 

(Bryman & Bell, 2013). Vid första kontakten gjorde vi personerna medvetna om att det fanns 

möjlighet till att vara anonym. När vi skickade ut sammanställningen från intervjun till 

respektive person, fick de möjlighet att ta ett beslut kring anonymitet. Nyttjandekravet innebär 

att insamlad information om enskilda personer endast får användas i forskningen (Bryman & 
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Bell, 2013). Det är ingen annan som haft tillgång till de inspelade intervjuerna, som raderats 

efter att materialet godkänts. Falska förespeglingar är den sista regeln där forskaren inte får ge 

personerna involverade i undersökningen fel eller vilseledande information om 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Vi har försökt vara tydliga gällande syftet med 

studien och intervjupersonerna har även haft möjlighet att ställa frågor kring uppsatsen. Att 

sedan materialet skickats ut har gjort att de fått möjlighet att läsa igenom och godkänna vilket 

ska göra att fel information undviks.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  	  
 

Den teoretiska referensramen innehåller tre huvuddelar. Den första delen fokuserar på 

Management control systems och de formella styrmedlen som inkluderas i MCS package. I 

del två förklaras den situationsanpassade styrningen, vilket belyser att valet av styrning 

baseras på företagets omgivning. Den sista delen beskriver vidare hur e-handelns omgivning 

ser ut samt vilka särdrag den karaktäriseras av i förhållande till fysiska butiker. Därefter 

presenteras en sammanfattning av den teoretiska referensramen.  

 

 

3.1	  Management	  Control	  System	  (MCS)	  	  
En organisation har oftast flera ekonomiska mål de avser att uppnå som exempelvis vinst, 

räntabilitet och omsättning. Med avsikt att uppnå detta på ett effektivt sätt skapas ofta rutiner 

och metoder, som används för att kunna planera och följa upp verksamheten. Styrningen av 

företaget kan därmed sägas vara samtliga aktiviteter som är till för att planera, kontrollera och 

följa upp samt göra justeringar, i syfte att uppnå de ekonomiska målen. (Anthony, Dearden & 

Bedford, 1989) 

 

Vad begreppet Management control system innefattar har under åren utvecklats. Från det att 

fokus endast varit på att tillhandahålla formell, ekonomisk och kvantifierbar information har 

styrningen lett till ett till mer omfattande och bredare spektrum. Detta inkluderar extern 

information om marknader, kunder, konkurrenter, icke-finansiell information samt informell 

kontroll som berör personal och kultur. Detta ska i sin tur förhoppningsvis ge ett brett 

underlag för att underlätta för beslutsfattaren. (Chenhall, 2003). Syftet med ett väl fungerande 

management control system är att skapa kontroll över verksamheten och undvika oväntade 

kritiska händelser (Merchant & Van der Stede, 2007). Vidare menar Herath (2006) att 

management control system bidrar till överlevnad och tillväxt för en organisation, samt 

tillfredsställelse och utveckling för medarbetarna. 

 

3.1.1	  MCS	  -‐	  en	  definition	  	  

Det finns ingen entydig definition av MCS utan Malmi och Brown (2008) beskriver att 

litteraturen erbjuder ett antal olika definitioner, där vissa författare har valt en bredare och 
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andra snävare. Chenhall (2003) definierar MCS ur ett bredare perspektiv och menar att termer 

som Management accounting (MA), Management Accounting system (MAS), Management 

Control system (MCS) och organizational control (OC) används synonymt. MA avses vara ett 

antal styrmedel som budgetar och kostnadskalkyler, medan MAS avser den systematiska 

användningen av MA för att uppnå vissa mål. Vidare är MCS en bredare definition som 

omfattar MAS och dessutom annan typ av styrning som berör personal och företagskultur. OC 

är kontrollsystem som är relaterade till processer och aktiviteter, exempelvis kvalitetskontroll. 

Merchant och Otley (2007, se Malmi & Brown, 2008, s 289) tar upp MCS utifrån en ännu 

bredare definition där författarna nämner strategisk planering, strategisk styrning och 

inlärningsprocessen, som oftast är utanför ramen för MCS. I dessa definitioner menar Malmi 

och Brown (2008) att nästan allt ingår i organisationen som en del av den övergripande 

styrningen. 

 

Malmi och Brown (2008) förklarar vidare att det även finns mer snäva beskrivningar av 

management control system där definitionen utgår från perspektivet att kunna styra de 

anställdas beteende i enlighet med målsättningrna. Andra författare tar ett steg längre och ser 

kontroll som ett medel för att uppnå målkongruens (Flamholtz et al., 1985, se Malmi & 

Brown, 2008, s 289). Alla dessa definitioner menar Malmi och Brown (2008) brister i 

tydlighet eftersom de har olika utgångspunkter, vilket har skapat svårigheter i utformningen 

av ett MCS utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare menar de att en potentiell användbar 

definition förespråkas av Zimmerman (1997, se Malmi & Brown, 2008, s 289), där vissa 

kontrollverktyg är tänkta att ge direkt information till beslutsfattaren och andra verktyg är 

riktade mot de anställdas aktiviteter och beteenden. Malmi och Brown (2008) menar att MCS 

kan definieras som:  

 

“Management controls include all the devices and systems managers use to ensure that the 

behaviours and decisions of their employees are consistent with the organisation’s objectives 

and strategies, but exclude pure decision-support systems.”  

 

Vidare konstaterar Malmi och Brown (2008) att information som används för att påverka 

personalen till rätt beslut och agera enligt företagets mål och strategi ska placeras inom MCS. 

Medan beslutsunderlag för enskilda beslut, som endast är till för att förenkla för personalen 

sorteras under informationssystem.  
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Ett väl fungerande MCS är en kritisk funktion i en organisation för att nå framgång, där ett 

snedsteg kan leda till stora finansiella kostnader, försämrat rykte och även skapa brister inom 

organisationen. Samtidigt leder inte alltid mer ekonomisk styrning till bättre kontroll av 

företaget, då de kan hämma initiativet, kreativiteten och innovationen. (Merchant & Van Der 

Stede, 2007). Därav måste överväganden göras gällande vilken ekonomisk styrning företaget 

ska använda sig av. Nedan presenteras grundpelarna i vad Malmi och Brown (2008) kallar 

Management control system as a package: 
 

- Planering 

- Cybernetisk styrning 

- kulturstyrning 

- Administrativ styrning 

- Belöning och kompensation 
 

Författarna beskriver att det gäller att kombinera ihop styrmedel som kompletterar och har en 

tydlig relation till varandra för att kunna skapa en fungerande styrning. Därav kommer vi 

fortsätta detta kapitel med att presentera dessa delar.  

 

3.1.2	  MCS	  as	  a	  package	  

Malmi och Brown (2008) har utformat en teoretisk modell för styrning som de kallar 

management control system as a package (MCS package). Modellen inkluderar de verktyg 

och system som organisationer använder sig av för att försäkra sig om att beteende och beslut 

hos de anställda är överensstämmande med organisationens mål och strategi. Benämningen av 

MCS package utgår från att de flesta organisationer använder sig av flera styrmedel. Om 

dessa utformas och koordineras mot ett gemensamt mål utgör de ett paket och kan 

tillsammans skapa en helhet i styrningen. Utformningen av MCS package kan se olika ut 

beroende på vilken situation ett företag befinner sig i. Den formella kontrollprocessen består 

framförallt av planering och cybernetisk styrning (Anthony & Govindarajan, 2007). Malmi 

och Brown (2008) förklarar att även kultur, belöning och kompensation samt administrativ 

styrning är delar i ett företag som påverkar den formella kontrollen. För att förstå helheten och 

varför formella styrmedel används kommer vi därför att utgå ifrån planering och cybernetisk 

styrning men även titta på hur de andra delarna påverkar valet av dessa styrmedel.  
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Figur 2: Management control system as a package (Malmi & Brown, 2008) 

	  

3.1.2.1	  Planering	  

Valet och användandet av formella styrmedel utgår från företagets mål och strategier och 

utifrån dessa utformas en strategisk plan. Den strategiska planen har fokus på framtiden (lång 

sikt) och utgörs av förberedelser kring hur företaget ska ta sig dit. En formell strategisk 

planering kan ge organisationer vägledning kring hur den årliga budgeten ska utvecklas, vilka 

styrmedel som ska användas, implementera ett långsiktigt tänkande samt att informera 

anställda. (Anthony & Govindarajan, 2007) Malmi och Brown (2008) förklarar vidare att 

planering kan ske på både på kort- och lång sikt. Planering på kort sikt är till för att kunna 

agera snabbt, har ett taktiskt fokus och bestäms oftast för en tolv månaders period eller 

mindre. Den långsiktiga planeringen har ett strategiskt fokus och visar vad som ska uppnås 

under en längre period. Anthony och Govindarajan (2007) förklarar att den formella 

strategiska planeringen kan innebära vissa begränsningar, exempelvis att den blir något som 

genomförs automatiskt utan engagemang, den kan vara svår att delegera genom företaget samt 

vara tidskrävande och innebära stora kostnader.  

 

3.1.2.2	  Cybernetisk	  styrning	  

Cybernetisk styrning handlar om kommunikation, uppföljning samt respons där utförda 

prestationer jämförs med standard för att justeringar ska kunna genomföras. Det är även ett 

informationssystem där företagsledaren kan använda information för att kontrollera och 

korrigera anställdas beteende samt aktiviteter. Den delas upp i fyra delar; Budget, finansiella- 

och icke finansiella mått samt hybrid. En hybrid kan innehålla både finansiella och icke-

finansiella mätsystem som exempelvis ett balanserat styrkort. (Malmi & Brown, 2008) 
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Budgetar 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är budgetar ett betydelsefullt verktyg för att på kort 

sikt planera effektivt och kontrollera organisationer. Vidare beskriver Greve (2011) att det 

finns två övergripande syften med budgetering. Det kan användas som ett verktyg för 

planering. Planering är betydelsefullt för att i förväg kunna göra en bedömning av vad som 

kan tänkas hända och anpassa sig efter detta. Funktioner som försäljning, inköp och 

lagerhållning är delar där budgetering kan bidra till bättre resursfördelning, prognostisering, 

samordning, kontroll och kunskapsutveckling (Bergstrand, 2010; Greve, 2011). Budgetering 

kan även användas som ett verktyg för ansvarsstyrning och kontroll. De funktioner som 

hamnar i fokus då är motivation, kommunikation och prestationsvärdering. Anställda ska ges 

större inflytande och delaktighet i företagets verksamhet, vilket ska göra att företagets 

prestation förbättras. Budgetar kan upprättas för att fatta beslut kring finansiella aspekter som 

exempelvis lönsamhet och likviditet. Lönsamheten har betydelse både för den interna 

verksamheten men även för externa aktörer som har ett intresse i företaget. Likviditeten är 

begränsad på kort tid men ändå väldigt betydelsefull. Konsekvensen av att likviditeten 

minskar eller upphör kan det bli förödande. Budgeten kan också vara uppdelad på avdelningar 

eller funktioner som intäkter, inköp, marknadsföring och personal. (Emmanuel, Otley & 

Merchant, 1990). Anthony och Govindarajan (2007) förklarar att driftsbudgetar kan upprättas 

för ett år framåt. Dessa kan göras för bland annat intäkter, marknadsföringskostnader och 

logistikkostnader. Enligt Lantz (2014) är det aktuellt för e-handelsföretag att göra budgetar 

gällande marknadsföringen då det utgör en stor del av branschen. Oavsett om en 

marknadsföringskampanj blir lyckad eller inte så kostar den i både tid och pengar (Anthony & 

Govindarajan, 2007).  

 
Finansiella mätsystem 

Formella styrmedel är oftast kopplat till finansiella mått som exempelvis kalkyler och 

prestationsmätning (Emmanuel, Otley & Merchant, 1990). Produktkalkyler är centrala i 

företagets MCS. De fungerar som diskussions- och beslutunderlag vid situationer som 

exempelvis prissättning, val av produktsortiment och för att kunna urskilja rätt kundgrupp 

(Ohlsson, 2012). Karlsson (1999) beskriver att syftet även är att uppnå kostnadskontroll samt 

göra lönsamhetsbedömningar. Emmanuel, Otley och Merchant (1990) förklarar att vid 

investeringsbedömning bör företaget se till olika alternativ samt vilka för-och nackdelar de 

innebär. Detta för att hantera osäkerheter som kan dyka upp i framtiden och för att öka 

förståelsen för de som ska ta beslutet. Flera företag väljer en kombination av mått för att 
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utvärdera en eventuell investering. De kan kolla på både återbetalningstid och nettonuvärde. 

Syftet med att använda flera mått är för att tillfredsställa flera mål inom organisationen.  

 

Finansiella prestationsmått mäter och tillhandahåller kvantitativ information för att utvärdera 

prestationer som är relaterade till ett projekt eller för att jämföra olika delar av en verksamhet. 

Dessa ska visa hur väl de anställda presterar och därmed reflektera hur resultatet ser ut. De 

kan också visa hur företaget fungerar till sin helhet. (Emmanuel, Otley & Merchant, 1990). 

De finansiella måtten berör delar som kostnader, intäkter och resultat (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Enligt Kaplan och Norton (1992) så kan de också visa hur företagets 

strategi har genererat vinst genom att mäta delar som lönsamhet, omsättning och 

rörelseresultat. 

 
Icke-finansiella mätsystem 

Icke finansiella mätetal kan användas för att överkomma brister som de finansiella måtten har, 

de kan även hjälpa till att se drivkrafterna bakom att uppnå effektivitet (Malmi & Brown, 

2008). Exempel på icke finansiella mått är marknadsandelar, försäljningstillväxt, kundnöjdhet 

och lageromsättning (Merchant & Van der stede, 2007). Detaljhandelns omgivning präglas av 

dynamik, vilket gör det viktigt att styrningen är flexibel och öppen, där prestationsmåtten 

måste ta hänsyn till organisationens omgivning (Hopper, 2007). Det har därför blivit vanligt 

att använda sig av icke-finansiella mått inom områden som kvalité och kundnöjdhet (Anthony 

& Govindarajan, 2007). Dessa kan vara av betydelse för att spegla hur prestationerna på den 

operativa nivån ser ut (Olve & Samuelson, 2008). Enligt Gunawan, Ellis-Chadwick och King 

(2008) berör de mest förekommande prestationsmåtten för e-handelsföretag områden som 

lönsamhet, konkurrenter, försäljning, kundupplevelser, webbsidans funktionalitet och process 

relaterade mått.  

 

Hybrid 

Hybrid syftar till att kombinera finansiella- och icke-finansiella mått vilket är mest vanligt att 

göra genom ett balanserat styrkort (Malmi & Brown, 2008). Det finns inget mått som ensamt 

kan visa hur väl företaget presterar eller ha fokus på alla betydelsefulla delar inom företaget. 

Genom det balanserade styrkortet ses företaget ur fyra olika perspektiv; Kundernas-, interna-, 

innovation och kunskap- samt det finansiella perspektivet. (Kaplan & Norton, 1992)  
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3.1.1.3	  Administrativ	  kontroll	  

Administrativ kontroll är att organisera individer och grupper, styra beteende och att beskriva 

hur uppgifter ska utföras. Denna kontroll utgörs vidare av tre grupper; organisationsstruktur, 

styrningsstruktur samt procedurer och policies. (Malmi & Brown, 2008). Det finns forskning 

kring hur strukturen på en organisation påverkar i vilken grad styrmedel bäst lämpar sig 

(Otley, 1980). Beslut kring organisationsstrukturen är sammankopplat med framgångsfaktorer 

och de strategiska besluten (Malmi & Brown, 2008). Organisationsstrukturen i ett företag är i 

sig ett betydelsefullt kontrollverktyg. Den struktur som ett företag väljer innebär och 

uppmuntrar till en viss typ av relationer mellan anställda och ledning. Det finns olika 

strukturer på organisationer som utgörs av decentralisering/centralisering, differentiering eller 

standardisering, samt hur formaliserad organisationen ska vara. Sammanställningen av en 

organisation bestäms av de processer, strukturer och relationer som företaget väljer att 

använda sig av. Processer berör planering, marknadsprocesser, medan relationer avser interna- 

och externa relationer som – outsourcing, och strategiska samarbeten. (Ferreira & Otley, 

2009) 

 

Organisationsstrukturen är avgörande för de anställdas ansvarsområden, och påverkar arbetets 

effektivitet, motivationen hos de anställda, informationsflödet och styrningen samt är en 

påverkande faktor för hur företagets framtid formas (Ferreira & Otley, 2009). 

Styrningsstrukturen innefattar ansvarsskyldigheter och system som gör att samordning 

uppstår. Detta kan exempelvis vara möten där beteendet hos de anställda kan påverkas. 

Policies och riktlinjer har fokus på processerna för att styra anställdas beteende. (Malmi & 

Brown, 2008). Strukturen påverkas även av den miljö företaget verkar i. Även om miljön är 

given med tydliga karaktärsdrag finns det ingen optimal organisationsstruktur. Varje företag 

behöver därför utgå från sina egna fördelar och nackdelar. (Malmi & Brown, 2008) 

	  

3.1.1.4	  Kultur	  

Malmi och Brown (2008) beskriver kultur som en mindre formaliserad styrning som kan 

påverka valet och användandet av MCS. Att skapa tilltro hos de anställda görs genom formell 

kommunikation och system som i slutändan ska bidra till värdeskapande och direktiv för 

organisationen. Kulturella kontroller kan vara värdebaserade. Det handlar om att överföra 

värderingar och sociala normer till de anställda. Det gäller bland annat att få de individer som 

arbetar i företaget att bilda överensstämmande tankar och värderingar med företaget samt att 
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de ska tänka och agera i linje med organisationens målsättningar. Detta görs genom regler och 

stadgar som kan leda de anställda till att agera på ett visst sätt. Simons (1990) beskriver även 

värdebaserad styrning som att förmedla värderingar och visioner genom formella kanaler. 

Olika positioner inom företaget kan även användas för att reglera de anställdas beteende 

(Mintzberg, 1979) Den information som förmedlas till de anställda kan skilja sig. En del 

företag väljer att meddela allt som mäts medan andra väljer ut viss information som anses 

betydelsefull. Därmed kan kulturen anses vara mer eller mindre öppen (Emmanuel, Otley & 

Merchant, 1990) 

 

3.1.1.5	  Belöning	  och	  kompensation	  

Belöningssystem är ofta kopplat till de cybernetiska styrmedlen genom att använda mål och 

mått för att motivera en individ eller grupp. Genom att mäta prestationer är syftet att få 

effektiviteten hos de anställda att öka, skapa större motivation samt se till att den anställdes 

mål överensstämmer med företagets. (Malmi & Brown, 2008). Belöning kan ske genom både 

finansiella och icke-finansiella mått samt på både kort- och lång sikt. På kort sikt kan bland 

annat årlig vinst användas och på lång sikt kan den övergripande effektiviteten och 

prestationen ses över. (Emmanuel, Otley & Merchant, 1990)  

 

3.2	  Situationsanpassad	  styrning	  
Hur effektivt och framgångsrikt ett företag blir beror på hur väl det kan anpassa sig till den 

situation och omgivning som omges (Emmanuel, Otley & Merchant, 1990). Problem och 

svårigheter skapas om alla företag behandlas på samma sätt (Daft, 2001). Bruzelius och 

Skärvard (2004) menar att detta var fallet under den tidiga industrialismen, det vill säga under 

1800-talets sista och 1900-talets första decennier, då den klassiska organisationsläran växte 

fram. Den klassiska organisationslärans teoretiker hade ambitionen att under alla 

omständigheter, finna den bästa generella teorin med syfte att vara tillämpad för alla 

organisationer. I och med detta uppmärksammades inte att olika typer av organisationer i 

olika situationer krävde situationsanpassade organisatoriska lösningar. Detta gjorde att de 

flesta organisationsteoretiker lämnade den klassiska organisationsläran. Istället inriktade de 

sig på vad som gäller för organisationer i givna situationer, vilket benämns situationssynsättet 

(contingency theory). På senare tid har det situationsbaserade synsättet haft stort inflytande. 

Enligt Galbrainth (1973, se Gyllberg & Svensson, 2002, s.65) bygger synsättet på två 

huvudsakliga antaganden; 
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• det finns inte något optimalt sätt att bygga organisationer på 

• alla sätt att bygga organisationer på leder inte till samma effektivitet  

 

Synsättet tydliggör därmed att styrningen måste anpassas till organisationens egenskaper och 

omgivning (Gyllberg & Svensson, 2002). Då organisationer verkar under olika 

omständigheter och situationer, bör styrningen vara uppbyggt utifrån företagets specifika 

situation (Otley 1980). Detta kan exempelvis betyda att ett specifikt sätt att styra inte är dåligt 

i sig utan mer eller mindre bra anpassat till situationens krav (Bruzelius & Skärvard, 2004). 

Genom att utforma företaget utifrån dess situationsfaktorer kan uppsatta mål uppnås. 

(Donaldson, 2008; Parsons, 1956). Därmed kan företaget åstadkomma ökad tillväxt, 

avkastning eller ökad kvalité́ till ett lägre pris (Donaldson, 2008).  

 

3.2.1	  Situationsfaktorer	  som	  påverkar	  e-‐handeln	  

Den enskilda organisationen kan förvänta sig ett bättre resultat om styrningen bestäms utifrån 

företagets unika situationfaktorer (Fisher, 1998; Merchant & Van der Stede, 2007). 

Situationsfaktorerna är i sig kopplade till omgivningen och har en direkt påverkan på 

styrningen (Lawrence & Lorsch, 1967). Med hänsyn till e-handelns omgivning och 

de  tidigare studier kring identifierade situationsfaktorer som har stor betydelse för MCS, ges 

nedan en teoretisk beskrivning av situationsfaktorer som påverkar styrningen hos e-

handelsföretag.  

    

 
Figur 3: Situationsfaktorer som påverkar e-handeln 

 

3.2.1.1	  Osäker	  omgivning	  

En vanligt använd situationsfaktor är företagets omgivning, där det som oftast undersöks är 

osäkerheten, vilket organisationen utsätts för (Chenhall, 2003). Omgivningen är en 

övergripande term som kan sägas innehålla flera situationsfaktorer (Donaldson, 2008). 

Chenhall (2003) beskriver att det bland annat kan vara konkurrens, efterfrågan på marknaden, 

marknadsandel, sortimentsbredd och kundrelation. Då omgivningen förändras innebär det en 
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osäkerhet i verksamheten. Osäkerheten grundas i att information saknas när en aktivitet 

utförs. Därmed kan osäkerheten definieras som skillnaden mellan den information som krävs 

för att lösa en arbetsuppgift och den befintliga informationen som finns i organisationen 

(Gyllberg & Svensson, 2002). Begrepp som vidare används för att förklara företagets 

omgivning är säker/osäker, statisk/dynamisk, enkel/komplex samt lugn/turbulent (Chenhall, 

2003). Nilsson och Rapp (2005) menar att om omgivningen präglas av hög osäkerhet 

benämns den turbulent, men om omgivningen istället präglas av låg osäkerhet benämns den 

stabil. Organisationer inom detaljhandeln agerar enligt Warnaby och Woodruffe (1995) på en 

mer osäker marknad.  

 

Osäkerhet förknippas med behovet av mer omfattande och bred information (Chenhall & 

Morris, 1986; Chong & Chong, 1997) samt aktuell information (Chenhall & Morris, 1986), 

vilket kännetecknas av en mer subjektiv bedömning (Govindarajan, 1984; Chenhall & Morris, 

1986; Chenhall, 2003). Därmed görs utvärderingar av företagets prestationer mer icke-

finansiellt snarare än att använda sig av strikta budgetar och vinstrelaterad mätning (Ross, 

1995, se Chenhall, 2003, s. 137). Organisationer som står inför högre osäkerhet lägger inte 

någon större vikt på att använda sig av belöningssystem (Bloom, 1998). Vidare menar 

Govindarajan (1984) att det är fördelaktigt om de anställda som berörs av en specifik budget 

är aktivt med i utformningen, då omgivningen är osäker. Chenhall (2003) förklarar att företag 

behöver se över de anställdas interaktioners i en osäker omgivning, där budgetar kan vara till 

fördel, för att kunna utvärdera och förklara avvikande utfall.  

 

Under de senaste 20 åren har tidigare studier kommit fram till att ju större osäkerheten är, 

desto mer öppen och externt fokuserad samt av icke-finansiell karaktär är styrningen. Olve 

och Samuelson (2008) menar att en hög grad av stabilitet förenklar planering och gör det 

lämpligt att använda sig av budgetstyrning. När osäkerheten ökar minskar budgetens 

användbarhet, då överenskomna mål snabbt tenderar att föråldras. Hårdare konkurrens leder 

däremot till större användning av de formella styrmedlen och de traditionella budgetarna i 

syfte att kunna anpassa företaget utifrån omgivningen och maximera effektiviteten (Imoisili, 

1985 se Chenhall, 2003 s. 137). Khandwalla (1977) berättar vidare att företag som agerar 

under både hård konkurrens och osäkra förhållanden lämpas bäst av kontroll som är relaterat 

till den kortsiktiga överlevnaden och som karakteriseras av mer organisk kontroll. Även Burns 

och Stalker (1994) menar att organisk styrning lämpar sig bäst under föränderliga 

omständigheter, medan mekanisk styrning lämpar sig under stabila förhållanden. Mekanisk 
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kontroll förlitar sig mer på formella regler och standardiserade rutiner medan organisk 

kontroll är mer flexibel med färre regler och standardiserade rutiner, samt fristående 

arbetsuppgifter (Chenhall, 2003). Organisk kontroll förknippas även med kontroll av 

företagskultur, värderingar och normer (Govindarajan & Fisher, 1990).  

 

3.2.1.2	  Storlek	  

När företag blir större ökar chefernas intresse att kunna hantera en större mängd information, 

vilket skapar behov av styrning i form av regler, dokumentering, specialisering av 

ansvarsroller, samt ökad decentralisering med en hierarkisk struktur. (Child & Mansfield, 

1972, se Chenhall, 2003) Större företag associeras även med en större komplexitet där globala 

marknadsförhållanden kan vara orsaken. Detta kan i sin tur skapa ytterligare administrativa 

behov på grund av den ökade komplexiteten (Chenhall, 2003; Bruns & Waterhouse, 1975). 

Vidare menar Olve och Samuelson (2008) att det finns stora skillnader mellan det mindre 

företaget, där få anställda gör att kommunikation kan ske direkt och det stora företaget som 

har stora avstånd mellan ledning och medarbetare. För att stora företaget ska uppnå 

kommunikation ökar behovet av mer formell information. Det kan dock även vara fördelaktigt 

för mindre företag med systematisk rapportering och analys för att kunna följa upp faktorer 

som kan tänkas förbättras. 

 

Vidare beskriver Mintzberg (1979) att större organisationer tenderar till att ha differentierade 

enheter och utvecklade administrativa rutiner, vilket anses nödvändigt för att de ska fungera. 

Detta ställer krav på effektivitet gällande samordning, vilket välutvecklade administrativa 

rutiner kan hjälpa till med. Tydliga ramar krävs för att inte förbise delar av verksamheten. Ett 

stort företag sägs därmed föra med sig ett mer formaliserat beteende. Khandwalla (1972, 

1977) fann att stora företag har ett mer diversifierat produktsortiment, flera 

ansvarsavdelningar, använde sig av mer avancerad styrning och extern information i form av 

prognoser samt marknadsundersökningar. Merchant (1981) belyser att stora företag är mer 

decentraliserade med större användning av sofistikerade budgetar där de anställda 

involverades. Greve (2011) menar att det framförallt är större företag med fler anställda som 

har behov av att använda budgeten som ett verktyg för ansvarsstyrning. I mindre företag kan 

ägaren fatta de flesta beslut själv men när en viss storlek uppnås behöver beslut delegeras. För 

dessa företag kan budgeten tydliggöra mål och delmål som chefer får ansvar för.  
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För en organisation som är relativt stor och komplex har den formella strategiska planeringen 

stor betydelse. Även i mindre organisationer utgör den en betydelsefull del för att ta beslut. 

När det finns osäkerheter kring framtiden kan planering även bidra med flexibilitet för att 

bättre kunna anpassa sig efter olika förhållanden. (Anthony & Govindarajan, 2007)  

 

Emmanuel, Otley och Merchant (1990) menar att det i mindre företag kan uppnås ett effektivt 

agerande genom centrala beslut medan det i stora organisationer kan  leda till ineffektivitet i 

både tid och kvalitet. En enkel struktur utan uppdelning på avdelningar kan styras genom 

direkt övervakning. Ett företag som är uppdelat på divisioner behöver standardiserade mål 

som förmedlas nedåt i företaget (Mintzberg, 1979). 

 

3.2.1.3	  Tillväxt	  	   	   	   	   	   	  

Under snabb tillväxt är det viktigt för företaget att hela tiden utveckla sin uppsättning av 

styrmetoder, annars finns risken att tillväxten stagnerar och i värsta fall leder företaget till 

konkurs (Chenhall 2003). Det krävs mer planering (Mintzberg, 1979), samt budgetering och 

rapportering (Scott & Bruce, 1987). Greiner (1972) menar att företag som befinner sig under 

snabb tillväxt präglas av större ekonomiskt ansvar och fler administrativa uppgifter vilket kan 

skapa behov av ökad personalstyrka. Detta leder i sin tur till att ett behov av nya styrmedel. 

Hos långsamt växande eller företag i mogna branscher menar författaren att det snarare är 

tvärt om. Churchill och Lewis (1983) menar att då företag är under snabb tillväxt, både i 

omsättning och komplexitet, krävs det att ansvar och beslut decentraliseras, i syfte att inte 

kväva tillväxten. Vidare menar författaren att tillväxten ökar behovet av formella styrmedel 

både på en operationell och strategisk nivå.  

 

3.2.1.4	  Strategi	  

Organisationens strategi är en viktig faktor som har visat sig ha stor betydelse för vilken 

styrning som är lämplig (Chenhall, 2003), där många forskare anser att det är den mest 

centrala faktorn för hur styrningen bör utformas och användas (Olve & Samuelson, 2008). 

Författare som exempelvis Anthony och Govindarajan (2004) samt Kaplan och Norton (2001) 

har liknande utgångspunkter där de lyfter fram ekonomisk styrning som ett verktyg att 

implementera företagets strategi. Det företaget vill uppnå kan vara fördelaktigt att mäta för att 

resultat ska ges. Strategin definieras inte som en ren situationsfaktor, utan har istället ett nära 

samband med många andra situationsfaktorer. I utformningen av strategin måste ledningen 
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därmed bland annat ta hänsyn till den externa omgivningen, storlek och kultur (Chenhall, 

2003). Därav blir det svårt att utforma en lämplig strategi utan att först analysera företagets 

utmaningar och möjligheter i omgivningen (Olve & Samuelson, 2008). Även Schniederjans 

och Cao (2007) nämner att det är av stor betydelse att få strategin att fungera med den interna 

organisationens styrkor och den externa miljöns möjligheter och utmaningar. En bra koppling 

mellan dessa delar har visat sig ha ett samband med företagets prestation och effektivitet. 

Prestationsmått behöver även utvecklas och ha ett nära samband med strategin för att den ska 

kunna genomföras. Att kunna genomföra strategin kräver även att organisationsstruktur och 

system anpassas för att kunna ta rätt beslut och delegera ut ansvar (Taylor & Taylor, 2014). 
 

Vidare menar Warnaby och Woodruffe (1995) att detaljhandelns utveckling under slutet på 

1900-talet har lett till att ett strategiskt synsätt blivit av större betydelse, med syfte att kunna 

behålla och erövra marknadsandelar från konkurrenter. Hopper (2007) beskriver att för 

organisationer inom detaljhandeln handlar det alltså om att skapa konkurrensfördelar. Att 

mäta och utvärdera prestationer för olika avdelningar är av relevans för effektiviteten. 

Samtidigt belyser Olve och Samuelson (2008) att företag i detaljhandeln inte konkurrerar med 

priset utan sin långsiktiga effektivitet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 4: Sammanfattning av tidigare studier kring situationsfaktorer och styrning 
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3.3	  E-‐handelns	  omgivning	  
E-handel innebär att Internet används för att göra affärer samt för att möjliggöra digitala 

transaktioner mellan organisationer och individer (Laudon & Traver, 2007). Under ett fåtal år 

har e-handeln etablerat sig och blivit en betydelsefull försäljningskanal i den svenska 

detaljhandeln (Rämme et al., 2010). Internet har förändrat hur företag kan sälja och 

distribuera sina produkter och gjort att varor blivit mer tillgängliga för kunderna (Mahlstein, 

2014). Den vanligaste förekommande e-handeln är den mellan företag och privatpersoner 

(Laudon & Traver, 2007). E-handel mot konsumenter hade sin början i mitten på 1990-talet, 

då det stora amerikanska företaget Amazon startades. Efter det investerades det mycket i e-

handel, lager köptes och Internet utgjorde en allt större del av företagens verksamhet. År 2000 

till 2001 kom ett bakslag då flera It-företag gick i konkurs och utvecklingen stannade av. Efter 

denna kris byggdes e-handeln återigen upp och har sedan dess haft en stark tillväxt. 

(Raatamaa, Larsson & Lundh, 2012). E-handeln utgör idag 6,4 procent av detaljhandelns 

totala omsättning i Sverige, vilket innebär en omsättning på 42,9 miljarder kronor (HUI 

research, 2014).  

 

Framgången för e-handeln begränsas till ett visst antal branscher där ett mindre antal företag 

står för större andelen av omsättningen i respektive bransch (Rämme et al., 2010). Under  år 

2012 var kläder, elektronik och bokhandel de branscher som var mest framgångsrika inom e-

handeln. Andra branscher som apotek, bygghandeln och leksakshandeln visade på låg eller 

noll utveckling. (Raatamaa, Larsson & Lundh, 2012). Under år 2014 är det just dessa 

branscher som haft störst tillväxt samtidigt som kläder, hemelektronik och bokhandeln 

fortsätter att vara framgångsrika. Detta visar att e-handeln växer och att fler branscher väljer 

att etablera sig på Internet. (HUI research, 2014) 

 

 
Figur 4: Branschfördelningen inom e-handeln (HUI research, 2014) 
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Klädesbranschens försäljning beror framförallt på postorderns historia, där de framgångsrika 

företagen inom e-handel är tidigare postorderföretag. Framgången inom elektronikbranschen 

beror sannolikt framförallt på att företagen kan pressa priserna, där det har blivit en viktig 

faktor för att fånga konsumentens intresse. (Rämme et al., 2010) 

 

Det finns både stora och små företag som konkurrerar mot varandra på e-handelsmarknaden 

(Dahl & Lesnick, 1996). Den konkurrens som finns inom e-handeln skapar problem för 

företagen att behålla sina kunder (Swaid & Wigand, 2009). Utan någon fördjupad vetskap om 

ett företag inom e-handelsbranschen kan ett litet företag anses vara stort i konsumenternas 

ögon. Internet möjliggör för små företag att se professionella ut och väcka intresse genom att 

förmedla en bred global bild av sig själva. De företag som lyckas inom e-handeln är inte de 

med störst budget, utan de med bäst strategi. Det viktigaste för små företag är att de inte 

väntar utan agerar snabbt. Detta eftersom ju mer e-handeln i sig växer desto svårare och 

dyrare kommer det att bli att vinna marknadsandelar, samt urskilja sig från mängden. Större 

företag har istället fördelen att de lättare kan få publicitet via traditionella medier. Dock har de 

högre förväntningar på sig, speciellt om den traditionella marknadsföringen skapat en stark 

bild av företaget. (Dahl & Lesnick, 1996)  

 

Det är vanligt att både små och stora företag väljer att komplettera sina verksamheter med fler 

försäljningskanaler. Bland annat har postorderföretag valt att öppna e-handel för att få en 

bättre kommunikation med kunderna. Att använda sig av flera kanaler för försäljning är även 

vanligt förekommande genom att sammankoppla Internet med fysiska butiker. (Johansson, 

2007). Anledningen till att flera företag som startat sin verksamhet med e-handel väljer att 

komplettera med fysiska butiker kan vara att de säljer komplicerade produkter där kunderna 

har ett behov av att ställa frågor samt se och röra en vara innan köp. (Rådmark, 2009). Vidare 

är det heller inte ovanligt att e-handelsföretag väljer att outsourca en eller flera delar av 

organisationen. Anledningen kan bland annat vara kostnadsbesparingar eller att få hjälp av 

experter. Exempel på delar som företagen kan välja att outsourca är underhåll av webbsidan, 

lager och betalningslösningar. (Pentina & Hasty, 2009) 

 

Det finns en ovanlig finansiell aspekt när det gäller e-handelsföretag som inte syns hos fysiska 

butiker, vilket utgörs av att marknadsandelar ses som mer betydelsefullt än vinst. Flera företag 

väljer att satsa på att nå ut till en stor del av kunderna och det kräver marknadsföring i en stor 

skala, men även strategier för att få kunderna till webbsidan och sedan få dem att stanna. 
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(Kracher & Corritore, 2004). Enligt Pedro, Torres, Verissimo och Mahmoud (2014) finns det 

tre stycken strategier som är vanligt förekommande i e-handelsföretag. Den första och mest 

betydelsefulla är att differentiera sig genom marknadsföring. Att vara innovativ i sin 

marknadsföringsteknik påverkar företagets rykte och hur väl kunderna känner igen märket. 

Den andra strategin är att vara kostnadsledande. Effektivitet uppnås genom att reducera 

transaktionskostnader, använda skalfördelar och att utforska ny teknik för att samla in, hantera 

och analysera data. Den sista strategin är att kunna differentiera sig genom innovation. Fokus 

ligger på att komma med nya produkter samt att förnya de som redan finns genom tekniska 

möjligheter. Innovation anses vara en kritisk faktor för tillväxt samt för att skapa 

konkurrensfördelar.  

	  

3.3.1	  Särdrag	  	  

Utifrån den omgivning som beskrivits ställs företag inom e-handeln inför ett antal möjligheter 

och utmaningar som verksamheter med fysiska butiker inte gör (Hansen, 2005). Kracher och 

Corritore (2004) menar bland annat att kraven för att starta e-handel och komma in på 

marknaden är små. Det är relativt enkelt och billigt, vilket gör att mindre nystartade företag 

kan konkurrera med de stora etablerade företagen. Detta kan kopplas till situationsfaktorn 

storlek. 

 

Genom att sälja sina produkter direkt via Internet till slutkund kan e-handelsföretag även 

hoppa över led i distributionskedjan som fysiska butiker har. Detta kan innebära minskade 

kostnader och/eller ökade intäkter. Möjligheten till minskade kostnader beror även på att 

verksamheterna oftast har färre personal och lägre lokalkostnader, då de inte behöver vara 

placerade nära kunden (Hansen, 2005). Flera e-handelsföretag väljer att inte ha någon fysisk 

kontakt utan endast ett kontor och lager. Kostnaderna kan också bli lägre genom 

automatiserad kommunikation med leverantörer och skalfördelar. (Kracher & Corritore, 

2004). Detta gör Internet till en effektiv försäljningskanal när det kommer till kostnader. 

Lägre kostnader ger även möjligheten till lägre priser. (Hansen 2005) De lägre priserna är en 

stor faktor till att e-handeln tilltalar många konsumenter (Rådmark, 2009). Att erbjuda lägre 

priser har gjort att prispress mellan företagen uppstått eftersom kunderna enkelt kan jämföra 

priser innan beslut om köp. Pressade priser har bland annat varit extra stor för företag inom 

hemelektronik. (Raatamaa, Larsson & Lundh, 2012). Ett lågt pris är till viss del även ett måste 

för företag på Internet och något som blivit en viktig konkurrensfördel. Prisjämförelsesajterna 
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ger konsumenten en snabb överblick över prisnivån och då blir aktörer med för högt pris 

ointressant. (Rämme et al., 2010) Detta kan relateras till situationsfaktorn osäker omgivning.  

 

E-handelsföretag hade under 1990-talets början fokus på att fånga så många kunder som 

möjligt för att bli lönsamma, vilket gjorde att kostnaderna steg. Senare visade det sig att inte 

enbart mängden kunder var en faktor för lönsamhet utan även att få kunderna att göra 

upprepade köp och att skapa relationer. Att erbjuda god service utgör därför en betydelsefull 

del för att kunna skapa långsiktiga relationer. (Johansson, 2007). Service är även 

betydelsefullt för att uppnå konkurrensfördelar inom e-handeln. Det kan handla om att ge 

kunderna information, erbjuda reklamkampanjer samt att ha ett bra flöde av produkter. 

Genom att erbjuda kunderna bra service kan deras förtroende för företaget öka. Att kunderna 

enkelt kan hitta och använda information om olika produkter har även gjort att leveranstider 

blivit betydelsefulla för att uppnå bra service. Det gäller framförallt att kunna erbjuda snabba 

leveranser. (Sukasame, 2005). Olika leveranstider mellan företag är någonting som kunderna 

tar hänsyn till när de tar sitt beslut om att köpa en vara eller inte. Att ha kortare ledtider och 

leverera en vara snabbt kan göra att företagen behöver ha större lager och mer personal, vilket 

gör att kostnaderna ökar. Att ha en längre leveranstid än konkurrenterna kan däremot göra att 

företaget förlorar försäljning. (Huang, Chen & Ho, 2013; Rose, 2007). Avståndet mellan 

kunderna och säljarna samt att inte ha möjlighet att se och röra en vara leder till även till mer 

returer. Om returer inte hanteras effektivt kan kundernas förtroende vara förlorat. Att hantera 

returer kräver planering, implementering, kontroll och ett kostnadseffektivt flöde av material. 

Returer av produkter ses som en oundviklig kostnad för e-handelsföretag. (Dissanayake & 

Singh, 2007) Den hårda konkurrensen leder även till att fler företaget väljer att erbjuda 

kunderna fria returer och fri frakt. (Lantz & Hjort, 2013) Detta kan kopplas till 

situationsfaktorn strategi.  

 

Internet ger även möjlighet att nå ett stort antal kunder som är geografiskt distanserade från 

företaget (Hansen, 2005). Betydelsen av tid och placering försvinner eftersom webbsidan är 

tillgänglig dygnet runt överallt i världen (Kracher & Corritore, 2004; Hansen 2005). Genom 

att skicka erbjudanden och inbjudningar till kunderna kan relationer skapas, vilket kan leda 

till mer försäljning (Hansen, 2005). Lantz (2014) beskriver dock att företagen behöver 

anstränga sig för att få besökare eftersom det inte finns någon naturlig tillströmning av kunder 

som för fysiska butiker. Syns man inte så finns man inte, är en accepterad sanning för e-

handelsföretag (Dykert, Ivarsson & Widman, 2002). Ekberg (2008) beskriver att för att sälja 
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produkter på Internet behöver kunderna hitta till webbsidan, vilket inte alla gör av sig själva. 

Därför behövs marknadsföring både på och utanför Internet för att synas. Detta skapar hård 

konkurrens och kan relateras till situationsfaktorn osäker omgivning. 

 

Webbsidan är e-handelsföretagens sätt att vända sig till kunderna (Dykert, Ivarsson och 

Widman 2002).  Det är webbsidan som sätter gränsen för hur försäljning kan bedrivas samt 

hur kommunikationen med kunderna ska se ut. (Lantz, 2014). E-handelsföretag har även 

möjlighet att erbjuda ett stort produktutbud (Johansson, 2007). Rämme et al. (2010) menar att 

ett stort utbud av produkter är viktigast av allt för att kunna tillfredsställa konsumentens 

behov. De mest framgångsrika e-handelsföretagen har ett betydligt större utbud än vad 

konsumenten kan finna i fysiska butiker (Hansen, 2005). Detta kan vidare kopplas till 

situationsfaktorn strategi.  

 

Inom e-handeln är förmågan att fatta snabba beslut av stor betydelse. Tempot inom e-handeln 

är väldigt högt, där ett år i den traditionella butikshandeln sägs motsvara 3 månader i 

“Internet-tid”.  Forbes säger att: “On the web, you are either fast, or last”. Att tempot är så 

högt beror på den hårda konkurrensen. Med korta produktcyklar måste beslut fattas snabbt för 

att kunderna inte ska vara förlorade och enkelt kunna klicka sig över till en konkurrent. 

(Kracher & Corritore, 2004) Detta kan relateras till situationsfaktorn osäker omgivning.  

 

 
Figur 5: E-handelns särdrag 
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E-‐handelns…	  

 

3.4	  Sammanfattning	  över	  teoretisk	  referensram	  
	  

 

 
Figur 6: Sammanfattning över teoretisk referensram 

 

Otley (1980) har utvecklat en modell som ursprungligen baseras på tidigare studier kring det 

situationsanpassade synsättet och dess påverkan på MCS, vilket i sin tur syftar till att uppnå 

organisatorisk kontroll och effektivitet. I vår studie kommer modellen fungera som en 

övergripande teoretisk utgångspunkt, men är omarbetad för att anpassas till den teoretiska 

referensramen och vår studie.  
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Inledningsvis har e-handelns omgivning och särdrag identifierats, vilket beskriver företagets 

situation. Många av dessa ligger utanför företagets kontroll och har uppstått utifrån 

marknadens utveckling, kundernas krav och den hårda konkurrensen. I sin tur påverkar detta 

vilka situationsfaktorer som blir aktuella för e-handeln, vilket är osäker omgivning, storlek, 

tillväxt och strategi. Speciellt osäker omgivning, storlek och tillväxt har företagen inte 

möjlighet att påverka vilket gör dem kritiska (Otley, 1980). Identifiering av faktorerna är 

därmed av stor betydelse för att kunna utforma och styra verksamheten (Chenhall, 2003).  

 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att ett framträdande syfte med MCS är att bidra till 

ökad kontroll. För att maximera kontrollen är det av betydelse att reflektera över hur väl MCS 

är utformat ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till situationsfaktorerna (Otley, 1980).   

Merchant och Van der Stede (2007) menar att en väl fungerande MCS inte uppnås om inte 

hänsyn tas till alla delar i företaget. Vidare beskriver Otley (1980) att styrningen bör ses  

till sin helhet som ett “control package”, där dess delar ska influeras av varandra och 

omfattas av ett ömsesidigt beroende. Företagets formella styrmedel samt organisationens 

struktur och övriga styrmedel bedöms utifrån dess helhet. Ett företags strategi ska avspeglas i 

organisationens struktur samt dess val av planering och styrmedel.  
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4.	  Empiri  
 

Empirin är uppdelad utifrån de tio studerade företagen där de beskrivs var för sig genom att 

ha ordningsföljden; Stora, medel och sist små, som i tabellen nedan. För varje företag ges en 

beskrivning av verksamheten, vision och strategi samt vilka styrmedel de använder. I slutet 

ges en sammanfattande bild av hur de studerade företagen använder sig av styrmedlen, 

utifrån denna syns likheter och skillnader. Nedan ges först övergripande information om 

företagen. 12 

 

4.1	  Övergripande	  information	  om	  de	  studerade	  företagen	  	  
Tabell 5: Information om företagen 

 
                                                
1 CARG = Compound Annual Growth Rate = Genomsnittlig årlig tillväxttakt  
2 Företaget har funnits sedan 1947, och startade sin e-handel 1996 
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4.2	  Netonnet	  AB	  
På Netonnet AB Intervjuades Linda Stiernstrand3, Business controller sedan två år tillbaka. 

Hennes arbetsuppgifter är att analysera företaget och hon har ansvar för budgetar, 

strategiska planer, beslut samt godkännande av bokslut.  

	  

4.2.1	  Företagsbeskrivning	  

Netonnet är idag ett familjeföretag som säljer 

hemelektronik via e-handel och butiker, där 

försäljningen är jämt fördelad mellan de två 

kanalerna. Netonnet är den största enskilda 

näthandlaren av hemelektronik i Sverige och är 

vidare den tredje största inom 

butiksverksamhet. Med undantag från år 2013 

har företaget under de senaste fyra åren ökat sin 

omsättning. De har under denna period visat 

positivt resultat med undantag från år 2011. 

Deras produkter säljs i Norge (10 procent av omsättningen) respektive Sverige (90 procent av 

omsättningen), där försäljningen i Norge endast är över Internet. Stiernstrand förklarar att 

försäljningen i Norge hanteras som de andra säljkanalerna och ger ingen ytterligare belastning 

på styrningen. Tidigare fanns verksamheten även i Tyskland men år 2007 avvecklades 

verksamheten. 

 

Företaget var börsnoterat fram till år 2010 då familjen Bengtsson köpte upp det. Idag är 

företaget därför familjeägt, men har en extern Vd och externa medlemmar i styrelsen. Att det 

är familjeägt påverkar inte organisationen och styrningen. Företaget styrs mer av branschen än 

av ägandet. Netonnet är systerbolag till Siba och mellan dessa finns ett samarbete samt en 

gemensam styrning. Stiernstrand skulle beskriva verksamheten som både centraliserad samt 

decentraliserad och menar att ledningen tillsammans med VD är ansvariga för att sätta mål 

och bestämma mått som sedan ska brytas ner på respektive nivå. För att vidare stödja en 

ekonomisk medvetenhet genom organisationen har de skapat ekonomiska rapporter som visar 

hur försäljning och intäkter ser ut, vilket gör att det blir enkelt för alla inom företaget att få en 

                                                
3 Intervju den 2015-04-20 

Figur 7: Faktaruta Netonnet	  
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förståelse för verksamheten. Merparten av alla anställda förstår vart ifrån intäkter kommer och 

hur de kan arbeta för att öka dem.  

 

4.2.2	  Företagets	  vision	  och	  strategi	  
 

 
 

Visionen har funnits sen företaget startades och bygger på en anda att vara annorlunda och att 

skapa gemenskap. För att uppnå denna långsiktiga målsättning ska produkter alltid vara 

tillgängliga och kunderna ska veta att inga onödiga kostnader läggs på uppackning av varor 

samt snygga lokaler. Strategin bygger på att det inte ska vara krångligt för kunderna att köpa 

varor. Försäljningskanalerna ska vara enkla för kunden att använda samt erbjuda bra 

betalningslösningar. Netonnet vill vidare vara bäst på att leverera varor till kund. Genom att 

ha flera kanaler i form av både e-handel och butiker (Omni-channel) kan kunderna 

exempelvis handla från e-handeln och hämta ut varorna i butik. Syftet är att kunderna ska 

uppleva det enkelt att handla och att få hem varorna. Att erbjuda flera kanaler anses vara en 

del av företagets framgångsfaktorer. Ytterligare faktorer som bidrar till framgång är att de är 

en återförsäljare med bakgrund i e-handeln, branschens utveckling, konceptet och 

kundbemötandet. 

  

4.2.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  	  

Planering sker både på kort- och lång sikt. Den kortsiktiga sträcker sig över ett år och 

innehåller detaljer kring produkter och arbetssätt. De genomför även en strategisk plan som 

gäller i fem år framöver. Den långsiktiga och kortsiktiga planeringen är liknande med fokus 

på företagets vision och att strategin uppfylls. Detta för att hela tiden styrka möjligheterna att 

arbeta med Omni-channel. Det som skiljer dem åt är att den kortsiktiga planeringen har fokus 

på att de anställda i butikerna ska bli mer säljande. För att uppnå detta får de regelbundet 

genomgå utbildningar.  

 

Vision: ”The most respected and loved brand within consumer electronics” 

Strategi: ”Vara en teknikkompis med en omni-channel lösning” 
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Stiernstrand beskriver att budgeten är både strikt och en riktlinje för beslut. Budgeten skall 

följas och lönsamheten skall vara i linje med vad som budgeterats. Samtidigt är delar av 

budgeten riktlinjer som exempelvis lagermål, där de måste göra avsteg utefter efterfrågan. 

Budgetar finns för varje försäljningsställe samt för olika produktkategorier. Produktkategorier 

bryts ner ytterligare till en mer detaljerad nivå så som exempelvis tv, kaffekokare och HDMI-

kabel. De tittar då på hur mycket som säljs och till vilken marginal. Vidare budgeteras alla 

omkostnader som exempelvis marknadsföring och lager. Budgetarna används på daglig basis 

avseende försäljning och marginal där uppföljning sker i realtid. De använder även budgetar 

för varje kvartal för att kunna följa upp vad som hänt, se olikheter i produktmarginaler samt 

för att se hur det går för olika varugrupper. Slutligen gör de även en stor årlig budget som 

inkluderar hela verksamheten. Vid genomförandet av dessa budgetar tittar de på helåret innan 

för att se hur utvecklingen ser ut. Alla butiker vet vad de får göra av med och vilken 

försäljning de ska ha. Nya produkter har de också extra uppsyn över eftersom försäljningen 

kan sjunka när de sjunker i popularitet. 

 

Prognoser gällande produkterna sker på övergripande nivå två gånger per år. Framförallt ser 

man på försäljning, lagervärde och lagerfördelning för de olika produktkategorierna. 

Stiernstrand förklarar att utan prognos är det svårt att styra den här typen av rörlig verksamhet 

över ett år med ett bra utfall i och med att det är en kundstyrd bransch där tillgångar som 

kunderna önskar handla måste finnas tillgängliga. 

 

För alla nya initiativ och investeringar används en kalkyl som beslutsunderlag. Ett initiativ 

kan vara att öppna en ny butik. Om ett initiativ ska genomföras måste Netonnet tro på idén. 

För butiker räknar de inte med att de ska vara lönsamma på kort sikt, men på lång sikt ska 

lönsamhet uppnås. Produktkalkyler genomförs även för egna varumärken som bland annat 

Andersson. För dessa beräknas en marginal som utgör en del av prissättningen, där de även 

tittar på hur branschen ser ut samt hur varumärket står sig i konkurrensen. Prissättning av de 

produkter som företaget säljer, som även finns hos konkurrenter, styrs utefter marknadspriset 

för att kunna attrahera kunder. De erhåller även rekommenderade priser av leverantörerna. 

Prisjakt används för att hålla koll på hur kunderna uppfattar både kundkontakten som såväl 

produkternas priser.  

 

Prestationsmått använder de sig av väldigt mycket, framförallt i säljledet. Mått som används 

är bland annat vilka marginaler produkterna har, försäljningsmål, hur många tillbehör som 
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Figur 8: Faktaruta Ellos	  

säljs samt hur många finansiella tjänster och abonnemang som säljs. I lagret mäts att det finns 

rätt antal produkter samt rätt värde gällande produkterna. Vidare mäts även hur många av de 

totala artiklarna som finns i lager. Returgraden är inte speciellt hög, men när är de väl erhåller 

returnerade varor är orsaken ofta är att de fått leverans av varor som varit felaktiga. Den 

beräknade returkostnader uppgår till 0,3- 0,4 procent av omsättningen.  
 

De använder samma uppföljning och krav för butikerna som e-handel. Den skillnad som finns 

i styrningen är användandet av olika prestationsmått. För e-handeln behöver de bland annat 

mäta konverteringsgrad (hur många som besöker webbsidan i förhållande till hur många som 

handlar). Målet är att ha en hög siffra med många besökare på sidan, där alla inte behöver 

handla. I butikerna är det istället tvärt om där de som går in i butiken förväntas handla något. 

Vidare är de även olika krav gällande total marginal på e-handeln i jämförelse med butiker. 

Anledningen är att möjligheten till försäljning av olika produkter varierar, där det i butikerna 

bland annat säljs mycket mer tillbehör än i e-handeln. Stiernstrand förklarar att 

prestationsmåtten bryts ner på respektive avdelning inom företaget, för att alla ska få 

relevanta mål. Vidare har de anställda ett ansvar att lösa uppgifter som stödjer målen, där de 

har individuella mål som ska stödja eget initiativ, vilket i sin tur stödjer det övergripande 

målet.  

 

4.3	  Ellos	  AB	  
På Ellos AB Intervjuades Johan Stigson4, CFO på Ellos Group sedan år 2013. Stigson har 

arbetat inom koncernen sedan år 2003. Han har hand om redovisningen, finansieringen och 

kontrollen av verksamheten. Stigson sitter även med i ledningsgruppen och är involverad i det 

strategiska arbetet.  
 

4.3.1	  Företagsbeskrivning	  

Ellos är ursprungligen ett postorderföretag som 

grundades år 1947, och öppnade sin e-handel år 

1996. Ellos är vidare privatägt. De har haft 

varierande omsättning mellan åren 2011- 2014, 

utan någon större tillväxt. Från år 2011 till år 

2013 gick företaget med förlust, men där de år 

                                                
4 Intervju den 2015-04-23 
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2014 vände och uppvisade ett positivt resultat.  

De säljer sina produkter på den norska, finska, danska och svenska marknaden. Företaget är 

en del av Ellos Group som består av ett antal varumärken, vilka är Ellos, Jotex och Stayhard 

som alla är riktade mot kund. Ellos är det största märket som säljer mode, skönhet och hem, 

men har även hemelektronik samt resor i sitt produktsortiment. Företaget har totalt 630 

anställda där merparten är dedikerade till Ellos. Styrningen för Ellos, Jotex och Stayhard är 

till stor del integrerad. Avdelningar som HR, ekonomi och lager är gemensamma, inom 

ekonomi finns dock en uppdelning av de anställda som jobbar mot vardera varumärke. De 

kommersiella funktionerna som marknadsföring och produktsortiment är separata per 

varumärke.  

 

Av de olika funktionerna i företaget väljer de att bedriva merparten själva. De delar som de 

valt att outsourca är en stor del av returhanteringen samt en viss del av kundservicen. Detta 

för att uppnå en högre grad av flexibilitet, vilket framförallt är svårt i kundservice där de 

aldrig vet hur mycket det kommer ringa och hur mycket personal som behövs. Genom att 

outsourca kan de få ner sina kostnader.  

 

På Ellos strävar de efter en öppen kultur genom att en gång i månaden ha möte med hela 

personalen för att visa upp resultaträkningen. Genom detta vill de skapa en delaktighet och 

känsla för hur det går. Det ger även en möjlighet att tillsammans följa upp vad som gått bra 

respektive mindre bra.  

 

4.3.2	  Företagets	  vision	  och	  strategi	  
 

 

 

Företaget strävar efter att växa och ta marknadsandelar, men samtidigt göra det på ett lönsamt 

sätt. Kunder som är inom den rätta kundkategorin ska välja Ellos när de köper mode, skönhet 

Vision: ”Be the leading e-commerce gruop in the nordic countries, 

and an example in profitable growth and value creation” 

Strategi: “Erbjuda kunderna bra produkter och bra service. 

Service är inte att förglömma, speciellt inte inom e-commerce” 
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eller prylar till hemmet. Stigson förklarar även att det inom e-handeln handlar mycket om 

service, vilket bland annat berör returer och leveranstid. Om det är utlovat att en vara ska 

komma inom två dagar, då måste den också levereras inom den tiden. Dessa och liknande 

frågor gällande service menar Stigson är väldigt viktigt. För att uppnå detta måste de ha rätt 

verktyg och en bra webbsida. 

 

Ellos säljer inte bara produkter av externa varumärken, utan tillverkar även egna produkter. 

Detta anser Stigson är en stor fördel för företaget, då de externa varumärkena är lättare att pris 

jämföra, vilket i sin tur gör att de inte kan konkurrera med priset utan de måste istället erbjuda 

bra service. Genom att det inte går att jämföra priset på egna tillverkade produkter kan de 

konkurrera på ett annat sätt. 

 

4.3.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  	  

På Ellos genomförs planering på både kort- och lång sikt. De har en affärsplan som gäller i 

fyra år framöver, som bryts ner och utgör ett ramverk för budgeteringen. Stigson nämner att 

det diskuterats mycket om att budgetar är på väg ut och att man inte ska använda sig av dem. 

Men för Ellos utgör de ett viktigt styrinstrument och något de jobbar mycket med. Synen på 

budgeten har dock förändrats i företaget över tid. Tidigare var det hård styrning mot budgeten, 

där det var viktigt att det inte skulle uppstå några stora avvikelser än vad som var målet. I 

syfte att gynna tillväxten används budgetar i dagsläget som ett stödverktyg, där styrning sker 

med hjälp av budgeten, och inte mot den. 

 

Budgeten används för att hålla ihop alla avdelningar och för att se till att alla jobbar mot 

samma mål. Budgeten är uppbyggd på veckor och kalenderår, där exempelvis försäljningen 

observeras varje vecka, samt att produktplanering görs på artikelnivå. Varje vecka kollar de 

även på hur det gått i jämförelse mot föregående vecka. Budgetar upprättas även för de 

finansiella komponenterna av verksamheten samt för marknadsföring.  

 

Stigson berättar att de ser över vad varje order får kosta genom att använda sig av 

investeringskalkyler. Om nya investeringar gör att en order kostar mer än vad beräknat måste 

investeringarna stoppas. Kalkyler görs även för produkter för att sätta en marginal som sedan 

inköparen kan utgå ifrån. Vid prissättning utgår de inte bara efter marginalen utan tittar även 

på hur marknaden ser ut, för att se om marginalen är rimlig. 
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Finansiella prestationsmått används i form av försäljning per dag, genomsnittligt ordervärde, 

genomsnittligt produktvärde efter rabatter samt returgrad. Returgraden är speciellt viktigt för 

att se om de har något fel i sortimentet som behöver rättas till. De mäter även icke-finansiella 

prestationsmått som kundlönsamhet och Net promoter score (NPS). NPS är när kunderna får 

svara på frågor gällande ett genomfört köp och om de kan tänka sig att rekommendera 

företaget till andra. För lagret mäts den genomsnittliga försäljningshastigheten, för att se hur 

många veckor de innehar en produkt innan den tar slut. Tidigare när produkter endast såldes 

via postorder var de tvungna att ha mycket produkter i lager, för att kunna ha möjligheten att 

skicka produkterna när kunderna beställde. E-handeln innebär ändrade förutsättningar i 

förhållande till postorder. När en vara tar slut kan de ta bort den från webbsidan, vilket gör att 

färre antal produkter kan ligga i lagret i förhållande till mängden produkter som behövdes när 

det endast var försäljning via postorder.  

 

4.4	  BZT	  Fashion	  AB	  
På BZT Fashion AB intervjuades Allan Junge Jensen5, Chief Financial Officier (CFO) sedan 

fyra år tillbaka. Han har huvudansvar för ekonomin och det administrativa inom företaget.  

4.4.1	  Företagsbeskrivning	  

BZT Fashion AB (Boozt) är ett svenskt 

registrerat företag. De erbjuder modekläder från 

internationella topp märken och kända danska 

samt svenska designermärken, som totalt utgör 

över 300 varumärken. Boozt är vidare privatägt 

och har haft tillväxt de senaste fyra åren och 

därmed gått från att vara ett medelföretag (år 

2010) till ett stort företag (år 2013). Under denna tid har företaget visat upp ett negativt 

resultat. Den uppskattade omsättningen år 2014 är 660 MSEK. Vidare säljer Boozt sina 

produkter på den nordiska och den europeiska marknaden, där cirka 35 procent av 

försäljningen sker i Sverige. Att de agerar både på den nordiska och europeiska marknaden 

                                                
5 Intervju den 2015-04-15 

Figur 9: Faktaruta Boozt 
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gör att de behöver anpassa sig till de regleringar som finns i respektive land men utöver detta 

så påverkas inte den övergripande styrningen i någon större omfattning.  

 

Verksamheten styrs från Sverige och är indelad i fem divisioner/områden som arbetar 

tillsammans. Dessa är ekonomi, IT, kundservice, inköp samt försäljning och marknadsföring. 

Dessa områden är decentraliserade med möjlighet att ta egna beslut, men där besluten 

samtidigt ska överensstämma med den övergripande strategin som bestäms av ledningen. 

Plockning och packning av varor har de valt att outsourca eftersom de inte har den finansiella 

kapacitet som krävs för att investera i ett lager.   

 

På Boozt informeras de anställda en gång i månaden om resultatet för tidigare månad. 

Ledningen har det övergripande ansvaret att fatta beslut. Samtidigt delegeras mycket ansvar, 

som omfattar många beslut inom organisationen, ut till de anställda, för att de i sin tur ska 

kunna nå sina mål. I och med detta förklarar Junge Jensen att kulturen är väldigt öppen men 

med vissa restriktioner.  

 

4.4.2	  Företagets	  vision	  och	  strategi	  
 

 
 

Ett av målen är att år 2015 uppvisa ett positivt resultat och vara lönsamma. Junge Jensen 

förklarar att när de växer och blir ännu större och utnyttja stordriftsfördelar för att bli 

lönsamma, då de fasta kostnaderna kan täckas. Junge Jensen menar att i framtiden har de 

möjlighet att expandera verksamheten genom att inte bara sälja modeprodukter, utan även 

produkter inom andra kategorier. Ju mer verksamheten expanderar desto mer komplex blir 

den. Därför behövs system som ser till att företagets delar fungerar. Att få värdekedjan att 

leverera rätt varor samt att få servicen att fungera är två stora utmaningar.  

 

Vision: “Vara en av de största spelarna inom modeindustrin” 

Strategi: “Ge kunderna en smidig och bra köpupplevelse genom att 

erbjuda bra service som fria returer och fria leveranser samt ha ett 

sortiment och märken som kunderna eftertraktar” 
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4.4.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  	  

Planering av verksamheten sker under flera tidshorisonter. Dels genomförs en långsiktig 

planering för de kommande fem åren, som har fokus på visionen. De har också kortsiktig 

planering för ett år samt för vardera säsong, plus en planering på två år. Dessa är mer 

noggrant utförda än femårsplaneringen, som endast ska vara en ledstjärna för hur styrningen 

av den dagliga verksamheten ska skötas.  
 

De budgeterar årsvis och månadsvis i syfte att ha överblick på tillgångar och skulder samt för 

att kunna göra scenario analyser. Den finansiella budgeten är väldigt viktig då den ger mycket 

detaljerad information för respektive försäljningsland. För individuella varumärkena görs 

ännu djupare budgetar på produktnivå, men berör då andra delar än det finansiella. Vidare är 

budgeten strikt, där de finansiella mål som sätts måste uppnås.  
 

Genom analyser och historisk data kring försäljning kan de bestämma vilka produkter som 

ska köpas in från leverantörer, samt används när produkterna prissätts/diskonteras. Genom att 

göra en produktkalkyl försöker de hitta den leverantör som ger högst marginal. När de 

prissätter sina produkter använder de sig av det pris som rekommenderas av leverantörerna. 

Till viss del kollar de också på vad konkurrenterna tar för pris på sina produkter, men är 

ingenting som genomförs regelbundet. Investeringskalkyler används för marknadsföring, där 

de kollar på vilken avkastning investeringen kan ge och utefter det fattar beslut. Deras returer 

uppgår till cirka 30 procent och någonting som de mäter regelbundet genom både kalkyler och 

budgetar. De försöker vidare att ha inte mer än tillräckligt med produkter i lager eftersom de 

säljer säsongsprodukter som vart efter säljs ut billigare.  
 

Boozt mäter sin verksamhet på daglig basis genom olika prestationsmått. Detta för att kunna 

studera verksamheten noga och ha möjlighet att göra justeringar om de inte är på rätt spår. Det 

finns tre icke-finansiella mått som är av extra stor betydelse. Det ena är hur högt kunderna 

rankar företaget i förhållande till konkurrenter. Det andra måttet är Net Promoter Score, som 

visar om kunderna vill rekommendera företaget till andra. Genom att leverera rätt varor i rätt 

tid, erbjuda snabba returer och tillgängliga varor vill Boozt skapa värde hos kunderna, vilket 

ska göra att kunderna rankar företaget högre och rekommenderar det till andra. Det tredje 

måttet är konverteringsgrad och innebär att företaget kollar på hur många besökare de har i 

förhållande till hur många som handlar. (har redan förklarat vad det är)  De finansiella måtten 

som är av störst betydelse är bland annat rörelseresultat före finansiella poster, rörelsekapital 
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och genomsnittligt ordervärde. Junge Jensen förklarar att de har många prestationsmått som är 

väldigt detaljerade och därför berör flera olika delar inom det balanserade styrkortet. Men 

styrkortet är inget de direkt använder sig av. Han förklarar också att några av 

prestationsmåtten används i samband med deras belöningssystem. 
 

4.5	  Sportamore	  AB	  
På Sportamore AB Intervjuades Petter Blid6, Chief Financial Officer (CFO) sedan år 2011. 

På Sportamore är Blid ansvarig för ekonomi- och finansfunktionen. Vidare har han hand om 

redovisning, löner, internrapportering, delårsrapportering och kontakten med börsen.  
 

4.5.1	  Företagsbeskrivning	  

Sportamore säljer produkter inom sport och fritid 

på Internet. Sedan år 2011 har företaget haft 

kraftig tillväxt och ökat sin omsättning varje år, 

vilket vidare har gjort att de gått från att vara ett 

litet företag (år 2011) till att vara ett medelstort 

företag (år 2014). Under denna period har de 

varje år haft ett negativt resultat. Företaget 

agerar på den svenska, norska, finska och danska 

marknaden, där cirka två tredjedelar av 

försäljningen är i Sverige. Att försäljningen sker i flera länder kräver inga större extra resurser 

för företaget. År 2012 valde Sportamore att börsnotera sig med syftet att få in kapital som 

vidare kan användas för att växa.  
 

De olika avdelningarna inom Sportamore är inköp, marknad (inkl. kundtjänst), ekonomi, 

teknik, HR samt logistik/lager. Ledningsgruppen med Vd har det yttersta ansvaret för 

styrningen. De jobbar relativt tätt inpå varandra och därav ges en god överblick som 

avdelningschef. Ansvar delegeras ut för att undvika en toppstyrd situation., vilket leder till 

behovet av att följa upp olika parametrar noggrant. De anställda har sedan handlingsfrihet och 

tar mycket egna initiativ, där Blid menar att det finns flera vägar till samma mål. Vidare 

konstaterar han att företaget definitivt präglas av en hög ekonomisk medvetenhet. De 

anställda är medvetna om resultatutvecklingen, vad de vill uppnå samt vad som krävs för att 

                                                
6 Intervju den 2015-04-15 

Figur 10: Faktaruta Sportamore 
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nå dit. Sportamore har allt organisatoriskt i sin verksamhet och har vidare inte valt att 

outsourca någon av sina stora delar som exempelvis kundtjänst och ekonomi. Det är ett 

strategiskt val där de vill ha kontrollen, kunna styra, utbilda och motivera personalen själva. 

De vill att de ska känna 100 procent samhörighet med bolaget.   
 

4.5.2	  Företagets	  vision	  och	  strategi	  
 

 
 

Det övergripande målet med visionen är att växa, där de vill växa i form av att vara en 

omtyckt återförsäljare. För att vara en omtyckt återförsäljare strävar företaget efter att ha rätt 

produkter, snabba leveranser, fri frakt och retur, prisgaranti, en bra webbsida som kunden 

förstår samt en servicegrad som överträffar alla förväntningar. De har en kundbaserad strategi 

där kundernas åsikter är väldigt viktiga. Genom kompetent personal ska de kunna hjälpa 

kunden på samma sätt som en butikshandlare skulle kunna göra. Blid menar att om de inte 

följer denna grundstruktur kommer de bli väldigt svårt att nå målet om att öka i tillväxt;  

 

“Det går att köpa tillväxt genom marknadsföring och billiga priser, men det är inte en 

hållbar strategi i längden, därför är det viktigt att ha fokus på kunden”  

 

Vidare förklarar Blid att deras idé är enkel och så länge de inte startar fysiska butiker kan de 

istället koncentrera sig på att välja de absolut bästa varorna på marknaden och samtidigt 

erbjuda dem till marknadens bästa villkor. Blid menar att det är två helt olika affärer, att driva 

fysiska butiker och e-handel, och därför vill de inte tappa fokus genom att ge sig in på okända 

områden. Trots att Sportamore visar upp förluster, är det enligt planerna. De har helt enkelt 

valt tillväxt före vinst. En strategi de har är att betala för tillväxt med förhoppningarna om 

att kunna skapa en kundbas, som i framtiden kan generera lönsamhet. Vidare är målsättningen 

att de år 2016 ska omsätta 800 miljoner kronor och vidare göra det med en god 

intjäningsförmåga.  

Vision: “Att hela tiden få en ny person att säga att de älskar att 

handla på Sportamore” 

Strategi: “Erbjuda marknadens bredaste varumärkesportfölj, 

djupaste utbud, samt kunna erbjuda bästa tänkbara service” 
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4.5.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  	  

Planering förklarar Blid finns på kort- och lång sikt och berör flera tidsramar, men där 

månadsbasis är den vanligaste perioden. Planeringen är sammankopplad med budgeten som 

på lång sikt sträcker sig över flera år framåt där den löpande verksamheten ses över och 

ändrar utefter vad som händer i företaget. Därav utgör budgetar ett styrmedel som används 

löpande och är ett självklart styrmedel, där ju länge fram budgeten ligger desto mindre 

detaljerad blir den. Budgetering görs framförallt för marknadsföring och lager, med syfte att 

veta hur mycket de måste köpa in för att sälja. Varje år gör de en stor aktion i detalj och 

uppdaterar allt på vartenda konto i en resultaträkning. Senare under året planerar de intäkter 

till alla typer av kostnader som bland annat marknadsföring, lager och inköp. Vidare är 

kassaflöde och likviditet extremt viktigt att följa upp. Alla kostnadsposter är givetvis viktiga, 

men eftersom de köper in och lagerför varor är lager en jättestor del, där det räknas på 

kapitalbindning veckovis. Budgetstyrningen är inte helt strikt, utan Blid förklarar att de 

navigerar sig utefter den hela tiden. Om de anser att det är till fördel för verksamheten kan de 

dock göra avsteg från budgeten.  

 

Blid menar att flera av budgetarna är en form av kalkyl, men att de även gör andra separata 

kalkyler. Eftersom de inte gör något större antal investeringar så behövs inte kalkyler för det. 

Däremot är det ett bra verktyg för att exempelvis följa upp effektiviteten på lagret, hur mycket 

personal som behövs för inleverans av varor och hur mycket som packas per person. Genom 

att räkna och följa upp detta kan de ta hänsyn till om effektivisering kan göras.  

 

Blid förklarar att i deras bransch är inte priset det primära konkurrensmedlet.  

 

“Priset är snarare än hygienfaktor, har man inte rätt pris får man inte heller kunden.”  

 

Dessutom har företaget personal som sitter och observerar hur konkurrenter lägger sina priser 

och försöker utefter det sätta ett lämpligt pris. Istället för att sätta ett pris som täcker 

kostnaderna försöker de istället hålla nere kostnadsmassan, genom att använda sig av budgetar 

och kalkyler.  

 

Några av Sportamores viktigaste prestationsmått är framförallt omsättning, 

omsättningstillväxt och bruttomarginal för att se hur mycket de genererar på varje såld vara. 
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Dessutom är lageromsättningshastighet ett viktigt mått eftersom de inte vill binda kapital i 

lager, utan vill helst sälja produkterna innan fakturan till leverantören förfaller. Vidare är 

kostnaderna för returer någonting de räknar med, men där Blid förklarar att: 

 

“Sportamore ser nödvändigtvis inte returer som en kostnad utan en möjlighet för kunderna 

att testa produkterna. Kan returer hanteras flexibelt och enkelt så kan en bättre 

kundupplevelse uppnås. Blid berättar att de upplever att många av de som returnerar mycket 

är i slutändan de som även handlar mycket” 

 

De följer även upp icke-finansiella aspekter som återkommande kunder, hur många som 

besöker sidan, vilka som lägger varor i kundkorgen samt hur många som går vidare och 

betalar. Syftet är att kunna optimera sidan och se hur många som handlar. Vidare mäts det 

ökade antalet kunder månadsvis genom konverteringsgraden. Blid menar att detta är 

anledningen till att de kan ha en strategi som är att köpa tillväxt. Om de lockar till sig kunder 

genom marknadsföring idag, så vet det att X antal personer kommer tillbaka inom 3 månader. 

Blid förklarar att; 

 

“Om kunder inte kommer tillbaka är det heller inte värt att investera i tillväxt, därmed är det 

av hög relevans att mäta kunders lojalitet” 

 

Google Adwords som anses vara en effektiv marknadsföringskanal där företaget hamnar högt 

upp på sök listan i Google, används frekvent och mäts väldigt detaljerat för att se vilka ord 

som fungerar och vilka som inte fungerar. Sportamore har ingen egen rating gällande 

kundnöjdhet, utan istället används externa parter, som exempelvis prisjakt, genom att tittar på 

kundernas kommentarer. Dessutom undersöks olika forum, bloggar och twitter för att se vad 

kunderna tycker. Vidare är de aktiva med att svara på mejl och följa upp kritik via kunder som 

hör av sig till företaget. Anledningen till att de inte frågar kunden direkt om kundnöjdhet är 

för att inte behöva belasta kunden med det, utan istället tycks tillräcklig feedback fås från 

övriga kanaler. Utav de mått som används är det några som används i samband med 

belöningar till de anställda.  
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4.6	  Företag	  A	  	  
På Företag A har en redovisningsekonom7 intervjuats som jobbat på företaget i fem år. I 

dagsläget har företaget ingen controller, därför tar denna person hand om den rollen. 

Personen jobbar med redovisningen och den övergripande styrningen av verksamheten. 
 

4.6.1	  Företagsbeskrivning	  

Företag A är privatägt och startade sin 

verksamhet med inriktning på den 

amerikanska marknaden. De är idag nordens 

ledande e-handelsaktör inom design, möbler 

och heminredning och erbjuder sina kunder ett 

brett sortiment med över 100 000 produkter 

från fler är 350 varumärken. Sverige är den 

största marknaden med 46 procent av 

försäljningen. Sedan starten har bolaget växt 

väldigt mycket och har under denna tid även 

uppvisat lönsamhet. Idag befinner de sig på 13 olika geografiska marknader och har nio 

fysiska butiker i Sverige under två olika varumärken. Det ena varumärket är ett 

inkomstförvärv som gjordes förra året (år 2013) och kan sägas vara ett systerbolag till 

företaget. För tillfälligt styrs dessa var för sig, men målet är att de ska bli mer enhetliga. 

Intervjuperson A menar att svårigheten vid uppköp av ett företag är att man använder sig av 

olika rutiner och system, vilket gör det svårt att samspela styrningen.  
 

Vidare kompletterar de sin e-handel med fysiska butiker i syfte att kunna erbjuda sina kunder 

en bred multikanallösning. En viktig händelse i företagets tillväxthistoria var när de år 2010 

öppnade sin första butik, i Stockholm. Butiken var ett steg närmare mot ett e-tailkoncept, där 

retail + online = e-tail. E-tailkonceptet bygger på att förstärka det förtroende som Företag A 

redan byggt upp på Internet, genom att låta de fysiska butikerna fungera både som inspiration 

och som ytterligare en försäljningskanal. Butikerna däremot är inte uppköpta utan sköter sig 

själva, genom franchise. Att ha butiker ger en bättre helhet där det finns ett nära samarbete. 

Kunden kan beställa produkten via Internet och hämta ut i butik. Kunden kan även beställa en 

produkt via butiken och få den levererad dagen efter, där den kan hämtas ut i butik. 
                                                
7 Intervju den 2015-05-13 

Figur 11: Faktaruta Företag A 
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Det var inte länge sen företaget var litet, därför tas större beslut fortfarande av Vd och 

grundare av företaget. Samtidigt finns det en person på varje avdelning som har 

huvudansvaret, där de olika avdelningarna utgörs av ekonomi, inköp, lager, IT och kundtjänst. 

Kundtjänsten har de valt att outsourca för länder som USA, Australien, Kina samt delar av 

Europa. För att dela information har de regelbunden mejlkontakt med Sverige. Intervjuperson 

A menar att styrningen inte påverkas i någon större utsträckning av att de agerar på flera 

marknader.  

 

Alla varor som beställs paketeras och skickas från Sverige. Genom att ha lagret själva kan de 

uppnå större kontroll. Det är inte heller några problem att skicka varan snabbt beroende på var 

kunden är, och på så sätt blir inte kunden negativt påverkad. Vidare berättar intervjuperson A 

att det är väldigt viktigt med leveranstider. Snabba leveranser är en av anledningarna till 

framgång, vilket kan åstadkommas genom att ha många produkter på lager. Syftet är att kunna 

skicka varan på en gång och undvika att behöva vänta på leverantörens leverans. 

 

4.6.2	  Företagets	  vision	  och	  strategi	  
 

 
 

Varumärket ska stå för trend, kvalitet, stil och design av högsta klass samtidigt som bolaget 

ska rikta sig mot den breda massan och vara en ”folkhemsprodukt”. Vidare ligger mycket 

fokus på kostnadsmedvetenhet och effektivitet där de hela tiden vill utvecklas. Ledordet är att 

alltid förbättras på alla plan, i allt från kundtjänst till trivsel. Det behöver därför inte bara vara 

ut mot kund utan det kan även vara internt. Varje vecka har de gemensamma veckomöten för 

varje avdelning där de analyserar vad de kan förbättra och hur det har gått.  

 

Vision: “Företag A strävar efter att vara det självklara valet för köpare 

av högkvalitativa heminredningsprodukter på marknaden och vara 

ledande inom multikanalen” 

Strategi: “Ständig förbättring på alla områden, vi kan alltid förbättra 

oss för att uppnå en högre effektivitet och lönsamhet” 
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4.6.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  

Intervjuperson A berättar att målen på längre sikt utgörs av hur mycket de vill växa. På 

kortare sikt finns inga direkta målsättningar. Genom att alltid försöka samlas avdelningsvis 

planeras och diskuteras det i veckomöten vad som kommer att hända dagen därpå samt vad 

som händer om ett par månader framåt. Vidare skickas mejl ut om vad som händer på andra 

avdelningar i syfte att försöka informera alla. Finansiell information i form av resultat mejlas 

inte ut till alla, utan mer effektivitets baserade mått som exempelvis hur många paket som 

skickats från lagret.  

 

Budgetar genomförs årsvis och bryts sedan ned på kvartal och månad i syfte att jämföra med 

föregående år. Budgeten är inte uppdelad på respektive avdelning, utan används på en 

övergripande nivå. Budgeten utgör en riktlinje, men de försöker självklart hålla sig inom 

budgetens ramar. Exempelvis är marknadsföring något som de verkligen satsar på och lägger 

mycket kapital på. 

 

Marginalen på produkten sätts individuellt, där företaget får prislistor från sina leverantörer 

med rekommenderade priser. Vidare förhandlas det med olika leverantörer för att få rabatter 

och därmed skapas möjlighet till att försöka sänka priset mot kund. 

 

Deras viktigaste finansiella prestationsmått är framförallt bruttomarginal per leverantör. 

Vidare är kundnöjdhet ett icke finansiellt mått som de skulle kunna mäta men som de inte har 

haft tid att mäta som de hade velat. Däremot får de mycket mejl via kundtjänst som ger 

upplysning kring hur det ser ut och om det är något de vill ändra på. I och med att alla sitter så 

nära varandra, kan de exempelvis kontakta IT om något behöver ändras. Det finns vidare 

siffror som baseras på lager och leveranstider, men det är inget de lägger något större fokus 

på. De har returer på cirka 1,5 procent som de undersöker regelbundet. Intervjuperson A 

förklarar att en hög procent hade indikerat på att något varit lite tokigt. De mäter även antalet 

skickade paket för respektive marknad, vilket finns tillgängligt att se i deras affärssystem. 

Även försäljning undersöks och studeras utifrån respektive marknad.  
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4.7	  Jollyroom	  AB	  
På Jollyroom intervjuades Ulla Philipsson8, Ekonomichef sedan 2,5 år tillbaka. Philipsson är 

ansvarig för ekonomiavdelningen, och gör allt från den löpande bokföringen till bokslut samt 

deklaration.  

4.7.1	  Företagsbeskrivning	  

Jollyroom erbjuder Nordens största utbud inom 

barn- och babyprodukter. Företaget är privatägt 

och agerar på marknaderna i Norge, Sverige, 

Danmark och Finland, där försäljningen i 

Sverige är cirka 70 procent. Företaget består av 

avdelningar som lager, kundservice, IT, ekonomi 

och inköp. Ledningsgruppen består av 

avdelningschefer som bestämmer vad det är som 

ska mätas. De anställda får ta mycket eget initiativ, men beroende på var de anställda jobbar 

har de olika förståelse för den ekonomiska medvetenheten. Därmed är företaget både 

centraliserat och decentraliserat. Philipsson menar att det är många som inte förstår hur en 

transaktion påverkar resultatet och balansräkningen.  
 

Inom Jollyroom outsourcas ingenting, utan allt sköts internt för att ha kontroll på 

verksamheten. Philipsson menar att; 
 

“Lager, kontor, inköp, marknad och så vidare ska finnas i en och samma byggnad, och därför 

finns det ingen vits med att outsourca” 
 

Jollyroom har en daglig rapport som går ut till de anställda i syfte att de ska kunna följa upp 

den dagliga försäljningen, se vad som är budgeterat och vad som ska uppnås. Detta är 

uppdelat på alla länder. Alla kan följa precis allt och vad alla gör. En gång i månaden hålls 

även ett infomöte, då varje avdelningschef tar upp det som berör sin respektive avdelning.   

                                                
8 Intervju den 2015-04-24 

Figur 12: Figurruta Jollyroom 
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4.7.2	  Strategi	  och	  målsättning	  
 

 
 

Storleksmässigt är Jollyroom det näst största företaget på marknaden, Lekmer AB är störst 

och en stor konkurrent. I framtiden finns potential att växa och bli ledande inom andra 

marknader också, men för tillfället när företaget är väldigt ungt är det viktigare att stabilisera 

verksamheten på den marknaden de befinner sig på just nu. Philipsson menar att det tar tid 

och kraft att ta sig an nya marknader, vilket även gör det kostsamt. För att uppfylla visionen 

och bli ledande i norden innebär strategin att produktsortimentet ska innehålla allt som behövs 

från det att mamman är gravid tills det att barnet är cirka 12 år. Dessutom vill de erbjuda bra 

logistik med snabba leveranser samt bra kundservice.  

 

4.7.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  	  

Philipsson menar att de använder strikta budgetar eftersom de växer och är i behov av att ha 

fullständig översikt på kostnaderna. Alla avdelningar har varsin budget. Ekonomiavdelningen 

planerar utefter en årlig budget som följs upp samt kompletteras med prognoser, där det finns 

en för år 2015 och en för år 2016. Budgeten revideras minst 3-4 gånger per år. Philipsson 

förklarar att eftersom företaget fortfarande är ungt har de ingen budget som sträcker sig över 

en längre period, utan de utgår ifrån 2 år. Även marknadsavdelningen jobbar mycket med 

budget, då de behöver veta hur de ska lägga upp marknadsföringen under året för att träffa rätt 

under säsonger. Samma gäller för inköp som är i behov av en inköpsbudget för att planera 

sina inköp och mäta utefter säsonger. En del produkter är säsongsbetonade och andra inte, 

därför är det av stor betydelse att jobba efter budgeten när varor ska tas hem i syfte att få in 

dem i tid. Utöver dessa budgetar för respektive avdelning används även en likviditetsbudget. 

Försäljningen mäts hela tiden mot budget och jämförs dagligen mot gårdagens försäljning för 

att se hur många varor som skickades iväg och hur det ligger till i förhållande till prognosen.  

 

Vision: “Bli nordens ledande barn och baby butik” 

Strategi: “Ha ett stort utbud med allt som barnfamiljer kan behöva” 
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Prissättning sker utifrån marknaden. Vid inköp av produkter uppmärksammas att priserna inte 

är för höga för att kunna sätta priser med hänsyn till marknaden. Philipsson förklarar att 

prisbilden skiljer sig mellan alla länder, därför är fokus hos inköparna på att kontrollera vad 

konkurrenterna har för priser och vad Jollyroom kan ta för pris för att få sina produkter sålda. 

Företaget använder sig av en bruttomarginal vid inköp som speglar hela budgeten. Vad för 

marginal som tas per produkt är väldigt varierande och anpassas till vad det är för period. 

Exempelvis runt jul då det är mycket leksaker som säljs, vilket även är en produkt med låg 

marginal, blir det svårt att hålla den satta bruttomarginalen på grund av den hårda 

konkurrensen. I jämförelsevis med barnvagnar som inte är speciellt säsongsbetonade kan de 

istället ha en högre marginal. Detta följs upp löpande för att se hur försäljningen ligger till i 

förhållande till budgeten. Om de därmed ligger efter någon månad väljer de att sänka 

marginalen för att få igång försäljningen. Marknadsavdelningen kan vidare inte göra en 

aktivitet utan att mäta vad den ger tillbaka. De mäter return on investment (ROI) på sina 

aktiviteter och ger en aktivitet ingenting så ska den avstyras.  

 

Philipsson berättar att effektivitet på lagret mäts hela tiden. Bland annat mäts hur många order 

per timme som måste plockas för att hålla tempot. Därmed måste lagret sätta sin 

personalbudget i relation till den dagliga försäljningen. Vidare mäter marknadsavdelningen 

trafiken på webbsidan och har stenkoll på hur folk navigerar sig samt hur många kunder som 

inte väljer att handla. Det är av stor betydelse att kunderna återkommer eftersom det visar på 

kundnöjdhet. Genom att bevaka externa parters sidor, som exempelvis prisjakt, kan de se vad 

kunderna har för åsikter. Det gäller att få höga betyg och ligga först. Även att ligga på första 

sidan på sökmotorer som Google och få bra sök optimering är viktigt (google adwords). 

Philipsson beskriver att de viktigaste prestationsmåtten är framförallt kundnöjdhet. Vidare är 

det viktigt att mäta leveranstiden, för att se hur man förhåller sig till de tider som lovats kund. 

Snabbare leveranser, stort produktutbud och bra produkter gör kunderna nöjdare. De tillämpar 

även ett bonussystem som mäter hur de anställda uppnått sina och avdelningens mål.  

 

De försöker även mer och mer att kartlägga när det kommer returer, för att kunna se vad som 

kan vara orsaken och vilken leverantör produkten kommer ifrån. Philipsson berättar att det är 

svårt att föra någon pålitlig statistik eftersom de fortfarande är ett ungt företag, men något de 

kommer jobba med mycket framöver. Vidare förklarar hon att det är svårt att mäta under 

snabb tillväxt, vilket gör att de måste vänta tills de blir lite stabilare innan de kan räkna på det. 
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4.8	  Apotea	  AB	  
På Apotea AB intervjuades Pär Svärdson9, delägare och VD på företaget. Svärdson ägnar sig 

mycket åt IT, men även åt att dyka djupt ner i verksamhetens alla delar och rota i praktiska 

detaljer på låg nivå.  

 

4.8.1	  Företagsbeskrivning	  

År 2011 köpte Svärdson upp det före detta 

familjeapoteket och ändrade namn på företaget 

till Apotea. De har tillstånd av 

läkemedelsverket att bedriva nätapotek och 

sortimentet består av receptfria och 

receptbelagda läkemedel men även av andra 

produkter för kropp, hälsa och välbefinnande. 

Produkterna säljs på den svenska marknaden. 

Anledningen till att de inte agerar på fler 

marknader är för att det är svårt att sälja läkemedel i andra länder på grund av reglering. 

Vidare är Svärdson tydlig med att även Sverige många gånger kan vara en tillräcklig 

marknad, men att det är lätt att bli girig och försöka ta sig an marknader som företaget inte är 

moget för än. Sedan Apotea startade har företaget växt oerhört snabbt. Från år 2011 har 

omsättningen ökat väldigt mycket och gått från att vara ett litet företag (år 2011) till ett 

medelstort företag (år 2014). Fram till år 2013 hade de ett negativt resultat, vilket år 2014 

ändrades och blev positivt.  

 

Apotea är privatägt tillsammans med systerbolaget Vitaminvaruhuset. De båda 

verksamheterna styrs därmed parallellt och innebär väldigt lite extraarbete. Svärdson menar 

att han har huvudansvaret över verksamheten sedan fördelas ansvar ut på IT-, marknad-, 

logistik- och ekonomichef. Dessa chefer får ta mycket eget ansvar och egna beslut. Ingen del 

av verksamheten outsourcas där Svärdson förklarar att huvuddelarna inom e-handeln är IT 

och logistik, därför är det obegripligt att outsourca dem delarna. Det handlar om att uppnå 

kontroll och en enhetlig kundupplevelse.  

 

                                                
9 Intervju den 2015-04-21 

Figur 13: Faktaruta Apotea 
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Företagskulturen är väldigt öppen där de berättar allt för alla. Svärdson menar att; 

 

“På första sidan i vårt affärssystem så kan de anställda se exakt hur mycket vi säljer för. Vi 

är väldigt öppna med information och det är oerhört lite som alla inte vet.” 

 

De försöker ha samma information till alla oavsett var man jobbar eller med vad. Genom att 

de anställda får ta del av informationen ska de känna sig involverade och engagerade i 

företaget och därmed prestera bättre. 

 

4.8.2	  Företagets	  vision	  och	  strategi	  
 

 

 
 

Visionen innebär att de som jobbar på Apotea ska känna stolthet över att jobba på företaget, 

men även att växa ännu mer och vara lönsamma. Kunder som handlar från Apotea ska känna 

sig nöjda med sitt köp. Strategin grunder sig i att sälja varor billigt, ha ett stort sortiment och 

leverera varorna snabbt samt att hjälpa kunden på ett bra sätt för att uppnå målet att vinna 

kundens förtroende. Svärdson menar att det krävs engagemang i varje detalj för att nå 

framgång. Företaget räknar med att omsätta 500 miljoner kronor under år 2015 och att bolaget 

når en miljard kronor i omsättning år 2016. 

 

4.8.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  	  

Planering används på lång sikt för marknadsavdelningen, annars är det framförallt på kort 

sikt. Planering på lång sikt behöver ske för att leverantörerna ska kunna leverera i takt med 

den efterfrågan som finns. Den kortsiktiga planeringen involverar vad som ska köpas in och är 

baserad på statistik. Vid inköp ser de över hur mycket lager de behöver, vad de säljer och 

vilken försäljning de har, vilket följs upp väldigt noga. 

 

En budget upprättas per år för att se över samt hantera kostnadsnivåer. Budgetering görs även 

för att se vilken bruttomarginal som behövs, samt för att se hur mycket som kan läggas på 

Vision: “Vara duktiga på det som berör verksamhetsområdet” 

 

Strategi: “ Hela tiden försöka förbättra sig” 
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marknadsföring. Om inte kostnaderna ses över kan det leda till att fel köpbeslut tas gällande 

produkter. Svärdson beskriver att om man inte har kostnaderna under uppsikt, finns det risk 

för att en massa betalas för marknadsföring som det egentligen inte finns pengar till. Apotea 

använder sig av budgetar, men på en väldigt övergripande nivå. Anledningen till att det inte 

görs på en detaljerad nivå är för att de inte vet hur det kommer se ut i framtiden. Enligt 

Svärdson tar de detaljerade budgetarna oerhört mycket tid och blir garanterat fel. Ju mer 

övergripande desto mindre blir felen. Budgeten är därmed inte strikt utan används mer som ett 

hjälpmedel.  

 

Svärdson berättar att för att få en viss intäkt behövs en särskild bruttomarginal. Dock varierar 

marginalen från produkt till produkt beroende på konkurrensförhållandena. Vissa produkter 

som är väldigt prispressade går det inte att tjäna pengar på eller ger i värsta fall till och med 

förlust. Dock är dessa produkter viktiga för sortimentet och för att göra kunderna intresserade. 

Att tjäna pengar på varje enskild produkt är därför inte det viktigaste utan det är priset som 

blir betydelsefullt.  

 

Det viktigaste finansiella måttet är försäljning, där de vill veta vad de säljer för och hur 

mycket de tjänar. Svärdson berättar att det är väldigt viktigt med lönsamhet. Vidare menar 

han att de dock inte fokuserar på att tjäna speciellt mycket, utan istället på att investera i 

marknadsföring. De utgår mycket ifrån vad de har råd med att lägga på marknadsföring och 

försöker utefter det göra så bra reklam som möjligt. Svärdson beskriver vidare att det inte är 

enkelt att få tillbaka pengarna som lagts på marknadsföring, vilket gör att de knappt räknar på 

återbetalningstid.  

 

På lagret följs effektiviteten upp noga, bland annat för att inte ha för mycket personal på lagret 

eftersom det kan leda till ineffektivitet. Väldigt mycket av konkurrensfördelar grundar sig i 

hur arbetet görs på lagret, där tjänsten som kopplas till varje såld produkt, kan bli bättre eller 

sämre beroende på hur det ser ut på lagret. Svärdsson berättar att de framförallt mäter hur 

många order som skickas ut per dag i förhållande till hur många som ska skickas per dag. Han 

menar att det är överlag det enda de mäter när det gäller lager. När det gäller kundnöjdhet 

menar Svärdson att: 

 

“Vi mäter inte kundnöjdhet, men ändå är vi oerhört petiga med att kunderna är nöjda” 
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Apotea erhåller ett antal 100 mejl om dagen, med allt ifrån klagomål till beröm. De är väldigt 

observanta på om antalet mejl ökar eller minskar, och genom att gå igenom dessa fås en bra 

bild av hur nöjda kunderna är. Detta kompletterar dem även med att kolla på andra nätsidor 

som visar omdömen om företaget. Icke- finansiella mått som används är bland annat 

konverteringsgrad, som de hela tiden följer upp och försöker höja. I företaget är returgraden 

väldigt låg då det inte är returrätt på läkemedel. Övriga produkter som går att returnera är det 

väldigt få returer av, vilket gör att det inte är något de följer upp och mäter. 

 

4.9	  Parfym	  Sverige	  AB	  
På Parfym Sverige AB intervjuades Per Ejerhed10, Vd på företaget som han grundade sista 

året på gymnasiet. Ejerhed utrycker organisationen som “slimmad”, där han själv berör alla 

delar som inköp, logistik, ekonomi och marknadsföring inom företaget.  
 

4.9.1	  Företagsbeskrivning	  

Parfym pris-pressar skönhetsprodukter från över 

100 kända varumärken inom parfym, makeup, 

hår och hudvård. Företaget agerar på den 

svenska och finska marknaden, där 90 procent av 

försäljning sker på den svenska marknaden och 

resterande på den finska. Sedan år 2011 har 

företaget växt varje år och har även visat positiva 

resultat. Styrningen påverkas väldigt lite av att 

de är etablerade i flera länder.  

 

Parfym är privatägt och alla beslut tas av Ejerhed. Fördelen är att snabba beslut kan tas och 

ändras med kort varsel, beroende på resultat och utfall. Företaget har två personer som jobbar 

specifikt med kundtjänst och andra lättare administrativa uppgifter. För en månad sedan 

anställdes en inköpsansvarig för att Ejerhed ska ha möjlighet att lägga mer fokus på 

marknadsföring. Härnäst kommer en online-marketing ansvarig att tilldelas en anställning på 

Parfym. Ejerhed förklarar vidare att de outsourcar så mycket som möjligt. Sommaren år 2014 

växte de ur sitt egna lager och funktionen lades ut på en tredje part. Avtalet med tredje part är 

fast, vilket gör att de i förväg vet kostnaderna.  
                                                
10 Intervju den 2015-04-15 

Figur 14: Faktaruta Parfym 
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4.9.2	  Företagets	  vision	  och	  strategi	  
 

 
 

Tanken är att fortsätta optimera det egna sortimentet och jobba med marknadsföringskanaler 

på webben. För att ytterligare ta marknadsandelar och utöka tillväxttakten är avsikten att gå ut 

med bredare nationell marknadsföring genom traditionella medier. 

 

4.9.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  	  

Företaget växer och innan har Ejerhed kunnat göra allt själv, vilket han påtalar genom att 

förklara det genom att säga att han “styrt företaget med järnhanden”. Ejerhed har inte behövt 

sätta upp målsättningar och planering för de anställda på samma sätt som han kommer behöva 

göra nu när företaget står under omstrukturering på grund av tillväxten. Hittills har de istället 

haft flytande mål under en tio årsperiod som har fungerat väldigt bra och anpassats efter 

dagsläget. 

 

Ejerhed berättar att styrning har saknats, men inte behövts. Han har sett till att de alltid haft en 

bra marginal på produkter. För Ejerhed har det varit viktigt med en bra marginal eftersom de 

inte har något annat kapital att ta av. Företaget har återinvesterat vinsten hela tiden, där 

överkapitalet har gått till utökning av lager och marknadsföring. Genom att se hur mycket 

kapital de har kan de förutse en buffert på ungefär hur mycket pengar som kan användas. 

Eftersom de växer kommer behovet av styrning att öka, men fram tills nu har det inte behövts 

på samma sätt som det kommer behövas i framtiden. Ejerhed är även tydlig med att de inte 

kommer riskera att gå med förlust, oavsett tillväxtmålet och satsning på ökad marknadsföring.  

 

Ejerhed förklarar att de inte har behövt budgetar eftersom de verkar i en relativt riskfri 

bransch. Han förklarar det som att de har använt sig av en flytande budget som är anpassad 

efter verkligheten. De kontrollerar dagligen om de har ett bra sortiment, låga priser, snabba 

Vision: ”Målsättningen är att växa en halv miljard inom 5-10 år.” 

Strategi: ”För att uppnå visionen är strategin att erbjuda ett bra sortiment 

med bland de lägsta priserna i Sverige utan att behöva tumma på kvalitén. 

Samtidigt ska de kunna erbjuda snabba leveranser och bra service.” 
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leveranser och bra service. Detta görs bland annat genom att se att alla order är korrekta, 

kontrollera så att de tagit betalt för alla dagens order och framförallt se till att alla order har 

skickats. De viktigaste prestationsmåtten för Ejerhed är framförallt nettoresultat och 

omsättning. De gör vidare inga egna mätningar av kundnöjdheten men följer upp på andra 

hemsidor med kundomdömen som exempelvis Prisjakt, Pricerunner och Kelkoo. 

 

Parfym agerar på en marknad där priserna varierar från gång till gång. Priserna förändras flera 

gånger per år för varje vara där de bland annat påverkas av växelkurser. Prissättningen väljer 

de att göra utefter en standardmarginal som de uppnå. Eftersom priserna varierar vid varje 

leverans beroende på tillgång och efterfrågan anpassas priserna utefter det. Har de exempelvis 

fått tag i den volym som efterfrågas tar de alltid lägre priser, men om inte väljer de en högre 

marginal eftersom den lägre inköpta mängden varor inte kommer att räcka till.  

 

Parfym verkar i en tacksam bransch där de är skonade från både säsongsbetonade produkter 

och returer. De har väldigt många klassiker som säljs varje år. De fokuserar på storsäljare som 

alltid fungerar och får ner priset genom att köpa in stora volymer. Därav kan de basera sina 

inköp på förra årets försäljning.  

 

4.10	  Babyshop	  Sthlm	  AB	  
På Babyshop Sthlm AB intervjuades Nick Mendola11, CFO på företaget sedan ett år tillbaka. 

Innan Babyshop har han jobbat mycket med e-handel i andra sammanhang. Han beskriver sin 

roll som mer operationell än redovisningsinriktad, där han fokuserar på kostnader, 

försäljning och inköp.  

4.10.1	  Företagsbeskrivning	  

Babyshop säljer exklusiva produkter för 

barn i åldrarna 0- 10 år och sortimentet 

består av allt från barnkläder till leksaker. 

År 2013 valde de att komplettera sin e-

handeln med en butik i Stockholm. 

Företaget har sen år 2011 ökat sin 

                                                
11 Intervju den 2015-05-04 

Figur 15: Faktaruta Babyshop 
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omsättning varje år med varierande resultat. Produkterna säljs på en global marknad där 50 

procent av den totala försäljningen sker i Sverige. Mendola förklarar att det är en bra 

kontrollmekanism med flera marknader. Genom att sälja på flera marknader uppstår 

möjligheter i form av att koordinera marknadsföring och flera försäljningskanaler. Att de 

säljer sina produkter på en global marknad gör att de behöver anpassa sin webbsida och 

kundservice till att erbjuda flera olika språk, vilket även gör att de behöver fler anställda. 

Babyshop är en del av koncernen The Luxury Kids Group som består av tre stycken 

varumärken; Alex and Alexa, Oii design och Babyshop. Alex and Alexa är från början en 

brittiska klädkedja med e-handel som nyligen blivit en del av koncernen även Oii Design 

säljer barnkläder på Internet och blev nyligen en del av företaget. 

 

Styrningen är integrerad mellan Oii Design och Babyshop medan Alex och Alexa till stor del 

styrs separat. Vidare är styrningen överlag centraliserad där de strategiska besluten och målen 

tas i ledningen och mindre beslut längre ner. De strävar efter en mer decentraliserad 

organisation i framtiden för att kunna specialisera arbetsstyrkan. Tidigare har de haft lagret 

outsourcat men det var svårt att ge de anställda en förståelse för produkterna och företaget 

vilket gjorde att de inte blev lika effektiva som var önskvärt. Därför styr de idag lagret själva 

och har endast valt att outsourca löneutbetalningar.  

 

De anställda får ta del av företagets styrning genom försäljningsmöten som hålls varje vecka. 

Då redovisas försäljning, antal besökare på webbsidan samt hur mycket som finns i lager. De 

anställda är en del av företagets prestation därför väljer de att förmedla information nedåt i 

organisationen.  

 

4.10.2	  Företagets	  vision	  och	  strategi	  
 

 
 

Vision: ”Skapa Europas bästa online butik för barnmode” 

Strategi: ”Vårt mål är att inspirera genom att erbjuda en exklusiv 

shoppingupplevelse och den bästa kundservicen med en mix av välkända 

och mindre designade kvalitetsmärken” 
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Visionen grundar sig i att de vill växa inom sitt segment för premium barnkläder. Det finns 

fortfarande många öppna marknader och visionen har utvidgas från att bli bäst i Europa till att 

bli bäst globalt. Strategin bygger på att kunderna ska få något som är unikt och framåt 

gällande trender och de vill inte vara företaget med lägst pris. 

 

Leverantörerna bakom de exklusiva varumärken har som krav att det ska finnas minst en 

fysisk butik som kunderna kan besöka, därför har de valt att öppna en butik i Stockholm. 

Butiken ger även möjlighet till bättre marknadsföring samt att de kan bygga upp sitt 

varumärke. I framtiden kan de tänka sig att öppna fler butiker för att erbjuda kunderna en 

Omni-channel lösning med flera kanaler, där kunderna exempelvis kan beställa varan på 

Internet och hämta ut i butik.  

	  

4.10.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  	  

Planering sker per månad och för fem år framåt. Månadsplaneringen uppdateras ofta på grund 

av hög säsongsvariation i produkterna. Månadsplaneringen bygger på de försäljningsmål som 

finns, där de jämför mot föregående år och månad för att se vad som är rimligt. Utifrån dessa 

byggs marknadskampanjer upp som visar vilket fokus de ska ha från vecka till vecka. 

Planeringen för fem år framåt följs upp var sjätte månad för att se hur de ligger till.  

 

De budgeterar både på lång- och kort sikt. Den långsiktiga budgeten bygger på att de ska 

kunna växa och bli ännu större om ett antal år framåt. På kort sikt så används budgeten per 

månad och årligen. Syftet är att styra antalet ordrar och hur mycket personal som ska finnas 

på lagret. Att de budgeterar per månad hänger även ihop med planeringen och 

säsongsprodukterna. De gör inga djupgående budgetar utan använder det mer som ett ledande 

långsiktigt instrument för att växa. Det finns vissa skillnader i hur man ser på budgeten 

gällande de olika varumärkena vilket Mendola anser beror på kulturen. För Babyshop så är 

det: 

 

”Fokus på växande försäljning men att göra det på ett lönsamt sätt. Det är enkelt att växa i 

försäljning men inte att växa i lönsamhet” 

 

Vidare förklarar Mendola att för att växa så krävs mycket marknadsföring, som i sin tur är 

kapitalkrävande. I takt med att försäljningen ökar så stiger även lagernivåerna, vilket kräver 
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mer personal och större ytor. Därför är det en utmaning att hålla budgeten medan de växer och 

anledningen till att de ser den mer som ett ledande styrinstrument än som strikta ramar.   

Kalkyler använder de sig av till viss del. På grund av att de inte genomför några större 

investeringar så används inte investeringskalkyler i någon större utsträckning. Nyligen 

flyttade de lagret från Storbritannien till Sverige och inför detta använde de kalkyler för att se 

vilka kostnadsbesparingar det innebar. I framtiden kan det bli aktuellt att använda mer 

kalkyler för att analysera investeringar gällande lagret och butiker. 

 

För prissättning så använder de sig till största del av det pris som leverantörerna 

rekommenderar, eftersom de flesta är väldigt strikta med priset då det gäller mer exklusiva 

produkter. När de ska ta in en ny produkt i sortimentet så är de noggranna med att den har en 

viss marginal. De kollar också på om den finns i någon av konkurrenternas sortiment, 

eftersom de oftast säljer produkter till ett lägre pris och de måste utifrån det utvärdera om det 

är aktuellt att ta in varan.  

 

De viktigaste finansiella prestationsmåtten för Babyshop är: Bruttomarginal, genomsnittligt 

ordervärde, försäljning, marknadsföringskostnader i förhållande till vinst samt intäkter före 

skatt. Vidare är de viktigaste icke-finansiella måtten: Antal besökare på webbsidan, 

konverteringsgrad, totalt värde på en order samt hur ofta kunderna återkommer. Beräkning 

sker även av returgraden för att se att inga felaktiga varor finns. Hur nöjda kunderna är följs 

upp genom ta emot samtal in in till kundservice, samt genom de mejl som fås. De har vidare 

pratat om att använda sig av ett balanserat styrkort men har ännu inte implementerat det i 

verksamheten. Mendola anser även att mått för prestationer kan vara bra att använda och 

nämner att det kan bli aktuellt i framtiden.  

  



 

69 
 

4.11	  Företag	  B	  
På Företag B har CFO intervjuats12, som jobbat på företaget i ett år. Personen har hand om 

all ekonomisk verksamhet tillsammans med en ekonomiassistent.  

 

4.11.1	  Företagsbeskrivning	  

Företag B är ett företag som säljer foder och 

djurtillbehör på Internet. Försäljning sker i 

Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

Majoriteten av den totala försäljningen sker i 

Sverige och resterande är mestadels i Norge 

där de haft fokus på att växa och bli stora. 

Inom branschen är de ledande vad gäller 

försäljning över Internet i Sverige. Sedan år 

2011 har omsättningen ökat med negativa resultat.  

 

Företag B är ett privatägt bolag med två stycken helägda dotterbolag. Styrningen mellan dessa 

ser olika ut eftersom det ena gäller produkter och det andra tjänster. Vidare är styrningen 

väldigt decentraliserad, vilket intervjuperson A förklarar att det blir när företaget är litet. De 

måste kunna ta snabba beslut, vilket underlättas av att ansvar delegeras ut i organisationen. 

Alla avdelningar ses därför som relativt självgående, där de har stort eget ansvar. Det är ingen 

av de operativa avdelningarna som outsourcas, utan endast en del av IT- och 

marknadsavdelningen.  

 

De anställda involveras i allting som mäts gällande kunderna. Att kunderna är nöjda är oerhört 

viktigt för att göra företaget bättre. Därför är det av betydelse att de anställda är medvetna om 

hur kunderna uppfattar företaget. Av den finansiella information som ledningen har tillgång 

till, kommuniceras därför det som anses betydelsefullt ut till de anställda. Oftast sker möten 

med hela bolaget en gång i kvartalet.  

 

                                                
12 Intervju den 2015-05-05 

Figur 16: Faktaruta Företag B 
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4.11.2	  Företagets	  vision	  och	  strategi	  

Företag B håller på att se över vilken vision företag ska ha. I stora drag vill de erbjuda 

hälsosamma och nyttiga foder samt tillbehör som ska göra att djuren blir en del av familjen. 

Genom detta ska familjelycka spridas, där djuren står i centrum och blir en del av familjen.  

Även strategin är för tillfället under konstruktion. Överlag vill de erbjuda bästa möjliga 

kundservice, leverans, kunskap och ett stort produktutbud. För att detta ska uppnås är det av 

betydelse att flera parametrar mäts, med syfte att data ska finnas, som sedan kan utgöra 

grunden för att ta rätt beslut.  

 

4.11.3	  Formella	  styrmedel	  utifrån	  MCS	  Package	  	  

Företag B har en långsiktig treårsplan som ligger till grund för den årliga budgeten. Den årliga 

budgeten utgör sedan den kortsiktiga planeringen. Årsbudgeten sätts för hela verksamheten 

och revideras löpande under året för att se hur de ligger till. Bland annat följs den upp varje 

månad., där det speciellt är viktigt att likviditeten är bra. För att uppnå effektivitet vill de ha 

möjlighet att justera de direkta kostnaderna efter försäljning. De fasta kostnaderna anses vara 

strikta där kostnader gällande personal och leverantörer kontrolleras så att de inte överskrids. 

Undantaget kan vara motiverande anledningar som exempelvis investeringar eller att det finns 

potential till att öka omsättningen.  

 

Kalkyler används framförallt för marknadsföringskampanjer och lager. Intervjuperson B 

menar att; 

 

”Vi gör ingenting utöver mindre investeringar utan att ha ett investeringsunderlag på det” 

 

Vid marknadskampanjer som tv, radio och tidning räknas det på hur många kunder 

kampanjen kan tänkas generera och vilken avkastning den kan tänkas ge (ROI). Lager och 

logistik försöker hela tiden effektiviseras. För de produkter som köps in till lagret studeras 

kostnaderna i förhållande till omsättning, samt värdet över dess livstid. Intervjuperson B 

beskriver även att de inte har så mycket returer, där kunderna oftast vet vad de vill ha när de 

beställer.  
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Prissättning av produkter sker genom att titta på marknaden och utifrån vad leverantörerna 

rekommenderar: 

 

”Marknaden är det viktigaste, då det är lätt att pris jämföra på nätet” 

 

Samtidigt som företaget inte helt och hållet pris-pressar, är det viktigt att ta hänsyn till att inte 

priserna blir för höga. Tanken är att vara ett valbart alternativ för de som inte vill ha det 

billigaste. Eftersom deras värde inte ligger i priset handlar det istället om att erbjuda 

tillgängliga varor samt ett större sortiment än de konkurrenter som inte finns på Internet. De 

har mål gällande bruttomarginalen för vilket pris som är överkomligt, men kollar även på 

andra faktorer som om produkten passar in i sortimentet samt dess syfte.  

 

Både finansiella- och icke finansiella prestationsmått används. De viktigaste icke finansiella 

måtten är konverteringsgrad, snittorder-värde, trafik på webbsidan samt nöjd-kund-index som 

visar hur nöjda kunderna är med det som levererats. Nöjd-kund-index är väldigt viktigt för att 

knyta till sig kunderna. Av de finansiella måtten är de viktigaste försäljning, bruttomarginal 

samt kostnad per försäljning. De investerar mycket för att få en ökad omsättning, därför är det 

av stor betydelse för dem att mäta vilka bruttomarginaler som finns och hur de kan utvecklas. 

En del av det som mäts används vidare för att ge de anställda bonusar. Det är dock väldigt 

individuellt beroende på vilken position de har och vilket ansvarsområde det gäller. 
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4.12	  Sammanfattning	  av	  företagens	  styrmedel	  
 

Företag Planering Budget Kalkyler Viktiga 

Prestations-‐
mått 

Organisations
-‐struktur 

Kultur 

Ellos Utgör	  ramverk	  
för	  budgeten	  på	  
kort	  och	  lång	  sikt.	   

Viktigt	  
styrinstrument	  för	  
att	  hålla	  ihop	  
avdelningarna	   

För	  
investeringar	  
och	  vid	  
prissättning 

Returgrad,	  
försäljning	  och	  
kundlönsamhet 

Decentraliserad	  med	  
flera	  avdelningar	   

Strävar	  
efter	  
öppenhet 

Boozt Viktigast	  på	  kort	  
sikt,	  den	  
långsiktiga	  endast	  
en	  ledstjärna 

För	  att	  göra	  
scenario	  analyser	  
och	  hålla	  koll	  på	  
tillgångar	  och	  
skulder 

För	  att	  se	  vad	  
som	  ska	  köpas	  
in 

Net	  Promoter	  
score,	  
konverterings-‐
grad,	  tillväxt	  och	  
ordervärde 

Decentraliserad	  med	  
flera	  avdelningar	   

Öppen	  och	  
stängd	   

Netonnet Både	  kort-‐	  och	  
långsiktig	  som	  
fokuserar	  på	  
konceptet	   

För	  att	  följa	  vad	  
som	  hänt	  samt	  se	  
olikheter	  i	  produkt-‐
marginaler 

För	  
investeringar	  
och	  egna	  
produkter 

Försäljning,	  
produktmarginal,	  
lagervärde	  och	  
konversion	  rate 

Både	  centraliserad	  
och	  decentraliserad	   

Öppen 

Sportamore På	  både	  kort	  och	  
lång	  sikt	   

Framförallt	  viktigt	  
med	  
marknadsföring,	  
lager	  och	  
kassaflöde 

För	  att	  följa	  
upp	  
effektiviteten	  
på	  lagret	  och	  
hålla	  nere	  
kostnaderna	   

Omsättnings-‐
tillväxt,	  
bruttomarginal,	  
lager	  och	  
konverterings-‐
grad 

Decentraliserad Öppen 

Företag	  A Lång	  sikt	  för	  att	  
växa,	  kort	  sikt	  i	  
samband	  med	  
budget	   

Görs	  på	  en	  
övergripande	  nivå	   

För	  att	  
beräkna	  
marginalen	  på	  
produkterna 

Bruttomarginal	  
per	  leverantör,	  
returer,	  lager	  och	  
leveranstider 

Centraliserat	   Öppen	   

Apotea	   Framförallt	  på	  
kort	  sikt	  i	  
samband	  med	  
leverantörerna 

Används	  på	  en	  
övergripande	  nivå 

Inga	  direkta	  
kalkyler 

Försäljning,	  
konverterings-‐
grad	  samt	  
effektivitet	  i	  lager 

Decentraliserat	  med	  
flera	  avdelningar	   

Väldigt	  
öppen 

Jollyroom Planeringen	  
samman-‐kopplad	  
med	  
budgetarbetet 

Görs	  djupgående	  
gällande	  
marknadsföring,	  
inköp,	  likviditet	  och	  
försäljning 

För	  att	  se	  
brutto-‐
marginalen	  
för	  
produkterna 

Lagereffektivitet,	  
försäljning,	  
returgrad	  och	  
kundnöjdhet 

Flera	  olika	  
avdelningar 

Öppen	  och	  
stängd 

Parfym Har	  flytande	  
planering	   

Flytande	  budget	   För	  att	  
beräkna	  
standard-‐
marginal 

Nettoresultat	  och	  
omsättning 

Centraliserad	  endast	  
4	  anställda 

Öppen 

Babyshop Planering	  på	  
både	  lång	  och	  
kort	  sikt	  som	  
samman-‐kopplas	  
med	  budgeten 

Används	  inte	  
djupgående	  utan	  
för	  att	  kunna	  växa	  
och	  anpassa	  sig	  till	  
säsong 

Används	  till	  
viss	  del,	  kollar	  
marginaler	  
och	  lager-‐
investeringar 

Försäljning,	  
bruttomarginal,	  
marknadsförings-‐
kostnader,	  
konversion	  rate	  
och	  kundnöjdhet 

Centraliserad	  med	  
flera	  avdelningar	   

Öppen 

Företag	  B Utgör	  ramverk	  
för	  budgeten	  på	  
kort	  och	  lång	  sikt. 

På	  kort	  och	  lång	  
sikt	  för	  att	  se	  
likviditet	  och	  
kostnader	   

För	  lager	  och	  
marknads-‐
förings-‐
kampanjer 

Konversion	  rate,	  
kundnöjdhet,	  
försäljning	  och	  
bruttomarginal 

Decentraliserad	  för	  
att	  kunna	  ta	  snabba	  
beslut 

Öppen 

  

Figur X: Sammanfattande bild över vilka styrmedel företagen använder 

Tabell 6: Företagens styrmedel 
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5.	  Analys	  del	  1:	  Betydelsefulla	  situationsfaktorer	  
 

Den första delen av analysen består av de betydelsefulla situationsfaktorer som har 

identifierats utifrån teori och empiri. Anledningen till att situationsfaktorerna presenteras 

först är för att kunna utgå ifrån dessa när vi analyserar vilken betydelse de formella 

styrmedlen har. Inledningsvis beskrivs tillväxten i e-handeln och hur den påverkar andra 

faktorer. Även en förklaring kring hur företagen vill växa ges. Andra delen beskriver olika 

strategiska val som företagen kan tänkas göra.  
 

 

5.1	  	  Hög	  tillväxt 

Att e-handeln som bransch växer och dessutom innebär flera organisatoriska möjligheter visas 

genom att samtliga studerade företag nämner tillväxt på ett eller annat sätt. Mest vanligt är i 

samband med visionen, där de på lång sikt vill växa och ta marknadsandelar. Netonnet ser 

exempelvis tillväxtmöjligheter som att etablera sig i Norge, medan Jollyroom ser potential i 

att växa på ytterligare marknader. Babyshop har istället en vision om att växa inom sitt 

segment för premium kläder. För många är tillväxten även viktig på kort sikt, där de i den 

dagliga verksamheten hela tiden jobbar mot att öka omsättningen och växa. Detta visar att 

tillväxten är ett faktum inom e-handeln och att det finns flera olika sätt att se på den. 

Kortsiktigt för att öka omsättningen inom den marknad som företaget befinner sig på och 

långsiktigt genom att etablera sig på nya marknader. Nya marknader kan både tänkas vara att 

etablera sig i flera länder, men det kan även vara att utöka sitt produktsortiment till andra 

produkter som kan vara av intresse för kunderna, vilket vi går närmare in på i avsnitt 5.2.2.3. 
 

5.1.1	  Startår	  och	  tillväxt 

Av de företag som studerats har majoriteten startat sina verksamheter på 2000-talet. De 

undantag som finns är Ellos, Netonnet och Företag A, som startat sin e-handel i slutet av 90- 

talet. Att exempelvis Ellos startade sin e-handel tidigare beror troligtvis på att 

Internetförsäljning utgör ett bra komplement till postordern, där båda kanalerna är försäljning 

på distans. Enligt Raatamaa, Larsson och Lundh (2012) har e-handeln haft en stark tillväxt 

sedan år 2001. Utifrån de företag som studerats växer mer eller mindre alla, vilket då kan 

kopplas till att de är relativt nystartade samt att de startat verksamheten under en period där 
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det funnits stora möjligheter till tillväxt. Att alla har startat sin e-handel under en relativt kort 

tidsperiod visar även på att e-handeln är populär bland företagen. Rämme et al. (2010) 

förklarar även att e-handeln har blivit en betydelsefull försäljningskanal inom detaljhandeln. 

Internet har förändrat hur företag kan sälja och distribuera sina produkter, vilket gör att de blir 

mer tillgängliga för kund (Mahlstein, 2014). Kracher och Corritore (2004) förklarar även att 

betydelsen av tid och placering försvinner eftersom webbsidan är tillgänglig dygnet runt. 

Detta ligger troligtvis bakom det stora intresset för e-handeln, likväl hos företag som 

privatpersoner. Konsumenter vill ha möjlighet att handla när de vill och genom en webbsida 

som alltid är öppen blir produkterna mer tillgängliga för kunderna. Det gör även att företagen 

kan sälja sina produkter hela tiden, vilket är en stor fördel gentemot fysiska butiker, vilket 

skapar förutsättningar för e-handelsföretag att öka sin omsättning och växa.  
 

Det kan konstateras att en del av företagen som är relativt nystartade, visar på negativt 

resultat. En anledning till dess negativa resultat skulle kunna vara att de fortfarande är i 

tillväxtstadiet, där exempelvis mycket kapital satsas på etablering. Det företag som däremot 

uppnått ett positivt resultat och endast funnits ett par år är Apotea. Anledningen till företagets 

lönsamhet kan vara på grund av att branschen de verkar i, haft väldigt stark tillväxt under år 

2014 (HUI Research, 2014). Vidare är Ellos, Netonnet och Företag A verksamheter som har 

existerat längre än övriga företag och visar på positiva resultat. Detta kan i sin tur grunda sig i 

att det har haft tid att bygga upp en marknad och hunnit etablera sig. Det är dock svårt att dra 

en generell slutsats kring att de som funnits längre har ett positivt resultat, då både Boozt och 

Parfym är företag som avviker från resonemanget.   
 

5.1.2	  Bransch	  och	  tillväxt 

Ett företags tillväxttakt kan kopplas till inom vilken bransch de agerar. Rämme et al. (2010) 

förklarar att framgången för e-handeln är begränsad till ett visst antal branscher. Apotea är det 

företag som växt mest under de senaste tre åren, med ett genomsnitt på 212 procent. Företaget 

är ett apotek på Internet och enligt HUI Research (2014) är apoteksbranschen en av dem som 

växt mest under år 2014. Anledningen kan vara att det är relativt nytt med apotek på Internet 

och att det på senare tid blivit mer uppmärksammat, vilket gjort att det växt väldigt mycket. 

Sportamore är även dem ett företag som växt väldigt snabbt, 183 procent (senaste tre åren). 

Enligt HUI Research (2014) så är inte sport och fritid en av de branscher som växt mest de 

senaste året. Dock är kläder/skor en av de branscher som har störst andel av den totala 

omsättningen i e-handeln (HUI Research, 2014). Sport och fritid innefattar kläder och skor, 
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vilket kan vara en anledning till den starka tillväxten för Sportamore. Hemelektronik är 

ytterligare en bransch som har stor andel av omsättningen inom e-handeln år 2014 (HUI 

Research, 2014). Av de stora företag som studerats säljer Netonnet hemelektronik, Ellos säljer 

både hemelektronik och kläder och Boozt säljer kläder. Att det är dessa företag som är störst 

kan då kopplas till att de agerar inom de branscher som är mest populära hos kunderna när det 

gäller e-handel. Ytterligare en bransch som haft stark tillväxt under år 2014 är 

leksaksbranschen (HUI Research, 2014). I denna studie har Jollyroom och Babyshop 

studerats, som är företag som bland annat säljer leksaker. Båda har en väldigt stark tillväxt där 

Jollyroom uppnår ett snitt på 83 procent medan Babyshop har ett snitt på 80 procent (senaste 

tre åren). Båda har en väldigt stark och liknande tillväxt, vilket skulle kunna motiveras med 

att branschen som helhet har vuxit. Utifrån detta kan vi konstatera att antalet branscher inom 

e-handeln växer och att ett företags tillväxttakt beror väldigt mycket på inom vilken bransch 

de agerar och om just den branschen är populär hos kunderna.  
 

5.1.3	  Konkurrens,	  storlek	  och	  tillväxt 

Att e-handeln växer gör även att fler företag väljer att etablera sig på Internet (HUI Research, 

2014) Enligt Krascher och Corritore (2004) är kraven för att starta e-handel och komma in på 

marknaden små, eftersom det är relativt enkelt och billigt. Detta gör att konkurrensen ökar 

och det blir svårt att sticka ut i mängden bland alla företag och uppnå en önskad tillväxt. Det 

blir av extra stor betydelse att hitta en strategi som attraherar kunderna för att uppnå det 

önskvärda tillväxtmålet. Eftersom det är relativt enkelt att starta e-handel kan det tänkas att 

branschen mestadels består av mindre företag, som gör att konkurrensen blir är extra stor för 

dem. Små företag som Företag B, Babyshop och Parfym behöver därför hitta en strategi som 

gör att de kan växa och sticka ut från mängden. Parfym fokuserar exempelvis på storsäljare, 

medan Företag B vill ha tillgängliga varor och ett brett produktsortiment som inte de med 

fysiska butiker kan erbjuda och Babyshop säljer exklusiva produkter. Det kan exempelvis 

vara svårt för Babyshop som agerar inom en bransch med väldigt snabb tillväxt att etablera 

sig och konkurrera med de större företagen som exempelvis Jollyroom. Enligt Babyshop har 

de därför inte samma strategi som Jollyroom utan genom att sälja exklusiva produkter sticker 

de ut och attraherar en annan typ av kundgrupp. (Mer om företagets val av strategier 

presenteras i 5.2 E-handelns strategiska val). 
 

På e-handelsmarknaden finns det finns både stora och små företag som konkurrerar mot 

varandra (Dahl & Lesnick, 1996). Utifrån företagets storlek går det att se en koppling mellan 
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antalet anställda och företagets omsättning. Dock kan antalet anställda anses vara ett bättre 

riktmärke för företagets storlek då det kommer till e-handel. Bland annat kan ett företag vara 

stort till omsättningen men genom att de outsourcar vissa delar blir personalstyrkan mindre. 

Boozt är ett sådant exempel som är ett stort företag till omsättningen, men genom att de 

outsourcar sitt lager blir antalet anställda färre. Detta kan ställas mot Netonnet och Ellos som 

inte outsourcar och har mer än 600 anställda. För Netonnet beror antalet anställda bland annat 

på att de även har butiker, men båda företagen har dessutom allt organisatoriskt. Parfym 

däremot är ett litet företag med endast fyra anställda och som outsourcar det mesta. Det har 

störst omsättning bland de företag som är små, men färre anställda. Olve och Samuelson 

(2008) menar att det finns stora skillnader mellan det mindre företaget, där få anställda gör att 

kommunikation kan ske direkt i jämförelse med det stora företaget som har stora avstånd 

mellan ledning och medarbetare. För att stora företaget med många anställda ska kunna 

kommunicera ökar behovet av formell information. Därmed går det att konstatera att antalet 

anställda har större påverkan på styrningens utformning än omsättning.  
 

5.1.4	  Snabba	  beslut,	  storlek	  och	  tillväxt 

Forbes säger att: “On the web, you are either fast, or last”. Tempot inom e-handeln är väldigt 

högt, där ett år för den traditionella butikshandeln sägs motsvara 3 månader i “Internet-tid”. 

Tempot beror mycket på den hårda konkurrensen. (Krascher & Corritore, 2004). Dahl & 

Lesnick (1996) förklarar även att det viktigaste för mindre företag är att de inte väntar utan 

agerar snabbt för att urskilja sig i mängden. Större företag har istället fördelen att de lättare 

kan få publicitet via traditionella medier. Anledningen till varför snabba beslut kan tyckas 

vara mer betydelsefullt för små företag kan grunda sig i att det är en större utmaning att 

etablera sig och bli kända hos kunderna, till skillnad från de större företagen som redan är 

relativt etablerade. Detta kan göra det svårare för små företag att sticka ut från mängden, 

vilket gör att snabba beslut är av extra stor vikt för att inte missa en möjlighet till att synas och 

hitta kunderna. Bland annat nämner Företag B, som är det minsta företaget, att de måste 

kunna ta snabba beslut för att nå sina tillväxtmål. Även Parfym förklarar att fördelen med att 

vara ett mindre företag med få anställda gör att snabba beslut kan tas, vilket leder till att de 

kan göra ändringar med kort varsel. Detta visar på att snabba beslut är av stor betydelse för de 

mindre företagen. Genom att uppnå detta kan de vara med och konkurrera bland både mindre 

och större aktörer på marknaden. Att ligga steget före kan ha en positiv effekt för företagets 

position på marknaden, då kunden i bästa fall väljer dem, som gör att de lyckas växa och bli 

större. 
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5.1.5	  Marknadsföring	  och	  tillväxt	   

Syns man inte så finns man inte, är en accepterad sanning för e-handelsföretag (Dykert, 

Ivarsson och Widman, 2002). Detta grundar sig i den höga tillväxten samt hårda konkurrens 

som finns, där företagen behöver använda sig av marknadsföring för att synas. Nedan ges 

några citat för att visa vilken betydelse marknadsföring har hos de studerade företagen:  
 

“För att växa krävs mycket marknadsföring” 

- Mendola (Babyshop) 

 

“För att ytterligare ta marknadsandelar och utöka tillväxttakten är avsikten att gå ut med bredare 

nationell marknadsföring genom traditionella medier” 

- Ejerhed (Parfym) 

 

“Det går att köpa tillväxt genom marknadsföring och billiga priser, 

men det är inte en hållbar strategi i längden ” 

- Blid (Sportamore) 

 

Huvudsyftet med marknadsföring kan vi se är att växa. Genom att använda traditionella 

medier som tv, radio och tidningar vill företagen synas hos kunderna, vilket ska leda till att de 

besöker webbsidan och i slutändan väljer att köpa deras produkter. Utifrån vad Blid på 

Sportamore säger kan det även konstateras att marknadsföring dock endast är ett verktyg på 

kort sikt. Marknadsföringen ska göra kunderna intresserade att besöka webbsidan men sedan 

är det många andra faktorer som spelar roll för att behålla dem. Framförallt handlar det om 

strategiska val och kundservice som vi kommer gå in närmare på i avsnitt 5.2.  
 

Att marknadsföring utgör en betydelsefull del av e-handeln är därför ett faktum, men eftersom 

alla använder det mer eller mindre kan det vara svårt att sticka ut i mängden och fånga 

kunderna. Dykert, Ivarsson och Widman (2002) säger att företag behöver anstränga sig för att 

få besökare genom att använda mycket marknadsföring eftersom det inte finns någon naturlig 

tillströmning av kunder som för fysiska butiker. 
 

“Vi utgår mycket ifrån vad vi har råd med att lägga på marknadsföring och försöker utefter det 

göra så bra reklam som möjligt, men det är inte enkelt att få tillbaka pengarna som lagts på 

marknadsföring” - Svärdson (Apotea) 
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Även Parfym nämner att de hela tiden återinvesterar vinsten för att använda till 

marknadsföring. Oavsett hur mycket tid och energi som företagen väljer att lägga på 

marknadsföring, är det svårt att veta vilket resultat det kommer att ge i slutändan. Dahl och 

Lesnick (1996) förklarar att större företag har fördelen att lättare få publicitet via traditionella 

medier, dock har de högre förväntningar på sig. Traditionella medier kan då tänkas vara 

media och nyhetsflöden som uppmärksammar de större företagen på ett annat sätt, i 

jämförelse mot de små. Det är framförallt de små och medelstora företagen som nämner att de 

satsar mycket på marknadsföring, vilket då kan vara för att de inte har lika lätt att få gratis 

publicitet. Genom marknadsföring kan de skapa sig en professionell bild som gör att de 

uppfattas som stora i konsumentens ögon (Dahl & Lesnick, 1996). Anledningen till att 

marknadsföring används är som konstaterat för att växa. Om företagen då kan uppfattas som 

etablerade kan det eventuellt skapa en trygghet hos kunderna, som gör dem mer belägna att 

handla hos företaget. Exempelvis kan ett välkänt företag uppfattas som mer pålitligt där 

kunden genom andra kunder bygger upp ett förtroende för företaget. Vidare kan detta bli 

speciellt viktigt då kunden inte kan se eller röra vid en produkt innan köp. För företag som har 

butiker blir det annorlunda eftersom kunderna får sin vara på en gång. Mendola på Babyshop 

förklarar även att:  
 

“Butiken ger möjlighet till bättre marknadsföring samt att vi kan bygga upp vårt varumärke” 

 

Detta är en stor fördel för Netonnet, Företag A och Babyshop som alla har butiker. Kunderna 

ser varumärket, de kan gå in i den fysiska butiken och kolla på produkterna, vilket gör att 

chanserna ökar för att de ska besöka webbsidan. Det kan även göra att de väljer att lägga 

mindre pengar på annan marknadsföring.  
 

Utifrån diskussionen ovan finns det många olika faktorer som är viktiga och betydelsefulla för 

att växa. Det kan vidare konstateras att företag inom e-handeln omges av en osäker 

omgivning. Warnaby och Woodruffe (1995) definierar även detaljhandelsbranschen i sig som 

osäker med hård konkurrens. Att växa är dock en central del i varje företag som alla nämner. 

Det skiljer sig dock i hur de vill växa, nedan kommer vi därför gå igenom olika strategier när 

det gäller tillväxt.   
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5.1.6	  Hur	  vill	  företagen	  växa?	   

Kracher och Corritore (2004) beskriver att marknadsandelar tenderar till att vara mer 

betydelsefullt än vinst för e-handelsföretag. Marknadsandelar är någonting som alla vill 

uppnå, men hur det ska nås varierar mellan företagen. En del väljer att göra det med vinst och 

andra inte. Bland annat nämner Sportamore att resultatet hittills har varit ett underordnat mått 

för dem och kommer att vara i något år till, där fokus istället är att växa. Boozt kan anses vara 

ett liknande fall där målet är att år 2015 vara lönsamma. Jensen på Boozt berättar att när de 

expanderar har de större chans att bli lönsamma eftersom de får mer intäkter och kan utnyttja 

stordriftsfördelar, vilket gör att de kan täcka de fasta kostnaderna. Sedan finns det företag som 

vill växa men på ett lönsamt sätt, exempelvis Ellos, Parfym, Babyshop, Apotea och Företag 

A. Ellos är ett företag som vill vara ett exempel på lönsam tillväxt och Parfym säger att de 

inte vill riskera att gå med förlust oavsett vilket tillväxtmål som finns. Apotea säger att de vill 

växa och vara lönsamma och Babyshop förklarar att: 
 

”Fokus är på växande försäljning, men att göra det på ett lönsamt sätt. Det är enkelt att växa 

i försäljning men inte att växa i lönsamhet” - Mendola (Babyshop)  
 

Med det menar han att det är enkelt att öka sin omsättning, men att det även är väldigt 

kapitalkrävande. Marknadsföring krävs och lagernivåerna ökar vilket gör att de kan behöva 

utöka lager och anställa mer personal, vilket kostar. Detta indikerar på att det inte är lätt att 

uppnå lönsamhet under hög tillväxt och att det kan vara en utmaning att hitta en balans mellan 

kostnader och intäkter. Därför är det inte konstigt att exempelvis Sportamore inte räknar med 

att gå med vinst på kort sikt.  
 

Netonnet och Jollyroom, vill istället stabilisera sin verksamhet på den existerande marknaden. 

Netonnet är ett företag som idag är lönsamt, där en av anledningarna kan vara att de inte 

investerar lika mycket i marknadsföring med syftet att växa på kort sikt. Jollyroom är istället 

olönsamma, men är samtidigt ett väldigt ungt företag vilket kan vara en anledning till att 

lönsamheten inte har hunnit ikapp. Utifrån detta kan det konstateras att alla företag självklart 

vill uppnå vinst på lång sikt för att överleva, men att det på kort sikt kan variera i hur de ser på 

vinsten. För vissa är det viktigt att gå med vinst på kort sikt medan andra inte räknar med det, 

vilket till stor del handlar om vilken strategi företaget har.  
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5.2	  E-‐handelns	  strategiska	  val 
Strategin är en viktig faktor som har stor betydelse för vilken styrning som är bäst lämpad för 

företaget (Chenhall, 2003). Vilken strategi företaget väljer bygger mycket på 

situationsfaktorerna (Olve & Samuelsson, 2008). Vidare menar Swaid & Wigand (2009) att 

den tillväxt och konkurrens som finns inom e-handeln skapar problem för företagen att 

behålla sina kunder. De företag som lyckas inom e-handeln är inte de med störst budget, utan 

de med bäst strategi (Dahl & Lesnick, 1996). Nedan presenteras de strategiska val som har 

kunnat urskiljas hos e-handelsföretagen.  
 

5.2.1	  Försäljningskanaler 

Det är vanligt att både små och stora företag väljer att komplettera sina verksamheter med fler 

försäljningskanaler. Bland annat har postorderföretag valt att öppna e-handel för att få en 

bättre kommunikation med kunderna (Johansson, 2007). Detta gör att klädesbranschens 

försäljning framförallt beror på postorderns historia, där de framgångsrika företagen inom e-

handel är tidigare postorderföretag (Rämme et al., 2010). Ellos är ett företag som startat sin 

verksamhet med postorder och som sedan valt att komplettera med e-handel, vilket visar på 

att e-handeln ändrar distanshandelns förutsättningar. De belyser framförallt att färre produkter 

kan ligga på lagret i förhållande till mängden produkter som behövdes när de endast sålde sina 

produkter via postorder. Anledningen till varför Ellos väljer att ha kvar postorder kan vara för 

att inte förlora kunder som ännu inte känner sig bekväma med att handla över Internet.  E-

handeln utgör 6,4 procent av detaljhandelns totala omsättning i Sverige (HUI research, 2014), 

där marknaden för e-handel har utvecklats mycket men fortfarande är under utveckling 

(Svensk handel, 2014), vilket är en indikator på att det fortfarande finns stor 

utvecklingspotential inom e-handeln. Utvecklingen kan leda till att det blir mer naturlig att 

handla på Internet, vilket eventuellt kan tänkas göra att postordern i framtiden försvinner. 
 

Att använda sig av fler kanaler för försäljning är även vanligt förekommande genom att 

sammankoppla försäljning över Internet med fysiska butiker. (Johansson, 2007). Anledningen 

till att flera e-handelsföretag väljer att komplettera med fysiska butiker kan vara att de säljer 

komplicerade produkter, där kunderna har ett behov av att ställa frågor samt se och röra en 

vara innan köp (Rådmark, 2009). Netonnet, Företag A och Babyshop är alla företag som 

väljer att komplettera sin e-handel med fysiska butiker. Anledningen till att de väljer butiker 

skiljer sig dock och beror inte i första hand på att de säljer komplicerade produkter. Netonnet 
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anser att det är en framgångsfaktor för företaget, där försäljningen idag är jämt fördelad över 

kanalerna. De beskriver att flera försäljningskanaler ger möjlighet till omni-channel, där de 

vill vara bäst på att leverera varor till kunden. Företag As syfte är att förstärka kundernas 

förtroende för företaget och låta butikerna fungera som inspiration, vilket kan kopplas till att 

kunderna ska ha möjlighet att se och röra en vara, som Dissanayake och Singh (2007) 

beskriver är viktigt i e-handeln. Företag A väljer till skillnad från de andra företagen 

franchising för butikerna, vilket bland annat kan vara för att de inte vill binda kapital eller för 

att de vill uppleva en snabbare expansion. Vidare menar Babyshop att deras anledning till att 

öppna butik är för att leverantörerna bakom de exklusiva varumärkena hade som krav att det 

måste finnas minst en fysisk butik. Babyshop menar även att de ger bra marknadsföring för att 

bygga upp varumärket och att de i framtiden kan tänka sig att öppna fler butiker.  
 

 
Figur 17: Anledning till att komplettera e-handel med butiker 

 

Till skillnad från de ovan nämnda företagen nämner Sportamore istället att de vill hålla sin idé 

enkel. Så länge de inte startar fysiska butiker kan de istället koncentrera sig på att välja de 

absolut bästa varorna på marknaden och samtidigt erbjuda dem till marknadens bästa villkor. 

De menar vidare att det är två helt olika affärer, att driva fysiska butiker och e-handel, därför 

vill de inte tappa fokus genom att ge sig in på okända områden. Det går därmed att urskilja 

olika åsikter angående flera försäljningskanaler, där det framförallt verkar handla om vilken 

strategi företagen själva tror på.  
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5.2.2	  Kundservice 

Johansson (2007) menar att det inte är enbart mängden kunder som är en faktor för lönsamhet, 

utan även att få kunderna att göra upprepade köp och att skapa relationer. Som tidigare 

nämnts menar Sportamore att det går att köpa tillväxt genom marknadsföring och billiga 

priser, men att det i längden inte är en hållbar strategi, därför är det viktigt att ha fokus på 

kunden. Även Apotea påpekar betydelsen att vinna kundernas förtroende. Genom att erbjuda 

kunderna bra service kan deras förtroende för företaget öka (Sukasame, 2005). Att kunden är 

en ytterst central del när det kommer till hur företagen väljer att bygga upp sina olika 

strategier, i syfte att generera och framförallt behålla kunder, är något som kan konstateras har 

väldigt stor betydelse. Även Kracher och Cooritore (2004) uppmärksammar betydelsen av att 

olika strategier krävs för att få kunderna till webbsidan och sedan få dem att stanna.  
 

5.2.2.1	  Pressade	  priser 

Internet är en effektiv försäljningskanal när det kommer till kostnader, där lägre kostnader 

vidare ger möjligheten till lägre priser för företagen (Hansen 2005). Ett lågt pris är till viss del 

även ett måste för företag på Internet och något som blivit en viktig konkurrensfördel 

(Rämme et al., 2010). Samtidigt belyser Olve och Samuelson (2008) att företag i 

detaljhandeln inte konkurrerar med priset utan sin långsiktiga effektivitet. Effektiviteten kan 

handla om att åstadkomma tillväxt, avkastning eller bättre kvalité́ till lägre priser (Donaldson, 

2008). Blid på Sportamore menar att priset är en hygienfaktor, har man inte priset har man 

inte heller kunden. Detta går att tolka som att priset i många fall är en självklar faktor att ta 

hänsyn till för företagen, samt något som de flesta e-handelsföretag behöver följa för att 

konkurrera. Det styrks även av Stigson på Ellos som nämner att när försäljning sker av 

externa varumärken är det lätt att jämföra priser, vilket gör att det inte går att konkurrera med 

priset utan de måste istället erbjuda bra service. Därmed blir det viktigt att hitta andra sätt att 

konkurrera på. Priset är alltså ingen direkt konkurrensfördel, utan snarare ett måste för att ha 

möjlighet att konkurrera om kunderna. 
 

5.2.2.2	  Snabba	  leveranser,	  tillgängliga	  varor	  och	  smidiga	  returer 

Att kunderna enkelt kan hitta och använda information om olika produkter har gjort att 

leveranstider blivit betydelsefulla för att uppnå bra service. Det gäller framförallt att kunna 

erbjuda snabba leveranser. (Sukasame, 2005). Netonnet nämner att de vill vara bäst på att 
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leverera varor till kund, där de som tidigare nämnts använder sig av omni-channel med flera 

val för leverans för att uppnå detta. De menar även att deras produkter alltid ska vara 

tillgängliga, där kunden ska veta att inga större kostnader läggs på uppackning av varor och 

snygga lokaler. Stigson på Ellos menar att frågor kring service är väldigt viktigt, och tydliggör 

även vikten med snabba leveranser och returer. Företag A anser att deras framgångar ligger i 

snabba leveranser där de ser till att ha många produkter på lagret. Att ha snabba leveranser är 

något som samtliga företag nämner är en betydelsefull del för att ge kunderna service. Olika 

leveranstider mellan företag är någonting som kunderna tar hänsyn till när de tar sitt beslut om 

att köpa en vara eller inte (Huang, Chen och Ho, 2013; Rose, 2007). Därför är enkla och 

snabba leveranser en avgörande faktor för e-handelsföretag, i syfte att behålla sina kunder. 

Junge Jensen på Boozt förklarar samtidigt att få värdekedjan att leverera rätt varor samt att få 

service att fungera är två stora utmaningar. Genom att använda sig av styrmedel för att 

kontrollera transporter och leverans kan företagets effektivitet förbättras. (Miller, Saldanha, 

Hunt och Mello, 2013) 

 

Boozt påpekar även betydelsen av snabba returer för att uppnå en hög kundservice. 

Sportamore nämner bland annat att de nödvändigtvis inte ser returer som en kostnad utan en 

möjlighet för kunden att testa produkterna. Om returer kan hanteras flexibelt och enkelt så kan 

en bättre kundupplevelse uppnås. Att hantera returer kräver planering, implementering, 

kontroll och ett kostnadseffektivt flöde av material. (Dissanayake och Singh, 2007) Andelen 

returer är dock någonting som varierar. Apotea exempelvis har inte returrätt på läkemedel, 

vilket gör att returerna minskar och därmed även kostnaderna. Därmed kan det konstateras att 

andelen returer varierar beroende på vilka produkter som säljs. Oavsett om ett företag har 

mycket eller lite returer är det viktigt att kunderna uppfattar det som smidigt att skicka tillbaka 

en vara, detta för att kunderna ska våga beställa.  
 

5.2.2.3	  Stort	  produktsortiment	  med	  rätt	  produkter	   

E-handelsföretag har även möjlighet att erbjuda ett stort produktutbud (Johansson, 2007). 

Rämme et al. (2010) menar att ett stort utbud är viktigast av allt för att kunna tillfredsställa 

konsumentens behov. Det skiljer sig i vilken inriktning företagen vill ha gällande 

produktutbud. Ellos är ett av de företag som anses vara ett varuhus då de erbjuder allt från 

mode, skönhet, inredning och elektronik. De har valt att samla många olika produkter inom 

olika kategorier. Andra företag väljer att ha breda produktutbud men inom samma kategori. 



 

84 
 

Boozt är ett företag som nämner att de i framtiden har möjlighet att expandera verksamheten 

genom att sälja produkter inom andra kategorier. Sportamore satsar istället på produkter som 

kan relateras till sport, men har inom den kategorin ett brett produktsortiment. De menar att de 

stävar efter rätt produkter för att vara en omtyckt återförsäljare. Samma gäller Jollyroom som 

uttalar sig angående betydelsen av att ha ett produktsortiment som tillfaller deras 

kundkategori. Därmed har de ett produktsortiment som ska innehålla allt från det att mamman 

är gravid tills det att barnet är 12 år, vilket innebär att sortimentet består av allt från kläder till 

barnvagnar och leksaker. Babyshop har likt Jollyroom ett brett produktsortiment men valt att 

inrikta sig på att sälja mer exklusiva produkter. Babyshop är ett företag som har funnits längre 

än Jollyroom, men är mindre till omsättningen. En anledning kan vara att Babyshops 

kundsegment begränsas, just för att de säljer exklusiva produkter.  
 

Produktutbudet kan även bli bredare genom att tillverka egna produkter, vilket Ellos och 

Netonnet gör. Ellos menar att de anser sig ha stor fördel av att ha egna produkter, eftersom de 

externa varumärkena gör det svårt att konkurrera med priset. För de egna produkterna går det 

inte att jämföra priset, vilket gör att de kan konkurrera på ett annat sätt. Anledningen till att 

Netonnet gör det kan därmed vara för att det är hård konkurrens med prispressade produkter i 

elektronikbranschen, vilket gör att de vill kunna sätta sina egna priser på vissa produkter. 

Båda företagen är stora, vilket kan vara en anledning till att de har möjlighet utöka sitt 

produktsortiment för att skapa konkurrensfördelar. Parfym däremot använder sig av en 

intressant strategi vid val av produktsortiment, där de väljer att satsa på storsäljare. Därmed 

kan de få ner priset genom att köpa in stora volymer. Vidare menar Parfym att det både är 

skonade från säsongsbetonade produkter och returer. Det går att se likheter mellan Parfym 

och Boozt gällande val av produktsortiment. Även Boozt vill uppnå stordriftsfördelar, precis 

som Parfym.  
 

Vidare går det att konstatera att det inte spelar någon roll om det är ett litet eller ett stort 

företag, det går att ha ett brett produktutbud oavsett.  Därmed kan ett litet företag inom e-

handeln, anses som stort i konsumentens ögon (Dahl & Lesnick, 1996). Nedan i figur 18 

presenteras vilka egenskaper ett e-handelsföretags produktsortiment kan ha, där flera faktorer 

kan beröras. 
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Figur 18: Produktsortimentets egenskaper 

 

5.2.2.4	  En	  bra	  webbsida 

Det är webbsidan som sätter gränsen för hur försäljning kan bedrivas samt hur 

kommunikationen med kunderna ska se ut. (Lantz, 2014). För att få kunderna att återkomma 

menar bland annat Jollyroom att det är av betydelse att ha en bra webbsida. Detta är även 

något som Sportamore och Ellos nämner där kunden måste förstå webbsidan. Eftersom själva 

butiken för e-handeln är webbsidan blir det därmed av stor betydelse att kunden finner det 

enkelt att navigera sig på den.  
 

5.2.2.5	  Att	  lyssna	  på	  kundens	  åsikter 

Utan att lyssna på kundens åsikter blir det svårt att se vad som kan förbättras. Sportamore 

nämner bland annat att de har en kundbaserad strategi där kundernas åsikter är väldigt viktiga. 

Även Jollyroom nämner betydelsen av att få höga betyg av kunderna. Det går inte att 

förbättras om man inte vet vad som kan göras bättre, därmed blir det oerhört viktigt att ta 

hänsyn till vad kunden säger. Apotea menar bland annat att de vill att kunden ska säga att de 

är nöjda med sitt köp För att veta vad kunderna tycker behöver företaget samla in åsikter. 

Därför kan kundtjänst tänkas vara en del som blir betydelsefull för företagen, i syfte att se vad 

kunderna tycker. Företag A menar även att det handlar om att förbättras på alla plan och att 

det inte bara är ut mot kund, utan även internt. Genom att ställa sig frågor som, “vad kan 

kundtjänst göra bättre?”, kan de indirekt även förbättra sig ut mot kund. Även Apotea belyser 
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betydelsen med att ständigt förbättra sig genom att engagera sig i varje detalj inom företaget. 

Sportamore och Netonnet påpekar även betydelsen av att ha kompetent personal. Sportamore 

menar bland annat att genom kompetent personal ska de kunna hjälpa kunden på samma sätt 

som en butikshandlare skulle kunna göra. Eftersom service är viktigt inom e-handeln och den 

kontakt som finns med kunderna bland annat kan ske genom kundtjänst, är det förståeligt att 

personal och den interna verksamheten blir viktig för att kunden ska få en bra upplevelse.  

 

I figur 19 presenteras de delar som företag väljer att fokusera på i syfte att skapa långsiktiga 

relationer med kunden. Pressade priser skiljer sig från de övriga, då det är en faktor som 

företagen mer måste följa och inte är ett konkurrensmedel på samma sätt som övriga 

faktorer.   

 
Figur 19: Vad företagen fokuserar på för att uppnå kundservice 

 

5.2.3	  Val	  av	  marknader	   

Internet ger möjlighet att nå ett stort antal kunder som är geografiskt distanserade från 

företaget (Hansen 2005). De företag som studerats säljer sina produkter på olika marknader. 

De marknader som används är Sverige, Norden, Europa samt Globalt. Apotea är begränsad 

till den svenska marknaden, eftersom försäljningen av läkemedel är olika reglerade mellan 

länder. Men något intressant som Svärdson på Apotea påpekar är att Sverige som marknad 

kan vara alldeles tillräcklig att agera på. Vidare menar han att företag borde känna mättnad på 

en marknad innan man försöker vinna marknadsandelar på nästa. Även Jollyroom beskriver 

att det tar tid och kraft att etablera sig på nya marknader. Netonnet är ett exempel som idag 

framförallt agerar på den svenska marknaden. Tidigare har de haft försäljning i Tyskland, men 
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dragit tillbaka den eftersom konkurrensen blev för hög. Det är även värt att uppmärksamma 

att Netonnet som begränsar sin marknad till Sverige även är det företag, av de som studeras, 

med högst omsättning. Liknande kan sägas om Apotea som är det företag med starkast 

tillväxt. Även Parfym som är ett litet företag agerar och satsar framförallt på den svenska 

marknaden. Något dessa tre företag har gemensamt är att alla är lönsamma. En anledning till 

deras framgångar skulle möjligtvis kunna vara att de, som diskuterats, väljer att fokusera på 

en marknad.  
 

Internet möjliggör även för små företag att se professionella ut och väcka intresse genom att 

förmedla en bred global bild av sig själva (Dahl & Lesnick, 1996). Mindre företag kan sälja 

sina produkter i flera länder, vilket gör att mindre företag kan uppfattas som stora (Hansen, 

2005). Detta går att relatera till Babyshop som är ett litet företag och agerar på en global 

marknad. Även Företag A är ett företag som agerar på den globala marknaden och är ett 

medelstort företag. Med tanke på spridningen av samtliga företags val av marknader går det 

att konstatera att storlek inte har någon större betydelse i valet av antalet marknader som 

företaget ska agera på.  

 

 
Figur 20: E.-handelsföretagens val av marknader 
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5.2.4	  Outsourcing 

Pentina och Hasty (2009) förklarar att det inte är ovanligt att e-handelsföretag väljer att 

outsourca en eller flera delar av sin verksamhet. Av de företag som studerats så är det vissa 

som valt att outsourca en eller flera delar. Lager kan exempelvis vara en del som företagen 

väljer att outsourca (Pentina & Hasty, 2009) De delar som framförallt nämns bland företagen 

är; returhantering, lager, kundtjänst samt IT och marknad. Det finns olika anledningar till att 

de väljer outsourcing. Parfym väljer att outsourca så mycket som möjligt, vilket kan tänkas 

vara orsak av att de är ett litet företag. Ellos outsourcar sin returhantering och en del av 

kundtjänst för att uppnå flexibilitet och få ner sina kostnader. Boozt förklarar att de inte har 

den finansiella kapacitet som krävs för att ha lagret själva. Detta tyder på att det framförallt 

handlar om kostnadsbesparingar, som ska göra att kapital kan läggas på andra delar av 

verksamheten. Det kan också handla om att de inte har råd att ha det själva. Samtidigt väljer 

flera andra företag att inte outsourca någon del. Nedan presenteras ett antal citat som visar på 

hur de resonerar kring att inte outsourca: 
 

“Det är ett strategiskt val där vi vill ha kontrollen, kunna styra, utbilda och motivera 

personalen själva. Vi vill att alla ska känna 100 procent samhörighet med bolaget” 

 - Blid (Sportamore) 

 

“Genom att ha lagret själva kan vi uppnå större kontroll” – Intervjuperson A (Företag A) 

 

“Huvuddelarna inom e-handeln är IT och logistik, därför är det obegripligt att outsourca 

dem delarna. Det handlar om att uppnå kontroll och en enhetlig kundupplevelse”  

- Svärdson (Apotea) 
 

Tidigare har vi haft lagret outsourcat men det var svårt att ge de anställda en förståelse för 

produkterna och företaget vilket gjorde att vi inte blev lika effektiva som var önskvärt.  

- Mendola (Babyshop) 
 

Valet att inte outsourca grundar sig till stor del i att uppnå kontroll. Kontroll kan vara en 

viktig del eftersom delar som lager och kundtjänst är väldigt viktiga för hur kunderna 

uppfattar företaget. Att kunna styra och motivera personalen för att ge kunden en enhetlig 

upplevelse är även det ett motiv. Eftersom service är en så stor del av e-handeln kan det vara 

fördelaktigt att kunna styra personalen eftersom det är de som bidrar till effektivitet. 
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Dissanayake och Singh (2007) förklarar även att om returer inte hanteras effektivt kan 

kundernas förtroende vara förlorat. Om kundernas förtroende förloras kan det i sig innebära 

stora kostnader för företagen och en anledning till att de vill ha kontroll över det. Om 

företagen väljer att outsourca eller inte, kan därmed konstateras vara ett strategiskt val. Även 

Schniederjans och Cao (2007) nämner att det är av stor betydelse att strategin fungerar med 

den interna organisationens styrkor. Beroende på vilka styrkor det enskilda företaget har så 

kan ett beslut om outsourcing tas. Exempelvis de som anser sig ha den finansiella kapaciteten 

att ha lagret själva kan då utnyttja den möjligheten.  
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6.	  Analys	  del	  2:	  Management	  control	  system	  package	  
 

I analys del två diskuteras varje styrmedel var för sig utifrån MCS Package. Analysen 

kartlägger hur företagen använder sig av de formella styrmedlen samt vilken betydelse de har 

i styrningen. Vidare analyseras även hur betydelsen och användningen påverkas av de 

betydelsefulla faktorer som tagits fram i del ett av analysen.  

 
 

Malmi och Brown (2008) förklarar att det inte finns någon entydig definition av management 

control system utan olika författare definierar det på olika sätt. Merchant och Otley (2007, se 

Malmi & Brown, 2008, s 289) nämner att det kan användas för strategisk planering, strategisk 

styrning och inlärning. Malmi och Brown (2008) beskriver även att det kan användas för att 

styra de anställdas beteende i enlighet med målsättningarna. E-handelsföretagen tenderar till 

att använda sig av MCS på olika sätt beroende på vilka situationsfaktorer de påverkas av. 

Malmi och Brown (2008) förklarar även att MCS kan se väldigt olika ut beroende på vilken 

situation företaget befinner sig i. MCS package innehåller de modeller och verktyg som 

företag kan använda sig av för att uppnå sina mål. Där de formella styrmedlen kan utformas 

och koordineras för att nå gemensamma mål. Det kan konstateras att de formella styrmedlen 

som används av e-handelsföretagen inverkar på varandra. Utifrån målsättningarna så bestäms 

vilket fokus varje styrmedel ska ha. Nedan kommer vi att beskriva det mer ingående genom 

att gå igenom varje enskilt styrmedel.  

 

6.1	  Formella	  styrmedel	  i	  e-‐handeln	  
	  

6.1.1	  Planering	  på	  kort	  respektive	  lång	  sikt	  

Malmi och Brown (2008) beskriver att kortsiktig planering har ett taktiskt fokus och syftar till 

att kunna agera snabbt. Av de företag som studerats använder sig alla av planering på kort 

sikt. Detta kan kopplas till att företag inom e-handeln enligt Kracher och Corritore (2004) står 

inför utmaningen att fatta snabba beslut för att vara med i den hårda konkurrensen. Utan den 

kortsiktiga planeringen kan det bli riskabelt att fatta snabba beslut då risken är stor att det kan 

bli stora negativa konsekvenser. För de företag som har korta produktcykler blir snabba beslut 

extra betydelsefullt för att inte förlora kunderna (Kracher & Corritore, 2004). På Babyshop så 
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används bland annat månadsplanering på grund av den höga säsongsvariationen i produkterna 

där de hela tiden måste uppdatera sig. Jollyroom nämner även de att en kortsiktig planering 

för inköp är av stor betydelse för att de ska kunna planera sina inköp efter säsong. Det är 

framförallt dessa två företag som nämner säsongsvariation som en faktor till att den 

kortsiktiga planeringen genomförs. Båda företagen agerar inom samma bransch vilket kan 

vara en anledning. Om den kortsiktiga planeringen är speciellt betydelsefull för att anpassa sig 

till säsongsvariationer borde den även användas inom de klädesföretag som studerats eftersom 

kläder varierar beroende på säsong. Ellos exempelvis är ett företag som säljer mode, de 

nämner inte direkt att de har höga säsongsvariationer men säger att planeringen är starkt 

kopplad till budgeten vilken genomförs veckovis för att kunna göra produktplaneringar. Boozt 

säljer även de kläder och de genomför den kortsiktiga planeringen för att kunna göra scenario 

analyser. Scenario analyser kan då tänkas vara hur efterfrågan på produkterna kommer se ut 

framöver. Utifrån detta kan det då konstateras att den kortsiktiga planeringen är speciellt 

viktig för de företag som karaktäriseras av stora säsongsvariationer. Anthony och 

Govindarajan (2007) förklarar också att planering kan bidra med flexibilitet. Genom att 

planera utefter säsong, kan de bli mer flexibla gällande hur mycket de ska köpa in och hur 

mycket de måste ha i lager.  

 

För Netonnet har den kortsiktiga planeringen istället framförallt fokus på att de anställda i 

butikerna ska bli mer säljande. Företag A som också har butiker har inga direkta planer på 

kortare sikt utan det är budgeten som utgör planeringen. Babyshop nämner ingen planering 

för butiken. Att det endast är Netonnet som nämner att fokus ligger på butikerna kan vara för 

att deras butiker utgör en så stor del av deras verksamhet där hälften av försäljningen sker i 

butiken. Genom butiker så har Netonnet möjlighet att träffa kunderna och ge personlig service 

vilket kan vara en anledning till att den kortsiktiga planeringen fokuserar på de anställda.  

 

Den långsiktiga planeringen sägs ha ett strategiskt fokus och visar vad som ska uppnås under 

en längre tidsperiod (Malmi & Brown, 2008). Det är inte alla av de studerade e-

handelsföretagen som använder sig av den långsiktiga planeringen. Det är flera som anser att 

den inte har lika stor betydelse som den kortsiktiga. Bland annat så nämner Boozt och Apotea 

att planeringen är viktigast på kort sikt. Även detta kan kopplas till att beslut behöver tas 

snabbt inom e-handeln. Eftersom utvecklingen går framåt och det hela tiden sker förändringar 

kan det vara svårt att göra en planering som sträcker sig många år framöver. Därför är den för 

de flesta som Boozt beskriver det, en ledstjärna för den dagliga verksamheten. De som 
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genomför den långsiktiga planeringen gör det för 2- 5 år framåt i syfte att arbeta mot den 

valda strategin. Anthony och Govindarajan (2007) beskriver även att den strategiska 

planeringen kan vara både kostsam och tidskrävande och kan i vissa fall genomföras utan 

engagemang. Inom e-handeln handlar det i många fall om att hålla nere kostnaderna för att 

erbjuda kunderna låga priser vilket kan vara en anledning till att inte alla väljer att lägga lika 

mycket tid och energi på den långsiktiga planeringen. Det blir viktigare att leva i nuet och 

försöka fokusera på den dagliga verksamheten.  

 

5.1.2	  Budgetens	  syfte	  	  

Enligt Greve (2011) finns det två syften med budgetering, att använda det för planering samt 

för ansvarsstyrning och kontroll. Det syfte som de studerade e-handelsföretagen har nämnt 

kring att upprätta en eller flera budgetar presenteras i bilden nedan:  

 
Figur 21: Budgetens syfte 

 

Att använda budgeten för planering syftar till att kunna bedöma hur framtiden ser ut och 

anpassa sig efter denna (Greve, 2011). På Boozt så används budgeten bland annat för att göra 

scenario analyser vilket kan kopplas till att de vill göra en bedömning kring framtiden. 

Babyshop använder den för att kunna anpassa sig till säsong vilket också har ett 

framtidstänkande. Det är flera av de andra som även dem nämner att de använder sig av 

budget och planering tillsammans, som exempelvis Ellos, Jollyroom och Parfym. Att använda 
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budgeten för planering kan bidra till bättre resursfördelning, prognostisering, samordning och 

kontroll (Bergstrand, 2010; Greve, 2011). Utifrån de syften som angetts ovan så stämmer det 

bra överens med vad företagen vill få ut av sin budgetering. Bättre resursfördelning kan 

kopplas till att se över tillgångar och skulder samt att anpassa sig efter säsong. Samordning 

och kontroll kan vara att hålla ihop avdelningar. Alla dessa delar blir i slutändan viktiga för att 

kunna växa. Att e-handelsföretagen framförallt ser budgeten som ett verktyg för planering kan 

kopplas till den osäkra omgivning som de befinner sig i med hård konkurrens där det gäller att 

hela tiden planera för att ta snabba beslut och ligga i framkant. Det kan även kopplas till den 

prispress som råder. Exempelvis så är prispressen väldigt stor för företag som säljer 

hemelektronik (Raatamaa, Larsson & Lundh, 2012). Netonnet är ett företag som säljer 

hemelektronik och deras syfte med att budgetera är att följa vad som hänt och se olikheter i 

produktmarginaler. Att följa vad som hänt ska ligga till grund för planeringen och att de 

framöver enklare kan anpassa sig till framtiden. Att det finns olikheter i produktmarginaler 

kan vara en orsak av just den höga prispressen som de utsätts för, vilket kan göra det extra 

betydelsefullt att planera och budgetera för vilka produktmarginaler de ska hålla.  

 

Budgetering kan också användas som ett verktyg för ansvarsstyrning och kontroll. Funktioner 

som hamnar i fokus då är framförallt motivation, kommunikation och prestationsvärdering. 

(Greve, 2011). Av de syften som e-handelsföretagen uppgett så är det väldigt lite eller 

nästintill inget fokus som ligger på ansvarsstyrning. Det som eventuellt kan kopplas till 

ansvarsstyrning och kommunikation är Ellos som uppger att de budgeterar för att hålla ihop 

avdelningarna. Kontroll är däremot någonting som mer eller mindre alla vill uppnå med 

budgetering. Det kan handla om kontroll över kostnader, tillgångar och skulder vilket ska leda 

till att de kan växa, utvärdera olikheter eller hålla ihop verksamheten. 

 

Under snabb tillväxt krävs det mer planering (Mintzberg, 1979), samt budgetering och 

rapportering (Scott & Bruce, 1987). Apotea är det företag som växer mest och väljer att 

använda sig av budgeten på en övergripande nivå. Sportamore växer även dem snabbt och för 

dem är budget och planering självklara styrmedel som används löpande. Jollyroom har också 

en snabb tillväxt och förklarar att de behöver ha full koll på kostnaderna medan de växer. Det 

kan därför konstateras att betydelsen av budgetering och planering under tillväxt skiftar. För 

en del blir det extra viktigt att kontrollera kostnaderna djupgående under tillväxten. Det är 

därmed inte direkt så att snabbare tillväxt leder till att budgetering och planering blir extra 

betydelsefullt.  



 

94 
 

 

Kontrollen kan även tänkas vara strikt eller mer styrande vilket varierar mellan företagen. 

Boozt säger att deras budgetar är väldigt strikta, där de mål som sätts ska uppnås. För andra 

varierar det beroende på område, där exempelvis Företag B säger att de fasta kostnaderna ska 

hållas men att resten inte är strikt. Om budgeten är strikt eller inte är därför väldigt 

individuellt men det kan konstateras att den utgör mer ett hjälpmedel än en fast mall. Detta 

kan kopplas till den prispress som finns där många oftast måste anpassa sig efter marknaden. 

Vad som händer i framtiden är även svårt att förutsäga, vilket kan vara en anledning till att 

den utgör ett hjälpmedel.  

 

Det kan konstateras att ju fler anställda företagen har desto mer detaljerad tenderar styrning 

till att bli. Större företag har bland annat större användning av budgetar för att involvera de 

anställda (Emmanuel, Otley & Merchant, 1990). I princip alla använder budgetar men 

exempelvis Netonnet som har 600 anställda och Ellos som har 630 anställda tenderar att göra 

det på en mer djupare nivå än de andra med färre anställda. Antalet anställda påverkar därmed 

hur detaljerad styrningen blir. Där fler anställda kräver att målsättningar och budgetar 

upprättas för att skapa en helhet och måluppfyllelse i företaget. 

 

6.1.2.1	  Vilka	  delar	  är	  framförallt	  viktiga	  att	  budgetera	  för?	  	  

Emmanuel, Otley och Merchant (1990) förklarar att budgetar kan upprättas utefter finansiella 

aspekter som likviditet och lönsamhet samt utefter företagets olika avdelningar eller 

funktioner. De e-handelsföretag som studerats upprättar sina budgetar på olika nivåer där 

vissa väljer att göra den väldigt omfattande medan andra gör den på en övergripande nivå. 

Oavsett vilken nivå de väljer finns det vissa avdelningar eller funktioner som alla mer eller 

mindre nämner att de berör i sin budgetering:  

 

Marknadsföring: I princip alla företag nämner att de upprättar en budget för marknadsföring. 

Babyshop förklarar att marknadsföring är kapitalkrävande, vilket troligtvis är en orsak till att 

de flesta företag väljer att lägga mycket tid och energi på att beräkna vad det kan tänkas kosta 

och vad de har råd med. Det gäller inte bara att marknadsföra sig så mycket som möjligt utan 

även att ha kontroll på vad det kostar.  
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Lager och inköp: De flesta väljer även att upprätta en budget för lager och inköp. Emmanuel, 

Otley och Merchant (1990) beskriver vidare att budgeten kan upprättas för avdelningar som 

inköp och personal. De som budgeterar för lagret gör det genom att titta på hur mycket 

personal som kommer krävas och hur mycket de ska köpa in för att kunna anpassa sig efter 

efterfrågan och säsong. På Babyshop beskrivs det som en utmaning att kontrollera lagret och 

på Sportamore anses det vara en viktig del eftersom de köper in och lagerför varor, vilket 

leder till stor kapitalbindning. För e-handelsföretag som konkurrerar till stor del genom 

snabba leveranser och smidiga returer är det inte konstigt att lagret utgör en avgörande del och 

en utmaning för att inte förlora kundernas förtroende. Produkter behöver vara tillgängliga när 

kunderna beställer dem, vilket kräver planering och kontroll för att inte ha för lite eller för 

mycket i lagret. Jollyroom förklarar även att de budgeterar för lager och inköp framförallt för 

att anpassa sig till säsong. Säsongsvariationer kan göra det svårt att veta hur mycket som 

kommer behövas och därmed hur mycket som ska köpas in. Genom att upprätta en budget 

som baseras på föregående år och hur marknaden ser ut blir det lättare att göra en någorlunda 

korrekt bedömning av hur det kommer se ut framöver.  

 

Försäljning: För att kunna planera sina inköp behöver företagen veta den ungefärliga 

försäljningen, samma med lager där de utefter vilken försäljning som beräknas bemannar 

lagret med tillräcklig personalstyrka. På Ellos kollar de exempelvis varje vecka på vilken 

försäljning de haft i förhållande till föregående vecka. På Netonnet finns beräkningar för varje 

produktkategori som exempelvis tv, hem och hushåll. Att de väljer att upprätta en budget 

gällande försäljning hänger till stor del ihop med de andra budgetarna som upprättas. 

 

Likviditet: Företag B, Jollyroom och Sportamore anger att de budgeterar för likviditeten. 

Likviditeten är begränsad på kort sikt men är ändå betydelsefull, om den upphör kan det bli 

förödande för företaget (Emmanuel, Otley & Merchant, 1990). Sportamore säger att 

kassaflöde och likviditet är viktigt att följa upp, Företag B nämner också att likviditeten är 

speciellt viktig för att vara effektiv. Med tanke på att e-handeln omges av osäkerhet och 

snabba beslut kan en god likviditet vara förståeligt att de vill uppnå för att ha möjlighet att 

anpassa sig till oväntade händelser.  
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Figur 22: Situationsfaktorer som påverkar användningen och betydelsen av budgetar 

 

6.1.3	  Behovet	  av	  investeringskalkyler	  	  
 

 

Figur 23: Företagens användning av investeringskalkyler 

 

Som visas ovan så skiftar användningen av investeringskalkyler mellan de olika företagen. 

Emmanuel, Otley och Merchant (1990) förklarar att vid en investering bör företaget se till 

olika alternativ och vilka för-och nackdelar de innebär. Detta för att hantera osäkerheter som 

kan dyka upp i framtiden samt att öka förståelsen för de som ska ta beslutet. Av de som inte 

använder sig av investeringskalkyler så anger bland annat Babyshop att de inte är i behov av 



 

97 
 

det i dagsläget eftersom de inte gör några större investeringar men att det kan bli aktuellt i 

framtiden gällande lagret som de nyligen har tagit tillbaka. Gemensamt för de andra företagen 

är att de alla valt att outsourca delar eller hela sitt lager, vilket kan vara en anledning till att de 

inte behöver upprätta några kalkyler. För de som använder investeringskalkyler är en 

anledning att just kunna kontrollera lagerinvesteringar och se till att effektivisera det så 

mycket som möjligt. Detta för att ha möjlighet att erbjuda snabba leveranser och smidiga 

returer. Exempelvis säger Företag B att alla stora investeringar ska innehålla ett 

investeringsunderlag. För Netonnet genomförs dem istället vanligtvis i samband med 

funderingar på att öppna en ny butik. Kalkylen används också av företagen i samband med 

marknadsföring. Genom att titta på vad exempelvis en annons kostar och hur många kunder 

den kan genererar tas ett beslut om den ska genomföras. Eftersom marknadsföring är 

kapitalkrävande och många företag behöver det för att synas, kan det innebära stora 

kostnader. Detta gör att det kan vara fördelaktigt att upprätta en kalkyl för att inte spendera för 

mycket, som de inte vet om det kommer generera mer kunder. Utefter ovanstående diskussion 

kan det konstateras att investeringskalkyler framförallt är av betydelse för lager och för 

marknadsföring när det gäller e-handelsföretag. Det är inom dessa områden det kan 

förekomma regelbundna investeringar. 

 

6.1.4	  Produktkalkyler	  som	  diskussionsunderlag	  	  

Enligt Ohlsson (2012) kan produktkalkyler användas som ett beslutsunderlag vid val av 

produktsortiment. För e-handelsföretagen används det mestadels för att beräkna en 

bruttomarginal, vilken de kan utgå ifrån när de gör sina inköp. Genom att beräkna och utgå 

ifrån den bruttomarginal som olika produkter hos olika leverantörer ger kan det konstateras att 

de gör ett val av sortimentet. Ellos använder sig av en fast bruttomarginal vid inköp av 

produkterna medan Boozt istället försöker hitta den leverantör som ger högst marginal. Flera 

av de andra ser över vilken marginal en produkt innebär för att kunna sätta ett rimligt pris på 

produkterna. Produktkalkylen utgör dock inget underlag för vilket pris som kommer att sättas, 

med undantag för Netonnet och Ellos som har en del egna produkter, vilka de till viss del 

prissätter utefter produktkalkylen. De kompletterar produktkalkylerna med extern information 

kring branschen samt hur varumärket står sig i konkurrensen. Ohlsson (2012) förklarar att 

produktkalkyler kan vara ett diskussions- och beslutsunderlag för exempelvis prissättning. För 

e-handelsföretagen verkar det mer fungera som ett diskussionsunderlag än som ett 

beslutsunderlag. De kollar vilken marginal en produkt ger, men det är många andra faktorer 
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som spelar större roll för att sätta priset. Låga priser är det som tilltalar många konsumenter 

när de handlar på Internet (Rådmark, 2009). Vid prissättning utgår nästintill alla företag 

utefter externt fokuserad information i form av priset på marknaden och konkurrenternas 

priser:  

 

“Marknaden är den viktigaste, då det är lätt att prisjämföra på nätet” - Företag B 

 

“Det är lätt för kunder att jämföra priser vid externa produkter och det går inte att endast 

utgå efter marginalen, utan det är också av vikt att granska marknadspriset för att se om 

marginalen är rimlig” - Stigson (Ellos) 

 

“Det inte går att kriga om priserna i denna bransch, utan man måste följa marknadspriset” - 

Blid (Sportamore) 

 

Det är endast Parfym som väljer att utgå ifrån sina egna marginaler vid prissättning med 

motiveringen att deras priser redan är så mycket lägre än i butik. Anledningen till att deras 

priser är lägre är på grund av att de fokuserar på storsäljare, där stora volymer köps upp. 

Vidare förklarar Parfym att för att matcha prissättningen med de produkter som köps in, tar de 

hänsyn till den prognostiserade efterfrågan som är baserat på förra årets försäljning, i 

förhållande till utbudet. Boozt, Babyshop och Företag A utgår framförallt utifrån 

rekommenderat pris av leverantörer vid prissättning. Babyshop menar att anledningen är för 

att leverantörerna är väldigt strikta med prissättningen då de är exklusiva produkter. Istället 

väljer de att kolla vad konkurrenterna har för produkter i sitt sortiment, eftersom 

konkurrenterna ofta tar lägre priser och utifrån det måste företaget bestämma om det är 

aktuellt att ta in varan. Företag A menar att de prispressar men försöker istället få ned sina 

priser genom att förhandla fram olika rabatter med leverantörerna. Även Boozt väljer att rikta 

sig mot leverantören och gör produktkalkyler för att se vart de kan få bäst marginal. Alla 

dessa tre företag är mer inriktade på högkvalité och märkesprodukter. Detta kan vara en 

anledning till varför de inte väljer att ta hänsyn till marknadspriset på samma sätt som de 

övriga företagen. 

 

Med tanke på att e-handeln karaktäriseras av stor prispress är det inte konstigt att de flesta 

väljer att utgå ifrån extern information som marknaden och konkurrenternas priser. Om de 

inte skulle göra det kan det bli svårt att få några produkter sålda. Därför är det inte heller 
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orimligt att fokus hos flera e-handelsföretag ligga på att dra ner kostnaderna istället för att 

höja priserna. Det som gör att de kan frångå de låga priserna kan vara om de har unika 

produkter och känner att de konkurrerar på andra villkor, som exempelvis Babyshop. 

 
Figur 24: Hur produktkalkyler används 

 

6.1.5	  Finansiella-‐	  och	  icke-‐finansiella	  prestationsmått	  	  

Enligt Malmi och Brown (2008) kan icke-finansiella mått användas för att överkomma brister 

som de finansiella måtten har, vilket ska leda till större effektivitet. Anthony och 

Govindarajan (2007) beskriver också att det blivit vanligt att använda mer icke-finansiella 

mått för områden som kvalité och kundnöjdhet.  Prestationsmått behöver även utvecklas och 

ha ett nära samband med strategin för att den ska kunna genomföras (Schniederjans och Cao, 

2007). För e-handelsföretag utgör service en betydelsefull del för att uppnå 

konkurrensfördelar (Sukasame, 2005). Eftersom service är så pass viktigt och de flesta inte 

har några butiker där de träffar kunderna blir det oerhört betydelsefullt att på något sätt 

komplettera de finansiella måtten med icke-finansiella som exempelvis kundnöjdhet. Genom 

att titta på hur kunderna uppfattar sina köp kan indikationer ges kring vilken kvalité 

produkterna har och utefter det kan också förbättringar göras för att öka kundnöjdheten. För 

att se hur kunderna uppfattar företaget mäter och observeras: 
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• Hur högt kunderna rankar företaget i förhållande till konkurrenter 

• Net promoter score: om de skulle rekommendera företaget till andra 

• Prisjakt, för att se kommentarer kring produkter och genomförda köp 

• Forum, bloggar, twitter och mejl  
 

Företag A, Parfym och Apotea väljer framförallt att se till externt fokuserad information i 

form av mejl och kundservice där de känner att de får tillräckliga indikationer på hur nöjda 

kunderna är. Bland annat uttrycker sig Svärdson på Apotea som att “Vi mäter inte 

kundnöjdhet, men ändå är vi oerhört petiga med att kunderna är nöjda”. Utifrån detta kan det 

konstateras att alla anser att kundnöjdheten utgör en betydelsefull del. Däremot finns det olika 

sätt att ta hänsyn till kundnöjdhet samt olika sätt att mäta det på, där olika mycket energi kan 

läggas ned. Företag A förklarar bland annat att de inte haft tid att mäta kundnöjdheten på det 

sätt som de velat. Detta tyder på att det handlar om en kostnadsfråga och att det är upp till 

varje enskilt företag att välja hur mycket som ska mätas kring kundnöjdhet. Oavsett om de 

mäter mycket eller lite så utgör det ändå en väldigt viktig del av e-handelsbranschen. 
 

De flesta företag väljer även att mäta mycket icke-finansiellt kring webbsidan. Mått som 

används är bland annat konverteringsgrad (besökare i förhållande till de som handlar), hur 

kunderna navigerar sig på sidan, hur många besökare de har samt hur många som köper 

produkter. Lantz (2014) beskriver också att företagen behöver anstränga sig för att få 

besökare genom marknadsföring eftersom det inte finns någon naturlig tillströmning som för 

fysiska butiker. Flera av företagen beskriver också att de satsar väldigt mycket på 

marknadsföring som exempelvis Apotea som investerar så mycket de kan. När stora 

investeringar läggs på marknadsföring för att kunderna ska hitta till sidan är det därför 

naturligt att de väljer att mäta mycket kring webbsidan för att se om det ger några resultat. 

Om de bara skulle använda sig av det finansiella skulle de eventuellt kunna se en ökning i 

omsättningen som en indikation på att det gett resultat. Genom att även mäta exempelvis 

besökare och konverteringsgrad får de också bevis på om det är fler som hittar till sidan och 

om fler fått upp ett intresse för företaget.  
 

Olve och Samuelson (2008) förklarar också att icke-finansiella mått kan vara av betydelse för 

att spegla prestationer på den operativa nivån. Det är flera av företagen som väljer att mäta 

delar kring lagret och leveranser som returgrad, leveranstid, lagrets omsättningshastighet samt 

antal skickade paket per dag. Detta innebär att både icke-finansiella och finansiella mått 
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används. Att det finns ett avstånd mellan köpare och säljare leder enligt Dissanayake och 

Singh (2007) till mer returer, som utgör en oundviklig kostnad för företagen. Den hårda 

konkurrensen sätter också press att de ska leverera snabbt, där en längre leveranstid kan göra 

att företaget tappar försäljning (Huang, Chen & Ho, 2013) Att leverera varor snabbt kräver 

full kontroll och effektivitet i lagret vilket gör att antal order som skickas, leveranstider och 

omsättningshastighet används och blir betydelsefulla mått. Alla företag som har mycket 

returer nämner också att de mäter returgraden för att se hur det skiftar och göra kopplingar till 

om det kan finnas något fel på produkterna.  
 

De finansiella måtten ska mäta och tillhandhålla information för att utvärdera prestationer 

samt visa hur de anställda presterar och genom det reflektera hur resultatet ser ut (Emmanuel, 

Otley & Merchant, 1990). E-handelsföretagen använder sig av finansiella mått i form av 

genomsnittligt ordervärde, genomsnittligt produktvärde, omsättningstillväxt, bruttomarginal, 

kostnad per försäljning samt tittar på hur stora marknadsföringskostnaderna är. Alla dessa är 

kopplade till företagets prestationer och utvärderar i form av hur mycket de säljer och vilka 

kostnader det innebär. Av dessa så anger de flesta företag att det är omsättningen som är 

viktigast. Detta kan kopplas till att alla företag växer och det är svårt att uppnå vinst under 

tillväxt, vilket gör att omsättningen blir mest betydelsefull. Att omsättningen ökar eller 

minskar säger dock väldigt lite, utan det är orsaken bakom som är av mest betydelse. För att 

kunna veta vad orsaken är behövs de icke-finansiella måtten gällande kundnöjdhet, webbsidan 

och lagret. Det är utifrån dessa som eventuella brister kan identifieras.  

 

 

 

Figur 25: Kundservice och prestationsmått 
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Genom ett balanserat styrkort går det att kombinera finansiella- och icke-finansiella mått 

(Malmi & Brown, 2008). Av de studerade företagen används inte ett balanserat styrkort i 

någon större utsträckning. Boozt nämner att de har många prestationsmått som är väldigt 

detaljerade och därför berör flera olika delar inom det balanserade styrkortet men att det inte 

direkt används. Babyshop har diskuterat en implementering av ett balanserat styrkort, men har 

ännu inte infört det. Detta går även att se hos andra företag med flera mått som berör många 

delar av organisationen, men där måtten inte kombineras i form av ett balanserat styrkort.  

 

Belöningssystem är ofta kopplat till prestationsmåtten genom att använda mål och mått för att 

motivera en individ eller grupp (Malmi & Brown, 2008). Organisationer som står inför högre 

osäkerhet lägger inte någon större vikt vid att använda sig av belöningssystem (Bloom, 1998). 

Inom e-handeln går det dock att urskilja en viss användning. Både Boozt och Sportamore 

förklarar att några mått används i samband med belöningar till de anställda. Hos resterande 

företag finns det ingen användning av det. Både Sportamore och Boozt satsar väldigt mycket 

på tillväxtökning, vilket kan vara en av anledningarna till att det är av väldigt stor betydelse 

för dem att skapa driv hos medarbetarna, i syfte att tillsammans nå framgång. Sportamore är 

även ett företag som är börsnoterat där externa intressenter troligtvis förväntar sig bra resultat, 

vilket i sin tur sätter press på Sportamores situation. Detta kan vara en anledning till att det 

blir betydelsefullt med belöningssystem i syfte att motivera de anställda. 
	  

6.1.6	  Administrativ	  kontroll	  och	  kultur	  	  

Administrativ kontroll uppnås genom att organisera individer och grupper i syfte att styra 

uppgifter och beteende (Malmi & Brown, 2008). Det finns olika strukturer som en 

organisation kan använda sig av för att uppnå detta, bland annat kan de välja mellan att vara 

decentraliserade eller centraliserade (Ferreira & Otley, 2009). Av de företag som studerats är 

det väldigt individuellt gällande vilken struktur de använder sig av. Av Netonnet, Ellos och 

Boozt som är de tre största företagen, använder sig alla av en mer eller mindre av den 

decentraliserade strukturen där ansvar delegeras ut till respektive avdelning. Oftast så väljer 

de att sätta övergripande mål i ledningen som sedan respektive avdelning ska hålla sig till. 

Detta är ingen större skillnad i jämförelse med de medelstora företagen som också väljer en 

decentraliserad struktur. Sportamore motiverar det med att de vill undvika en snabb 

organisatorisk tillväxt och en toppstyrd organisation. Företag A förklarar att de är mer 

centraliserade idag eftersom det inte var länge sedan de var ett litet företag och kommer 

troligtvis att bli mer decentraliserat i framtiden. Av de mindre företagen så är Företag B 
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decentraliserat vilket babyshop också strävar efter att bli och Parfym är centraliserat. Enligt 

Ferreira och Otley (2009) är organisationsstrukturen avgörande för de anställdas 

ansvarsområden, och påverkar arbetets effektivitet, motivationen hos de anställda samt 

informationsflödet. Att det i princip endast är Parfym som har en centraliserad organisation är 

troligtvis för att de endast har fyra anställda. De kan jobba väldigt nära varandra och det är 

enkelt för Vd:n att ta alla beslut, se över effektiviteten och göra justeringar om något skulle 

vara fel. I de större organisationerna med fler anställda är ett informationsflöde av större 

betydelse för att uppnå effektivitet och motivation hos de anställda. Genom den 

decentraliserade strukturen kan information ges till avdelningscheferna som i sin tur ser över 

sitt ansvarsområde. Ytterligare en anledning till att den decentraliserade strukturen är mest 

använd kan vara för att det inom e-handeln handlar om att ta snabba beslut. Ferreira och Otley 

(2009) förklarar att miljön påverkar vilken struktur företaget väljer. Genom att varje 

avdelning har relativt mycket eget ansvar kan beslut tas snabbare än om de först skulle behöva 

kolla med ledningen. Detta förklarar även Företag B som en anledning till att de är 

decentraliserade. Oavsett hur miljön ser ut behöver dock varje företag utgå ifrån sina egna 

fördelar och nackdelar eftersom det inte finns någon optimal struktur (Ferreira & Otley, 

2009). Därför kan det finnas många fler anledningar till varför en viss struktur väljs som 

grundar sig i företagets förutsättningar. Det kan dock konstateras att framförallt den 

decentraliserade strukturen används av e-handelsföretag, vilket grundar sig i att när antalet 

anställda växer behöver de delegera ut ansvar för att ha möjlighet att ta snabba beslut.  
 

Styrningsstrukturen innefattar ansvarsskyldigheter som gör att samordning måste ske. Detta 

kan exempelvis vara möten där beteendet hos de anställda kan påverkas. (Malmi & Brown, 

2008) De flesta av företagen nämner att de använder sig av möten för att samordna de 

anställda och ge dem information kring utveckling och resultat. Det är inte alla som väljer att 

redovisa all finansiell information utan oftast är den begränsad. Malmi och Brown (2008) 

beskriver att kulturella kontroller kan vara värdebaserade. Det handlar om att överföra 

värderingar och få de individer som arbetar i företaget att få överensstämmande tankar och 

värderingar med företaget samt att de ska tänka och agera i linje med organisationens 

målsättningar. Några av de anledningar som nämns för att ha en öppen kultur och förmedla 

både finansiell och icke-finansiell information till de anställda är för att skapa en känsla av 

hur det går, uppnå delaktighet samt för att få en ekonomisk medvetenhet. Utifrån detta ska 

sedan de anställda känna större engagemang och motivation till företaget, vilket bland annat 

kan förbättra servicen som är en viktig del av branschen.  
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7.	  Slutdiskussion	  
 

I slutdiskussionen följer vi samma struktur som analysen, vilket innebär att vi först går 

igenom situationsfaktorer och sedan de formella styrmedlen. I det första avsnittet 7.1 

presenteras en bild som visar de identifierade situationsfaktorerna och hur de var för sig 

påverkar vilka formella styrmedel som används. Sedan ges en beskrivning av bilden och hur 

situationsfaktorerna påverkar varandra som blir svaret på den andra problemfrågan. I avsnitt 

7.2 beskrivs sedan hur e-handelsföretagen använder sig av de formella styrmedlen och vilken 

betydelse de har, vilket grundar sig i situationsfaktorerna. Detta utgör svaret på den första 

problemfrågan. Slutligen ges egna reflektioner som dykt upp under studiens gång och vilka 

vidare studier som kan vara aktuella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problemfrågor: 
 

 

Hur används och vilken betydelse har formella styrmedel i e-handelsföretag? 

 

Vilka situationsfaktorer påverkar den formella ekonomistyrningen? 
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7.1	  Många	  situationsfaktorer	  påverkar	  styrningen	  
 

 
Figur 26: De situationsfaktorer som påverkar e-handelns formella styrmedel 

 

Hur ett e-handelsföretags storlek uppfattas av konsumenter kan påverkas av hur stort 

produktutbud samt vilka marknader företaget väljer att agera på. Genom att agera på flera 

marknader eller ha ett stort produktutbud kan ett litet företag uppfattas som stort. För att 

bedöma ett företags storlek kan därmed antalet anställda vara ett bättre riktmärke än 

omsättning. Samtidigt finns det ett samband mellan omsättning och antal anställda, i form av 

att ju högre omsättning desto fler anställda. Skillnaden går att urskilja mellan de små och stora 

företagen, där antalet anställda bland annat påverkas av om företaget outsourcar eller inte. Vid 
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outsourcing av större delar av verksamheten är företagens personalstyrka alltså mindre. 

Vidare påverkar antalet anställda i sig vilken organisationsstruktur företaget använder.  

 

E-handeln är en relativt ny försäljningskanal som innebär flera möjligheter för företagen, 

vilket gjort att branschen som helhet växer. Bland annat är tillväxttakten hos företagen 

kopplad till vilken bransch de verkar inom. Det finns dock olika sätt att se på tillväxten. Den 

kortsiktiga tillväxten kan kopplas till att öka omsättningen på den existerande marknaden, 

medan långsiktig tillväxt är att etablera sig på nya marknader. Nya marknader berör både 

produktsortiment och etablering i fler länder. Den höga tillväxten skapar i sin tur hård 

konkurrens, vilket drar upp tempot och leder till ett behov av snabba beslut. “On the web, 

you are either fast or last”. Detta är en hård sanning inom e-handeln. Om inte snabba beslut 

tas finns en risk att kunderna går förlorade och försäljningen minskar. För att kunna ta snabba 

beslut behövs planering och budgetering.  

 

Den hårda konkurrensen gör även att pressade priser är vanligt förekommande inom e-

handeln. De pressade priserna gör att företagen behöver titta på extern information i form av 

konkurrenters marknadspris och produktsortiment. De pressade priserna påverkar även hur 

produktkalkyler används. Vidare leder den prispressade situation samt den hårda 

konkurrensen till att företagen måste hitta andra sätt att konkurrera på, vilket kan göras genom 

kundservice i syfte att skapa kundrelationer och återkommande kunder. Kundservice inom e-

handel uppnås genom snabba leveranser, rätt produktsortiment, ta hänsyn till kundens åsikter, 

en bra webbsida och kompetent personal. För att kontrollera dessa behövs finansiella- och 

icke-finansiella mått. 

 

Det är kapitalkrävande att växa, vilket gör det svårt att nå lönsamhet under tillväxt. Därmed 

finns två strategiska val, företagen kan välja att växa med eller utan vinst. En del fokuserar på 

att först växa i syfte att etablera sig och därefter bli lönsamma, medan andra vill växa och 

samtidigt vara lönsamma. Detta påverkar i sig vilka finansiella mått som blir av betydelse. På 

grund av den hårda konkurrensen blir det av extra stor betydelse att hitta en strategi som 

attraherar kunderna för att uppnå det önskvärda tillväxtsmålet. Förutom kundservice kan 

strategiska val beröra beslut kring antal försäljningskanaler och outsourcing. Det berör även 

marknadsföring och logistik, som är centrala delar inom e-handeln.  

Via olika medier som tidningar, TV och Internet kan företagen marknadsföra sig. Vissa 

företag använder sig även av butiker där ett av syftena är att skapa större möjlighet till att 
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synas. Marknadsföring är ett verktyg på kort sikt, oavsett hur mycket tid och kostnader som 

läggs ner, är det svårt att veta vilket utslag det kommer att ge. Detta gör att budgetering och 

investeringskalkylering behövs för marknadsföring. Lager och inköp är även det en central del 

av e-handeln, precis som marknadsföring. Många delar av lager och inköp kan kopplas till 

kundservice som mäts genom prestationsmått. Utöver prestationsmått görs även budgetering, 

investerings- och produktkalkyler samt prognoser. För att vara konkurrenskraftig är även 

butiker ett sätt att öka tillgängligheten av produkter, genom att kunna leverera på flera olika 

sätt (Omni-channel). 

 

7.2	   Formella	   styrmedel	   för	   att	   kontrollera	   kostnader	   och	   ta	  

snabba	  beslut 

 

Planering och budget viktigt på kort sikt 

Planering används framförallt på kort sikt för att kunna planera inköp utefter säsong, göra 

scenario analyser samt för att ha möjlighet att ta snabba beslut. Den är därför speciellt 

betydelsefull för de företag som karaktäriseras av stora säsongsvariationer. För de med butiker 

kan planeringen på kort sikt även användas för att få de anställda till att bli mer säljande. Den 

långsiktiga planeringen används, men är inte lika betydelsefull. E-handeln utvecklas hela 

tiden och förändringar sker, vilket gör det svårt att göra en planering för flera år framöver. 

Den kortsiktiga planeringen är även till stor del sammankopplad med budgetarbetet. Budgeten 

används för att planera och få kontroll över kostnader, tillgångar samt skulder. De delar som 

e-handelsföretagen framförallt väljer att budgetera för är marknadsföring, lager och inköp, 

försäljning och likviditet. Att de väljer att budgetera för just dessa delar kan kopplas till de 

situationsfaktorer som påverkar e-handeln, där bland annat kundservice samt lager och inköp 

är två viktiga delar. För vissa blir budgeten och planeringen extra viktigt för att kontrollera 

kostnaderna under tillväxten, men inte för alla. Det är därmed inte direkt så att snabbare 

tillväxt leder till att budgetering och planering blir extra betydelsefullt. Det är även väldigt 

individuellt hur företagen ser på budgeten, men överlag utgör den ett hjälpmedel istället för en 

strikt mall.  

 

Mindre användning av kalkyler 

Användningen av investeringskalkyler varierar mellan företagen. De som använder kalkylen 

gör det framförallt gällande marknadsföring och lager. Att det är några företag som inte 
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upprättar kalkyler gällande lager kan kopplas till att de har valt att outsourca den delen. För de 

med butiker används även investeringskalkylen i samband med fundering på att öppna en ny 

butik. Produktkalkyler däremot används av alla, mestadels för att beräkna vilken 

bruttomarginal produkterna har, som sedan kan användas vid inköp. Kalkylen utgör dock 

inget underlag för vilket pris som kommer sättas på produkten, undantaget är de med egna 

produkter. Detta eftersom branschen karaktäriseras av pressade priser. Kalkylen fungerar mer 

som ett diskussionsunderlag än som beslutsunderlag. Vid prissättning utgår företagen istället 

från priset på marknaden samt rekommendationer från leverantörerna. 
 

Både finansiella- och icke-finansiella prestationsmått 

Eftersom kundservice utgör en betydelsefull del av e-handeln blir det extra betydelsefullt med 

de icke-finansiella prestationsmåtten. För att veta hur nöjda kunderna är kollar de bland annat 

på hur kunderna rankar företaget, om de skulle rekommendera företaget till andra, prisjakt, 

forum och mejl. Alla anser att det är en viktig del, dock väljer företagen att mäta olika mycket 

kring detta, vilket grundar sig i hur mycket tid och kostnader som vill läggas. De mäter även 

aspekter kring webbsidan som; konverteringsgrad och antal besökare, detta för att se att 

marknadsföring gett resultat och att de fått fler som klickar in sig på webbsidan. Gällande 

lager och leveranser används både finansiella- och icke- finansiella mått, bland annat; 

returgrad, leveranstid och omsättningshastighet. Detta för att kontrollera kostnaderna och 

kunna erbjuda kunderna bra service. Av de finansiella prestationsmåtten så är omsättningen 

det som flest företag anser viktigast att mäta. Vilket kan kopplas till att alla företag växer och 

det är svårt att uppnå vinst under tillväxt, vilket gör att omsättningen blir mer betydelsefull. 
 

Decentraliserad struktur med delaktiga anställda för att ta snabba beslut 

När det kommer till företagens struktur så är det framförallt den decentraliserade som 

används. Det är endast ett företag som säger att de vill vara centraliserade, vilket grundar sig i 

att de har få anställda och kan jobba väldigt nära varandra. Den decentraliserade strukturen 

används för att ha möjlighet att ta snabba beslut och för att behovet av att delegera ut ansvar 

ökar när antalet anställda ökar, vilket det gör när företaget växer. Kulturen är vidare relativt 

öppen. Anledningen för att den till stor del är öppen grundar sig i att de anställda ska bli 

delaktiga, skapa en ekonomisk medvetenhet och större engagemang som i sig kan förbättra 

kundservicen och i slutändan göra att företaget växer.  
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7.3	  Egna	  Reflektioner 

Resultatet av vilka prestationsmått som används och har betydelse grundar sig i vilka mått 

som intervjupersonerna har nämnt. Vi är medvetna om att det kan finnas fler mått som 

företagen använder sig av men som inte kommit fram under intervjutillfällena. Genom att 

ställa samma frågor till alla, gällande vilka mått som är de viktigaste, har vi försökt hitta de 

som betyder mest för företagen. Genom det har vi sedan kunnat svara på problemfrågan och 

syftet gällande vilka formella styrmedel de använder och vilken betydelse de har. 
 

Eftersom vi valt företag utifrån flera olika branscher och det endast är några som verkar inom 

samma, har vi inte kunnat dra någon slutsats gällande om branschen påverkar vilken styrning 

företaget väljer. Vi har dock kunnat koppla bransch till tillväxt genom att se på hur stor 

omsättning varje bransch har av den totala e-handeln. 

 

7.4	  Vidare	  studier 

Under studiens gång har flera intressanta frågor dykt upp som inte varit en del av eller som 

varit mer djupgående än vad denna studie innefattat. Bland annat kan det vara intressant att se 

hur kompetensen i företaget påverkar styrningen. De som har mer kompetent personal i form 

av högre utbildade, de med mycket erfarenhet av branschen eller många nyanställda, ger det 

någon inverkan på hur och vilken styrning e-handelsföretagen väljer att använda. 

 

Det kan även vara intressant att gå in djupare i något av de formella styrmedlen som 

exempelvis budgeten för att se om det som budgeteras oftast blir det slutgiltiga resultatet eller 

om det blir stora avvikelser. Detta är speciellt intressant eftersom flera säger att budgeten är 

mer ett hjälpmedel och att branschen hela tiden utvecklas med hög tillväxt vilket kan göra det 

svårt att upprätta en budget. 
 

Då vissa av företagen nämner att de använder sig av belöningssystem, men där ingen djupare 

studie görs av oss gällande vilka mått som är kopplade till det, hade det varit intressant med 

en vidare studie. Bloom (1998) nämner även att användningen av belöningssystem i osäkra 

omgivningar inte är så stor. Då vi identifierat ett antal företag som använder sig av det hade 

det därför varit intressant med en utvecklad studie. 
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Bilaga	  1	  Brev	  till	  företagen	  
 
Hej, vi skriver just nu vår D-uppsats som behandlar ekonomistyrning i e-handelsföretag. Vi 

kommer studera olika företag inom e-handelsbranchen där syftet med studien är att kartlägga 

förekomsten av formella styrmedel, för att se om de används och vilken betydelse de har. 

 
Vi finner ert företag intressant för vår studie, då det är ett etablerat e-handelsföretag. Därför 

undrar vi om vi skulle kunna få en telefonintervju med er? 

- tar ca 30 min 

- intervjufrågor skickas ut i förväg 

 
Då vi kommer studera flera företag kommer vi inte behöva någon fördjupad information, utan 

vi är intresserade av helhetsperspektivet. Vi kommer heller inte beröra information som 

handlar om siffror utan vi är mer intresserade av hur styrningen ser ut och vilka styrverktyg 

som används. Det finns såklart möjlighet att vara anonym. För denna studie söker vi en 

VD, ekonomiansvarig, controller eller helt enkelt den personen som bäst är ämnad för 

området. 

 
Vi hoppas att ni vill delta i vår studie och bidra med kunskap kring ekonomistyrningen hos e-

handelsföretag. 

 
Tack på förhand! 

Angelica Lervik och Emilia Karlsson 
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Bilaga	  2	  Intervjuguide	  
 
Bakgrund intervjuperson: 

1. Befattning? Antal år i företaget? Arbetsuppgifter? 

 

Företagsbeskrivning: 

2. Antalet anställda? 

 

3. Vilka marknader agerar ni på? Hur stor del av försäljningen sker i Sverige? 

 

4. Hur ser ägandet av företaget ut? organisationsstruktur? Ansvarsfördelning? 

 

5. Outsourcar ni någon större del av verksamheten? Vilken/Vilka? 

 

Strategi och vision: 

6. Vad har ni för vision? Går det att dela upp på lång och kort sikt? Finns det speciella 

målsättningar för de anställda som skiljer sig från företagets? 

 

7. Vad är er strategi? Är den uppdelad på lång respektive kort sikt? 

 

8. Vilka är era framgångsfaktorer? 

 

Formella Styrmedel: 

9. Planerar ni på lång- resp kort sikt? Inom vilka områden? Varför, varför inte? 

 

10. Använder ni er av budgetar? Om ja, vad budgeterar ni för? Hur ofta? Varför, varför inte? 

Är budgeten strikt eller mer en riktlinje för beslut? 

 

11. Använder ni er av kalkyler? Om ja, Vilka kalkyler? Varför, varför inte? 

 

12. Hur genomförs prissättning av produkter? 

 

13. Använder ni er av prestationsmått? Om ja, vilka prestationsmått? Varför, varför inte? 

Vilka av dessa är era viktigaste mått ? 

 



 

122 
 

14. Använder ni er av ett balanserat styrkort? 

 

15. Hur ser returgraden ut? Räknar ni på kostnaderna för returer? Om ja, hur? 

 

16. Hur får de anställda ta del av företagets styrning? Kultur? 

 

17. Finns det mått som används för att ge de anställda kompensation eller belöningar? 

 

Slutligen 

18. Är det okej att vi nämner dig och företaget i uppsatsen? 

 


