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Sammanfattning 
I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många 

aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den 

svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, 

och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya 

förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska 

butiker, eller bedrivit e-handelsverksamhet i liten skala. Ämnet för denna studie föreslogs av den 

svenska detaljhandelskedjan Företag X1, som har beslutat att lansera en e-handel i början av år 

2016. Företag X föreslog att författaren skulle kartlägga vad som krävs för att gå från en liten 

nyetablerad e-handel, till en stor och framgångsrik e-handel som bidrar till företagets lönsamhet 

och fortsatta välmående. Studiens syfte är således att kartlägga praxis och metoder som möjliggör 

framgångsrik expansion av e-handeln för medelstora, svenska detaljhandelsföretag.  

För att uppnå syftet valdes en kvalitativ multifallstudie-design. Information till den teoretiska 

referensramen samlades in från vetenskapliga artiklar och böcker, och kompletterades med 

sekundärempiri i form av rapporter från företag. Kvalitativ primärdata samlades sedan in från 

intervjuer med tre fallföretag, som hittades genom en mindre tvärsnittsstudie av 20 konkurrenter 

till Företag X där företagens EBITDA-marginal de senaste fem åren studerades.   

Studiens resultat visade att den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad har sett en mycket 

expansiv trend de senaste åren, och att denna ser ut att hålla i sig under det kommande decenniet. 

Detta innebär att marknadsklimatet håller på att förändras och går mot att bli allt mer digitalt, 

vilket kräver att företagen ser över sina försäljningsorganisationer. Den största trenden på 

marknaden kallas ”omnikanalhandel”, och innebär i korthet att företaget integrerar sin butiks- 

och e-handelsförsäljning för att möjliggöra en sömlös köpupplevelse för kunden. Denna trend 

har framträtt som ett svar på ett nytt köpmönster som noterats bland kunderna, där dessa rör sig 

mellan företagens digitala och fysiska försäljningskanaler under köpresan. 

Studien pekar på att de e-handelsrelaterade frågor som är viktigast att adressera och arbeta med 

finns inom följande områden: 

• Kundfokus 

o IT 

o Kundrelationer 

o Lyhördhet mot kund 

• Kostnadseffektivitet 

o Supply chain och logistik 

o Strategi och styrning 

• Motståndshantering 

o Utbildning 

o Samspel med butiker 

Studien utgör författarens examensarbete i utbildningen Industriell Ekonomi vid Linköpings 

Tekniska Högskola. 

  

                                                 
 

1 Företag X heter egentligen något annat, men har bett att få vara anonyma i denna studie. 
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Abstract 
The Internet has become a central part of the modern society and has change our everyday life in 

many ways. An area that’s been strongly affected by this development is the Swedish retail e-

commerce market. E-commerce sales have increased six-fold over the course of the past decade 

and forecasts indicate that this expansive trend will continue. This trend places significant 

challenges on Swedish retail companies who have a legacy of exclusively carrying out their sales 

in the traditional brick and mortar format. The subject of this study was originally proposed by 

the Swedish retail company Företag X2, who have decided to embark on their e-commerce 

initiative in early 2016. Företag X asked the author of this report to help with finding out what it 

takes to develop a small e-commerce store, in such a way that it becomes a successful part of the 

company, contributing to the company’s overall profitability. The purpose of this study is 

therefore to identify practices and methods that enable successful expansion of e-commerce for 

medium-sized, Swedish retail companies. 

In order to achieve the purpose, a qualitative multi-case study design was chosen for the study. 

Information for the theoretical framework was collected from articles in scientific journals and 

books, and supplemented with secondary empirical data in the form of reports from companies. 

Qualitative primary data were then collected from interviews with three chosen companies, which 

were found with through a small cross-sectional study of 20 competitors to Företag X where 

their EBITDA margins over the past five years were studied. 

The study results showed an expansive trend on the Swedish retail e-commerce market, and it 

seems that this trend is set to continue over the next decade. As a consequence, market climate is 

changing and shifting towards becoming more digitalized, which requires companies to review 

their sales organizations. The main trend in the market is called “omni-channel retailing" and 

means that a company is integrating its brick and mortar and e-commerce sales to enable a 

seamless shopping experience for the customer. This trend has emerged as a response to a new 

buying patterns observed among customers, who move between their digital and physical sales 

channels during the purchase. 

The study indicates that the e-commerce-related issues that are most important to address and 

work with are in the following areas: 

 Customer Focus 

o IT 

o Customer relations 

o Responsiveness to customers 

 Cost effectiveness 

o Supply chain and logistics 

o Strategy and governance 

 Resistance Management 

o Education 

o Synchronization between brick and mortar stores and e-commerce store 

The study represents the author's thesis in education Industrial Engineering and Management at 

Linköping University. 

                                                 
 

2 Företag X are known by a different name, but have asked to remain anonymous in this study 
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det problem som studerats, varpå studiens syfte och frågeställningar 

introduceras. Därefter anges avgränsningarna för studien, och slutligen presenteras dispositionen av rapporten för 

att ge läsaren en överblick över rapportens uppbyggnad. 

1.1 Bakgrund 

"The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow.” 

– Bill Gates, grundare av Microsoft 

I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll. Idag har 94 % av alla 

svenskar tillgång till internet, och spenderar i snitt drygt 25 timmar i veckan på webben 

(PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015). Internet har förändrat många 

aspekter av vårt vardagliga liv - allt ifrån hur vi socialiserar med varandra, till hur vi betalar våra 

räkningar och arbetar. En annan aspekt som förändrats i och med internets frammarsch är vårt 

beteende som konsumenter. Idag ställs vi inför ett närmast oändligt antal frågor och 

valmöjligheter då vi står inför ett köp – Vilken av dessa liknande varor passar mig bäst? Vad säger 

andra konsumenter om denna vara? Var finns det billigaste priset? Vilka leveransalternativ 

erbjuds?  

År 2014 handlade ungefär var tredje svensk mellan 18 och 79 år varor på internet från företag 

varje månad, och andelen kunder som handlar på internet ökar varje år. Som synes i figuren 

nedan, har omsättning på den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad ökat med 600 % under 

de senaste 10 åren. (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015) Detta kan 

jämföras med utvecklingen på den totala detaljhandelsmarknaden, där omsättningen endast ökat 

med drygt 40 % under samma period (Statistiska Centralbyrån, 2014). PostNord Sverige et al. 

(2015) förutspår att den ökande trenden kommer att hålla i sig. År 2014 utgjordes ca 6 %3 av den 

totala omsättningen på den svenska detaljhandelsmarknaden av e-handel.   

 

                                                 
 

3 6,4 % enligt PostNord Sverige et al. (2015), ca 6 % enligt Deloitte (2015), ca 11 % exklusive livsmedel enligt 
Swedbank (2015). 
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Figur 1: Den svenska e-handelns omsättning 2003-2014 i miljarder SEK. (PostNord Sverige; Digital Handel; HUI Research, 2015) 

Enligt Laudon (2013) kan inträdesbarriärerna på e-handelsmarknaden sägas vara låga, eftersom 

det inte krävs mycket kapital eller avancerad teknologi för att starta en e-handel. Detta har lett till 

att det finns en stor mängd aktörer på marknaden, vilket i sin tur har medfört en hårdnande 

konkurrens (Laudon, 2013; Swedbank, 2015). Att företag enkelt kan bedriva e-handel 

internationellt har ytterligare bidragit till denna situation (PostNord Sverige, Digital Handel & 

HUI Research, 2015).  

 I och med digitaliseringen av vårt samhälle har ett nytt köpmönster framträtt bland 

detaljhandelns kunder – förutom att en allt större del av köpen sker på internet, väljer många 

kunder att röra sig mellan digitala och fysiska butiker under köpprocessens gång. Denna 

utveckling har bland annat resulterat i en trend där företagen går mot att bedriva så kallad 

omnikanalhandel – kunden erbjuds en smidig och uniform köpupplevelse som är densamma 

oavsett om kunden väljer att interagera med företaget i en fysisk butik eller via internet. Detta 

innebär nya krav så väl som möjligheter för detaljhandelsbolagen på marknaden. (Bell et al., 2014; 

Lanlan & Li, 2015; Neslin et al., 2006; PostNord Sverige et al., 2015; Deloitte, 2015; Avensia, 

2015) 

De traditionella detaljhandelsföretag som fortfarande enbart bedriver försäljning i fysiska butiker, 

riskerar idag att bli dominerade av mer digitaliserade konkurrenter. Dessa företag måste nu 

avgöra om de ska fortsätta bedriva sin verksamhet offline eller följa med i samhällets digitalisering. 

Ett sådant företag är den svenska detaljhandelskedjan Företag X4, vars företagsledning har 

beslutat att lansera en e-handel i början av år 2016. Målsättningen med detta initiativ är att öka 

företagets lönsamhet. Dock har företaget ännu inte arbetat fram en detaljerad strategi för hur de 

ska nå sina e-handelsrelaterade målsättningar. Denna studie syftar till att ge klarhet i och 

rekommendationer för de val som Företag X och andra liknande företag står inför.  

 

                                                 
 

4 Företag X heter egentligen något annat, men har bett att få vara anonyma i denna rapport. 
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1.2 Problemdiskussion 
Statistiken som presenteras i Figur 1 indikerar att det funnits en mycket expansiv trend på den 

svenska detaljhandelns e-handelsmarknad det senaste dryga decenniet. Om denna trend består, 

kan detta medföra att detaljhandelsbolag som har sin kärnverksamhet i fysiska butiker och enbart 

bedriver småskalig e-handel, riskerar att förlora kunder till den digitala marknaden. Kanske har vi 

nått en punkt där digitaliseringen i vårt samhälle gjort att e-handeln blivit en nödvändighet 

snarare än en valmöjlighet för dagens detaljhandelsföretag. Vidare kan det nya köpmönster som 

många författare (Bell et al., 2014; Lanlan & Li, 2015; Neslin et al., 2006; PostNord Sverige et al., 

2015; Deloitte, 2015; Avensia, 2015) har observerat, ha en rad olika konsekvenser för 

konkurrensen på detaljhandelsmarknaden. Hur kan ett detaljhandelsföretag anpassas för att bättre 

möta dessa?  

Det finns många risker med att etablera en e-handel, för ett detaljhandelsföretag som idag inte 

har någon sådan. En av dessa är att kunder som tidigare handlat i företagets butik istället kan 

börja handla från e-handeln, vilket innebär att e-handeln kan sägas kannibalisera på den fysiska 

handeln. Detta skulle leda till att företagets intäkter hölls relativt konstanta, medan dess kostnader 

skulle öka i och med etableringen av den nya försäljningskanalen, vilket skulle påverka företagets 

lönsamhet negativt. (Ward & Morganosky, 2000; Sharma et al., 2010) En annan typ av risk är de 

rent organisatoriska riskerna som uppstår i samband med det stora förändringsarbete som en 

expansion mot e-handel medför. En misslyckad etablering av e-handeln kan ge företag problem 

som tar mycket lång tid att återhämta sig från. (Laudon, 2013; Porter, 2001; Pinker et al., 2002) 

Hur ett företag kan hantera frågor och risker som dessa är inte trivialt. Författarens förhoppning 

är att ta ett första steg mot att bringa klarhet i dessa frågor i denna rapport. För att ta rapporten 

från en abstrakt till en mer konkret nivå, kommer en bred teoribas att sammanställas samt ett 

antal fallföretag att studeras. Utgående från detta kommer rekommendationer för företag i 

Företag Xs situation att tas fram.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga praxis och metoder som möjliggör framgångsrik 

expansion av e-handeln för medelstora, svenska detaljhandelsföretag. 

 

1.4 Frågeställningar 
 Vilka fenomen och trender dominerar e-handelns detaljhandelsmarknad idag? 

 Hur har etablerade detaljhandelskedjor utvecklat sin e-handelsverksamhet, och hur ser 

utvecklingsprocesserna ut ur ett teoretiskt perspektiv? 

 Vilka utmaningar och framgångsfaktorer finns vid e-handelsexpansioner? 

 Hur kan en medelstor, etablerad detaljhandelskedja genomföra en expansion mot e-

handel i syfte att öka sin lönsamhet? 

 

1.5 Avgränsningar 
Med ”praxis och metoder som möjliggör framgångsrik etablering av en e-handel” åsyftas i detta 

arbete metoder och praxis inom följande områden: 
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 Integrering av försäljningskanaler 

 Framgångsfaktorer 

 Hantering av utmaningar 

 Riskhantering 

På grund av studiens breda ämne och begränsade resurser, har vissa avgränsningar behövt göras 

under studiens gång. Områden som utesluts är således bland annat: 

 IT-lösningar för e-handelsverksamheter, som till exempel verktyg för analys av big data 

 Funktionalitet på e-handelsplatser, som till exempel möjlighet för kunden att logga in på 

hemsidan eller möjlighet att spara innehållet i hemsidans kundkorg 

 Detaljer gällande marknadsföring av e-handelsplatser, som till exempel 

sökmotoroptimering 

 Handel mellan enskilda privatpersoner och mellan företag. Den e-handel som åsyftas i 

denna studie är handel mellan företag och konsumenter (B2C). 

 Ekonomistyrning, till exempel mätningar av intäkter och kostnader  

Den svenska B2C-detaljhandelsmarknaden är fokus för studien, och rapportens resultatdel 

behandlar således endast detaljhandelsföretag med kärnverksamhet i form av fysiska butiker och 

e-handel i Sverige. Värt att notera är dock att litteraturen som valts ut till litteraturstudien, samt 

den sekundära empiri som använts som komplement till tidigare nämnda empiri, behandlar 

information från hela världen.  
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1.6 Disposition och läsanvisningar 
Rapportens struktur avspeglar inte studiens tillvägagångssätt, utan följer strukturen i figuren 

nedan. Innehållet i kapitel 4-8 följer rapportens den struktur som återfinns till höger i figuren. 

Syftet med denna struktur är att förenkla för läsaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den läsare som enbart är intresserad av de insikter som studien bringat, kan med fördel läsa 

kapitel 1, ”Inledning”, för att få en grundläggande förståelse för det problem som studerats, och 

därefter fokusera sin läsning på kapitel 7, ”Analys”, samt kapitel 8, ”Slutsatser”. Där diskuteras 

studiens empiriska resultat från kapitel 5 och 6 (”Kompletterande perspektiv från näringslivet” 

respektive ”Empiri”) och sätts i relation till de teorier som behandlats i kapitel 4, ”Teoretisk 

referensram”. Den läsare som önskar få en bredare bild av studien, kan med fördel läsa 

rapportens samtliga kapitel. 

  

1. Introduktion 
Beskrivning av det studerade problemets bakgrund 

 Fenomen och trender inom e-

handelns detaljhandelsmarknad 

 Lärdomar från tidigare 

genomförda etableringar av e-

handelskanaler 

 Teorier och modeller för 

etablering en e-handelskanal 

  

3. Metod 
Presentation av de metoder som använts i studien 

2. På väg in på e-handelsmarknaden 
Kort beskrivning av Företag X e-handelsarbete 

4. Teoretisk referensram 
Presentation av teorin som utgör grunden för studien 

5. Kompletterande perspektiv från näringslivet 
Sammanställning av relevant sekundärdata 

6. Empiri 
Presentation av de primärdata som samlats in 

7. Analys 
Diskussion av insikter från rapportens tidigare delar 

8. Slutsatser och diskussions 
Syntes av de insikter som studien bringat 

Figur 2: Rapportens disposition 
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2 På väg in på e-handelsmarknaden 
För att ge läsaren djupare förståelse för problematiken kring e-handelsexpansioner, följer nedan en kort 

beskrivning av ett svenskt detaljhandelsföretag som är på väg in på e-handelsmarknaden. Företagets verksamhet 

och bakgrund presenteras, följt av en redogörelse för de första steg som företaget tagit mot etableringen av sin e-

handelsverksamhet samt en beskrivning av företagets e-handelsrelaterade mål. 

Företag X är en medelstor, svensk detaljhandelskedja med verksamhet på flera av detaljhandelns 

undermarknader. Företaget bedriver i dagsläget all sin försäljning i fysiska butiker. Liksom alla 

andra detaljhandelsföretag på den svenska marknaden, påverkas Företag X av den digitalisering 

av marknaden som pågått det senaste dryga decenniet. Företag X har de senaste åren upplevt en 

försämring av rörelseresultatet, främst till följd av ett minskat antal besökare i företagets varuhus. 

Under 2014 beslutade Företag X ledning att en e-handel ska utvecklas, för att möta kundernas 

nya behov och preferenser. E-handelsprojektet involverar många funktioner så som logistik, 

marknad, försäljning, IT med fler.  

Företag X är vid den tidpunkt då denna rapport skrivs mitt inne i ett projekt som syftar till att 

utveckla företagets e-handel. Denna e-handel planeras till en början att blir relativt enkel, och 

lanseras i slutet av januari 2016. Innan projektet med att ta fram e-handeln startade, gjorde 

Företag X djupgående fallstudier av ett flertal olika företag i Sverige och Storbritannien. Mätetal 

inom kategorierna leverans, återköp, hemsida, ordrar, leverantörsavtal, distribution och 

produktfoton för e-handel kartlades och jämfördes mellan de olika företagen. Baserat på dessa 

studier har ett antal initiala beslut fattats gällande den kommande e-handeln. Dessa sammanfattas 

i kapitel 6.1, ”Företag X nuläge”.  

Målet med Företag Xs expansion mot e-handel är inte entydigt inom företaget. Under intervjuer 

med olika representanter på företaget, har ett flertal olika målbilder framkommit. Dessa är: 

 Företag X ska bedriva fullskalig omnikanalhandel.  

 Företag X e-handel ska uppnå en viss summa i särintäkter årligen inom fem år.  

 Företag X e-handel ska på lång sikt öka företagets lönsamhet. E-handeln ska bli lönsam 

inom tre år och en viss summa i särintäkter årligen inom fem år.  

Den målbild som kommer att användas som utgångspunkt för denna rapports inriktning är den 

tredje i listan ovan, då detta är den målbild som är godkänd av Företag Xs ledningsgrupp. Värt att 

notera är att kostnadsmedvetenheten inte är utbredd inom företaget, då den största delen av 

företagets fokus tycks ligga på företagets intäkter. En alternativ målbild hade kunnat vara att följa 

upp e-handelns täckningsbidrag istället för dess särintäkter, eftersom täckningsbidraget bättre 

avspeglar e-handelns lönsamhet då det även tar hänsyn till de särkostnader som uppstår i och 

med e-handeln. Vidare bör noteras att Företag X idag inte har någon uttalad expansionsstrategi 

för e-handeln, vilket gör resultatet i denna rapport relevant för företaget. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att uppnå syftet, för att läsaren ska få en förståelse för hur 

arbetet utformats, samt en bild av de val som gjorts under arbetets gång. Först beskrivs studiens 

undersökningsdesign, följt av en beskrivning av de val som gjorts kring studiens metodik och datainsamling. 

Slutligen utvärderas kvalitén på det utförda arbetet och potentiella felkällor diskuteras. Syftet med detta kapitel är 

att läsaren ska få en bättre förståelse, samt ett högre förtroende, för slutsatserna som dras i rapporten. 

Det finns en mängd olika sätt att gå tillväga på då en vetenskaplig undersökning ska genomföras. 

Dessa tillvägagångssätt kan enligt Björklund och Paulsson (2013) delas upp de i tre nivåer som 

illustreras i figuren nedan. 

  Abstraktionsnivå 

 

 

 

 

I följande delkapitel presenteras de val som gjorts på respektive nivå för att uppnå studiens syfte 

och besvara frågeställningarna, följt av en beskrivning av studiens praktiska tillvägagångssätt. För 

att underlätta för läsaren, upprepas studiens syfte och frågeställningar nedan. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga praxis och metoder som möjliggör framgångsrik 

expansion av e-handeln för medelstora, svenska detaljhandelsföretag. 

Frågeställningar 

- Vilka fenomen och trender dominerar e-handelns detaljhandelsmarknad idag? 

- Hur har etablerade detaljhandelskedjor utvecklat sin e-handelsverksamhet, och hur ser 

utvecklingsprocesserna ut ur ett teoretiskt perspektiv? 

- Vilka utmaningar och framgångsfaktorer finns vid e-handelsexpansioner? 

- Hur kan en medelstor, etablerad detaljhandelskedja genomföra en expansion mot e-handel 

i syfte att öka sin lönsamhet? 

 

3.1 Undersökningsdesign 
Valet av upplägg för att en studie ska kunna gå från syfte till resultat, kallas av Björklund och 

Paulsson (2013) för en studies undersökningsdesign. Denna innefattar de metoder för datainsamling 

och databearbetning som använts samt relationerna mellan dessa, och visar på så sätt studiens 

metodmässiga helhet. (Björklund & Paulsson, 2013) Bryman & Bell (2003) beskriver 

undersökningsdesignen som ett ramverk för insamling och analys av data, vilket ligger i linje med 

Björklund & Paulssons (2013) definition.  

Undersökningsdesign 

Metodik 

Praktiskt tillvägagångssätt 

Figur 3: Sambandet mellan undersökningsdesign, metod och praktiskt tillvägagångssätt. (Björklund & Paulsson, 2013) 
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Bryman & Bell (2003) tar upp fem typer av undersökningsdesigner. Dessa presenteras 

överskådligt i tabellen nedan. 

Tabell 1: De fem typerna av undersökningsdesign. (Bryman & Bell, 2003) 

Undersökningsdesign Beskrivning 

Experimentell design Studie som utgår från två grupper av försöksobjekt– den ena 
gruppen utsätts för det tilltänkta experimentet i form av att en utvald 
variabel manipuleras, medan den andra gruppen fungerar som 
kontrollgrupp. Grupperna jämförs sedan för att se om experimentet 
hade någon inverkan på denna. 

Tvärsnitts-design Studie av ett flertal fall vid en specifik tidpunkt. Kvantitativa data 
samlas in och relationer mellan variabler studeras. 

Longitudinell design Studie med syfte att kartlägga förändringar. Utvalda variabler 
observeras över en längre tidsperiod. 

Fallstudie-design Studie med detaljerad och intensiv analys av ett enskilt fall. Fallen 
som väljs ut kan vara extrema på något vis, eller på annat sätt anses 
lämpligt för att testa en hypotes. 

Jämförande design Studie där en identisk undersökningsmetod används på ett flertal 
fall, och skillnaderna i resultatet jämförs och analyseras. Kan 
användas i kombination med en kvalitativ undersökningsansats, och 
blir då en så kallad multi-fallstudie. En multi-fallstudie liknar på 
många sätt undersökningsdesignen ”Fallstudie-design”, men kan 
bidra med ytterligare dimensioner till studien då flera fall studeras 
och jämförs.  

 

Då det varken hade möjlighet att manipulera e-handelsrelaterade variabler hos utvalda fallföretag 

och sedan observera effekten av detta, eller genomföra observationer under en längre tid än 

examensarbetets varaktighet, uteslöts den experimentella samt den longitudinella designen. För 

att på ett effektivt sätt uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna, övervägdes och 

utvärderades fallstudie, tvärsnitts- och jämförande design. En inledande litteraturstudie samt ett 

fåtal informella diskussioner med Företag X genomfördes för att undersöka vilka inriktningar 

som var möjliga och lämpliga för studien.  

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är en fallstudie-design är lämplig då faktorer påverkar det 

studerade ämnet på ett komplicerat sätt, och när sambanden mellan faktorer förändras över tiden. 

Fallstudie-designen är enligt Eisenhardt (1989) särskilt lämplig då existerande teorier inom det 

studerade området är otillräckliga. Eftersom den inledande litteraturstudien tydde på en avsaknad 

av praxis och metoder som möjliggör framgångsrik expansion av e-handel, ansågs en fallstudie-

design vara passande för denna studie. Det faktum att e-handelsmarknaden är högst föränderlig 

och komplex ger ytterligare stöd för detta val. Eisenhardt (1989) skriver emellertid att en 

undersökares möjlighet att bedöma olika omständigheters inverkan på ett studerat ämne 

förbättras om ett flertal fall studeras och jämförs i en multi-fallstudie. Då författaren ansåg att syftet 

kunde uppnås på ett säkrare sätt om flera fall studerades och sedan jämfördes, valdes slutligen 

hybridmodellen multi-fallstudie-design, alltså en blandning av fallstudie- och jämförande design. För 

att kunna välja ut lämpliga företag till multi-fallstudien genomfördes dessutom en mindre 

tvärsnittsstudie, där vissa nyckelfaktorer kartlades och studerades (se kapitel 3.3.2, ”Utveckling av 

primär empiri”).  
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3.2 Metodik 
3.2.1 Undersökningens inriktning 

Patel och Davidsson (2003) skriver att det finns tre huvudtyper av inriktningar för vetenskapliga 

undersökningar. Om kunskapsbasen inom ämnet behöver breddas för att fortsatta studier ska 

kunna genomföras, är en explorativ studie lämplig. Denna syftar då till att samla in mer 

information om ämnet för att kunna ge en generell och grundläggande förståelse för det. (Patel & 

Davidsson, 2003) Typiska frågor som undersöks i en explorativ studie behandlar problemets 

”Vad?”, ”När?”, ”Var?”, ”Hur?” och ”I vilket sammanhang?” (Wallén, 1996). 

Om det däremot redan finns en god kunskapsbas, kan syftet med undersökningen enligt Patel 

och Davidsson (2003) istället vara att skapa modeller av den kunskap som finns. Denna typ av 

undersökning benämns som beskrivande eller deskriptiv (Patel & Davidsson, 2003). I denna typ av 

studie systematiseras och studeras data och samband (Wallén, 1996). 

Den sista typen av undersökning som Patel och Davidsson (2003) nämner är relevant då det 

redan finns en bred kunskapsbas samt modeller och teorier inom det valda ämnet. Studien sägs i 

detta fall vara förklarande, och syftar till att reda ut hur olika faktorer är sammankopplade och 

påverkar varandra för att tillsammans leda till ett observerat förhållande eller tillstånd. (Lekwall & 

Wahlbin, 2001; Patel & Davidsson, 2003) 

Denna studie kan klassificeras som deskriptiv, då författaren anser att det inte finns tillräckligt med 

vetenskapliga modeller i ämnet. Vidare syftar studien till att kartlägga metoder och praxis, vilket 

gör en deskriptiv inriktning lämplig. Studien kan dock sägas ha förklarande inslag, då olika faktorer 

och mekanismer analyseras i syfte att ta redan på hur de påverkar hur lönsam en 

detaljhandelskedjas expansion mot e-handelhandel blir.  

 

3.2.2 Metodansats  

Patel och Davidsson (2003) skriver att det är det undersökarens uppgift att analysera det 

empiriska materialet med hjälp av teorier och modeller efter att teori och empiri samlats in. Ett 

sätt att göra detta är enligt Wallén (1996) att utgå från existerande teori, och med hjälp av denna 

skapa modeller och hypoteser som sedan kan testas i verkligheten. Detta tillvägagångssätt kallas 

deduktion. Undersökaren härleder då prövbara empiriska konsekvenser ur teorin, vilka sedan testas 

mot insamlade data (Wallén, 1996). 

Om undersökaren istället går tillväga på motsatt vis, det vill säga utgår från observationer i 

verkligheten för att ta fram generaliserbara teorier och modeller, kallas studien enligt Patel och 

Davidsson (2003) induktiv. I denna typ av studie bör datainsamlingen ske helt förutsättningslöst 

(Wallén, 1996). 

Används en blandning av deduktion och induktion i tillvägagångssättet, sägs studien ha använt 

abduktion som undersökningsmetod. I detta fall inleds undersökningen med en induktiv fas, som 

följs av en deduktiv fas där framtagna modeller och hypoteser prövas på nya situationer. (Patel & 

Davidsson, 2003) På så vis kan slutsatser om bakomliggande orsaker till en observation dras 

(Wallén, 1996). 

Den undersökning som presenteras i denna rapport utgår från befintlig teori, som tillsammans 

med tidigare nämnda empiriska studie mynnade ut i en modell. Studien kan därför sägas vara 

deduktiv med induktiva inslag, då den empiriska studien enbart till viss del byggde på existerande 
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teori. Värt att notera är att denna modell ännu inte testats i verkligheten, men kommer att göra 

det under 2016 av Företag X. 

 

3.3 Insamling och sammanställning av data 
Lekvall och Wahlbin (2001) och Wallén (1996) beskriver två olika typer av data som kan 

användas i en studie – primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som undersökaren själv 

samlat in från den ursprungliga källan. Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig, och som 

samlats in och sammanställts av någon annan. Detta kan till exempel vara data från tidigare 

undersökningar eller från befintlig statistik. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Vid användning av 

sekundärdata är källkritik en viktig del av arbetet. Informationens kvalitet bör bland annat 

bedömas utifrån informationskällan, syftet med observationen, generaliserbarhet, felkällor i 

observationen samt datum för senaste revidering av informationen. (Wallén, 1996) 

I denna studie har både primärdata och sekundärdata använts, för att få en så komplett och 

rättvisande bild av verkligheten som möjligt. Eisenhardt (1989) förespråkar en kontinuerlig, 

cyklisk arbetsgång mellan insamling av teori och primärdata då kunskap ska samlas in från 

fallstudier. Detta ligger i linje med denna studies arbetsgång, som illustreras i figuren nedan och 

beskrivs närmare i avsnitt 3.3.1, ”Insamling av primärdata”, och 3.3.2, ”Insamling av 

sekundärdata”, nedan. 

 

 

3.3.1 Insamling av primärdata 

Empirisk primärdata samlas enligt Lekvall och Wahlbin (2001) in genom observationer av 

omvärlden. Vid observationer av omvärlden kan undersökaren välja att genomföra en kvalitativ 

eller kvantitativ studie. Skillnaden mellan de två alternativen handlar om sättet att samla in 

grunddata, hur insamlade data presenteras i analysen samt hur den inledande analysen görs. I en 

kvalitativ studie kan data samlas in genom lågstrukturerade intervjuer med respondenter som valts 

ut med någon annan metod än sannolikhetsurval. (Lekvall & Wahlbin, 2001) En sådan metod är 

bedömningsurval, där någon bestämmer vilka objekt som ska ingå i studien (Statistiska Centralbyrån, 

Empiri

- Insamling av empirisk 
data

- Sammanställning av 
data

Analys

- Analys av teori och 
empiri

- Framtagning av 
rekommendationer

Referensram

- Syfte och 
problemformulering

- Litteraturinhämtning

Figur 4: Beskrivning av studiens arbetsgång 
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2008). Vidare skriver Lekvall och Wahlbin (2001) att insamlade data uttrycks i till exempel ord 

eller bilder, och analysen består av resonemang och tankefigurer. I en kvantitativ studie menar 

Lekvall och Wahlbin (2001) att urvalen av respondenter är större och bör baseras på 

sannolikhetsurval. Data presenteras sedan i siffror, och analysen inleds med beräkningar och 

statistiska sammanställningar (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

För insamling av primärdata till denna studie har en kvalitativ undersökningsmetod valts. Lekvall & 

Wahlbin (2001) skriver att det är vanligt att studier med fallansats blir just kvalitativa, eftersom 

den inledande analysen vanligtvis är kvalitativ. Då fallansats valts för denna studie, och den 

inledande analysen i denna studie är just kvalitativ, ligger Lekvall & Wahlbins (2001) synsätt i linje 

med valet att samla in kvalitativa primärdata till studien. Vidare hade författaren valt att göra en 

retrospektiv tidsserieanalys. Lekvall och Wahlbin (2001) definierar en tidsserieanalys som en studie 

där att undersökaren söker mönster genom tiden, som till exempel säsongsvariationer eller 

trender, och använder tiden som ”förklaringsvariabel”. Tidsserieanalys kan syfta till att relatera ett 

flertal variablers utveckling över tiden till varandra. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Då denna studies 

syfte och frågeställningar behandlar utvalda företags förändringsprocesser över tid, snarare deras 

nuvarande tillstånd, ansåg författaren det lämpligt att göra en tidsserieanalys. Värt att notera är att 

denna tidsserieanalys genomförts retrospektivt, där sekundärdata inhämtats genom intervjuer som 

skett efter att den studerade förändringsprocessen avslutats. För detta ändamål ansågs en kvalitativ 

metod vara mest lämplig, då det ansågs mer relevant och genomförbart att få fram data i form av 

ord och förklaringar snarare än siffror. Det hade även kunnat vara intressant att göra en 

kvantitativ undersökning som komplement till den kvalitativa studien, vilket diskuteras vidare i 

kapitel 8.4, ”Uppslag till fortsatt forskning”. 

I figur 5 nedan visualiseras de, enligt Bryman och Bell (2003), viktigaste stegen i en kvalitativ 

studie. Som framgår av figuren, förespråkar Bryman och Bell (2003) insamling av primärdata 

genom intervjuer. Patel och Davidsson (2003) instämmer i detta resonemang, och skriver att 

intervjuer vanligtvis sker genom att intervjuaren och intervjuobjektet träffas, eller genomför 

intervjun via telefon. Lantz (2007) skriver att syftet med en kvalitativ intervju till exempel kan vara 

att identifiera respondentens åsikter om eller tankar kring det undersökta ämnet. Denna typ av 

intervju bör enligt Lantz (2007) uppmuntra respondenten till att besvara frågorna fritt och med 

egna ord, och är inte standardiserad. Detta resonemang talar ytterligare för lämpligheten i att 

använda kvalitativa intervjuer för att uppnå studiens syfte, då det som eftersöktes i intervjuerna 

främst var respondenternas tankar, åsikter och erfarenheter.  

De steg som presenteras i figuren nedan, stämmer väl överens med de steg som Eisenhardt 

(1989) presenterar i sin beskrivning av processen för att bygga teori utifrån fallstudier. Dock 

presenterar Eisenhardt (1989) några tillägg till dessa steg, till exempel mellan valet av relevanta 

intervjuobjekt och insamlingen av data. Här föreslår Eisenhardt (1989) en fas där instrument för 

multipla insamlingsmetoder tas fram i syfte att få ut information i olika format från 

intervjuobjekten. Författaren har dock valt att följa stegen nedan, då dessa förespråkas av både 

Eisenhardt (1989) och Bryman och Bell (2003) samt då de ansågs uppfylla studiens syfte på ett 

effektivt och träffsäkert vis. En mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet följer i 

delkapitlen nedan. 
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Figur 5: De viktigaste stegen i en kvalitativ studie. (Bryman & Bell, 2003) 

 

Generella forskningsfrågor 
De generella forskningsfrågorna till intervjuerna togs fram dels genom diskussioner med 

representanter från Företag X, och dels genom studie av litteratur inom ämnet. De tio områden 

som forskningsfrågorna behandlade byggde upp ett ramverk för fallstudierna, vilket illustreras i 

figuren nedan. Med hjälp av detta ramverk ansåg författaren sig ha goda chanser att kartlägga 

praxis och metoder som möjliggör framgångsrik expansion av e-handeln, och därmed uppnå 

rapportens syfte. 
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Figur 6: Illustration av ramverket för fallstudierna 

De forskningsfrågor som användes under intervjuerna återfinns i sin helhet i Appendix 2.2, 

”Intervjufrågor till fallföretagen”. För att öka kvalitén på studien, hämtade författaren in feedback 

på frågorna från författarens handledare vid Linköpings Universitet och representanter på 

Företag X. Vidare testades frågorna på en testperson. Syftet med detta var att säkerställa att 

frågorna var tydliga och hade potential att generera svar som ledde till att delar av studiens syfte 

uppfylldes. De frågor som inte klarade denna kvalitetskontroll omarbetades eller ströks från 

frågebatteriet. 

Även de frågor som diskuterades med representanter på Företag X för att kartlägga Företag X 

situation vid lanseringen av e-handeln, baserades på ramverket i figuren ovan. Då Företag X ännu 

inte har någon e-handel kunde ramverket dock inte appliceras fullt ut. De frågor som ställdes 

återfinns i Appendix 2.1, ”Intervjufrågor till representanter på Företag X”. 

 

Val av relevanta intervjuobjekt 
För att hitta lämpliga intervjuobjekt, eller fallföretag för multi-fallstudien, genomfördes en mindre 

tvärsnittsstudie i form av en benchmark, där 20 företag med kärnverksamhet inom den svenska 

detaljhandeln valdes ut i enlighet med benchmarkingmetodens identifiering av 

benchmarkingpartners. Denna del av processen beskrivs i detalj i styckena nedan. 

Den definition av benchmarking som används i denna rapport är Karlöfs (2009), och kan 

sammanfattas som att undersökaren jämför riktpunkter för effektivitet i en förbättringsprocess, 

oftast i form av nyckeltal, hos olika företag. Karlöf (2009) framhåller vikten av att normalisera 

nyckeltalen som ska jämföras, vilket innebär att undersökaren säkerställer att det är samma sak 

som jämförs hos de olika företagen.  

Det nyckeltal som valts ut till denna tvärsnittsstudie är EBITDA-marginalen, det vill säga 

rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar delat med företagets totala 

omsättning. Syftet med tvärsnittsstudien var att jämföra hur framgångsrika företagen är. Andra 

nyckeltal som övervägdes i detta ändamål, men som inte valdes ut, var omsättningstillväxt, 
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rörelseresultat och rörelsemarginal. Motiven bakom varför just EBITDA-marginalen valdes, 

diskuteras i stycket nedan. 

Det är relativt lätt för ett detaljhandelsbolag att öka sin omsättning genom att öppna nya butiker. 

Detta kan dock medföra förluster för företaget i och med att kostnaderna ökar mer än intäkterna, 

vilket påverkar företaget negativt men inte avspeglas om enbart omsättningen studeras. Således 

valdes omsättningstillväxt bort, då det inte ansågs vara ett rättvisande mått på ett företags 

framgång. Ett företags rörelseresultat tar däremot hänsyn till kostnader, men även till 

avskrivningar och nedskrivningar vilket är faktorer som inte direkt påverkas av hur framgångsrikt 

ett företag bedrivit sin kärnverksamhet. Vidare är rörelseresultat, liksom omsättning, svårt att 

jämföra mellan företag, då det är en absolut siffra och inte en kvot (Holmström, 2005). Delas 

rörelseresultatet på företagets nettoomsättning fås en ett nyckeltal med högre jämförbarhet 

mellan företag. Detta nyckeltal kallas rörelsemarginal, och visar den procentuella vinst eller förlust 

som företagets intäkter ger efter avdrag för rörelsekostnader inklusive avskrivningar, men 

exklusive finansiella poster (Holmström, 2005). Rörelsemarginalen är vanligt förekommande vid 

företagsjämförelser (Holmström, 2005) och för oss ett steg närmare jämförbarhet mellan företag 

eftersom det är en kvot och inte ett absolut tal. Detta ligger i linje med det Karlöf (2009) 

förespråkar gällande normalisering av de nyckeltal som används vid benchmarking. Värt att 

notera är dock att detta nyckeltal fortfarande har en inneboende komplexitet i form av ned- samt 

avskrivningar.  

För att få ett jämförbart mått på företagens framgång, oberoende av bakomliggande finansiella 

strukturer, valdes slutligen EBITDA-marginalen ut som huvudsakligt nyckeltal att studera. Dock 

bör noteras att även tidigare nämnda nyckeltal togs hänsyn till, för att säkerställa att företagen 

som valdes ut liknade Företag X.   

Då benchmarkingpartners ska identifieras, skriver Karlöf (2009) att undersökaren bör försöka 

hitta företag med liknande verksamheter och kärnprocesser. För att göra detta, genomfördes 

urval i två omgångar. I det första av de två urvalen, valdes några direkta konkurrenter till Företag 

X inom ett eller flera områden, samt några företag som fått officiella erkännanden och 

utmärkelser5 för sin e-handelsverksamhet. I det andra urvalet valdes direkta konkurrenter till 

företagen i det första urvalet, och togs med i studien för att ge en tydligare bild av hur respektive 

marknad ser ut samt för att sätta de tidigare valda företagen i relation till något. Syftet med detta 

var att kunna identifiera om ett visst företag varit framgångsrikt på grund av individuella faktorer, 

eller om konkurrenterna upplevt liknande framgångar. Karlöf (2009) framhåller vikten av att 

analysera bakomliggande orsaker till de skillnader i nyckeltal som eventuellt upptäcks, och hävdar 

att siffrorna i sig sällan är tillräckligt för att ge en god bild av verkligheten. Detta ligger i linje med 

författarens motiv bakom det andra urvalet. 

Som tidigare nämnts, analyserades de 20 utvalda företagen kvantitativt med utgångspunkt i deras 

respektive EBITDA-marginals- och omsättnings-utveckling de senaste fem kalenderåren. För 15 

av de utvalda företagen studerades även korrelationen mellan EBITDA-marginalen och 

                                                 
 

5 Vinst i Retail Awards 2014 eller 2015 eller omni-index över 50 i Avensias rapport ”Omni-Channel Retail 2015” 
(2015)  
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företagets omni-index6, för att se om det fanns något omedelbart samband mellan att bedriva 

framgångsrik omnikanalhandel och att vara ett framgångsrikt detaljhandelsföretag. 

De intervjuobjekt som bedömdes vara relevanta för studien var e-handelschefer eller 

omnikanalchefer på de studerade företagen. Författaren lyckades identifiera 12 av dessa, och 

kontaktade dem via epost. Vid den initiala kontakten informerades de potentiella intervjuobjekten 

om författarens akademiska bakgrund och studiens syfte, intervjuns upplägg och tidsåtgång samt 

om att ett flertal andra företag skulle komma att intervjuas av författaren och att intervjuobjekten 

vid intresse kunde få ta del av ett anonymiserat resultat av studien. Av de 12 företag som 

tillfrågades, valde fyra att delta i studien. Ett av fallföretagen valde senare att dra sig ur studien av 

sekretesskäl, vilket ledde till att endast tre fallföretag presenteras i denna studie. Författaren tog 

emellertid med sig de lärdomar som intervjun medförde. De företag som intervjuades var alla 

direkta konkurrenter till Företag X.  

Eisenhardt (1989) skriver att ett eller flera fall kan studeras då undersökaren ämnar bygga teori 

från fallstudier, och tar upp 7 välkända studier av erkända forskare i vilka antalet fall som studerats 

varierar mellan ett och 10. Vidare rekommenderar Eisenhardt (1989) att nya fall studeras fram till 

dess att en viss mättnad nås, det vill säga då ett tillägg av ytterligare en fallstudie endast skulle bidra 

marginellt till resultatet. Författaren anser med bakgrund i Eisenhardts (1989) resonemang att tre 

till fyra fallföretag är ett lämpligt antal då det gav studien olika perspektiv på de studerade 

områdena, och dessutom ligger inom samma intervall som i de studier Eisenhardt (1989) 

presenterar. Vidare upplevde författaren under den sista fallstudien en viss redundans i den 

information som framkom, och därmed ansåg att en lämplig nivå av mättnad uppnåtts. Det 

faktum att ett av fallföretagen valde att dra tillbaka sin medverkan i studien kan dock ha påverkat 

studien något, och diskuteras vidare i kapitel 3.4.1, ”Potentiella felkällor och brister”. 

 

Insamling av data genom intervjuer och möten 
När studiens fallföretag valts ut, genomfördes insamlingen av data i form av 60 minuter långa 

semistrukturerade intervjuer. Samma frågor användes vid varje intervju, men följdfrågorna 

varierades utgående från det erhållna svaret. Följdfrågorna i de sista tre intervjuerna syftade i 

många fall till att jämföra intervjuobjektet med tidigare intervjuobjekt. För att säkerställa att de 

data som samlats in var korrekta, sammanställdes efter varje intervju ett dokument där 

intervjusvaren sammanfattades. Detta dokument skickades sedan till intervjuobjektet, som fick 

läsa igenom och godkänna alternativt komplettera materialet. Efter varje fallstudie utvärderades 

intervjufrågorna och specificerades ytterligare i de fall författaren upplevde ett behov av att formulera 

dem tydligare för att få mer relevanta svar.  

Samtliga fyra intervjuer genomfördes inom loppet av två veckor, för att öka sannolikheten att 

författaren mindes tidigare intervjusvar väl och genom detta kunde ställa mer relevanta 

följdfrågor. I de två fall det var möjligt genomfördes intervjuerna ansikte mot ansikte, och i de 

övriga två fallen över telefon. Detta sätt att samla in primärdata ligger i linje med det Lekvall och 

                                                 
 

6 Det omni-index, eller omnikanalhandels-index, som användes till dessa studier var det som tagits fram av företaget 
Avensia (2015) samt ett uppskattat omni-index för de företag som vunnit priset ”Årets omnihandel” i Retail Awards 
2014 eller 2015. Dessa omni-index bedömdes författaren samt av experter på Företag X vara av tillräcklig kvalité, 
men hanterades ändå med försiktighet då Avensia till exempel säljer omnikanalhandel-relaterade tjänster till 
detaljhandelsföretag, och därmed inte kan anses opartiska. Omni-indexet användes främst för att sätta företag i 
relation till varandra, vilket källan bedömdes vara tillräckligt säker för. 
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Wahlbin (2001) samt Patel och Davidsson (2003) förespråkar. Under tiden som arbetet med 

fallstudierna och litteraturinhämtningen skedde, hade författaren regelbundna möten och 

diskussioner med representanter hos Företag X. Antalet möten av denna typ uppgick till ett 15-

tal. Utifrån den information som framkom under mötena samt utifrån egna observationer, 

bildade författaren sig en uppfattning om Företag X nuläge. Som komplement till dessa möten, 

studerades cirka 15 interna dokument innehållandes sammanfattningar av kundundersökningar, 

framtidsplaner för e-handeln, digitala strategier för företaget med mera. 

 

Tolkning av data och sammanställning av resultat 
Efter att primärdata samlats in, tolkades och analyserades insamlade data med utgångspunkt i den 

insamlade teorin och sekundärempirin, varpå en sammanställning av resultat och slutsatser 

genomfördes (se kapitel 3.3.3, ”Analysmetod”). Vid multi-fallstudier förespråkar Eisenhardt 

(1989) och Graebner (2007) användandet av sammanfattande tabeller i slutet av varje presenterat 

fall för att underlätta för läsaren. Denna metod har således använts vid presentationen av 

fallstudierna i kapitel 6.3, ”Fallstudier”. 

De primärdata som ligger till grund för studien, och som behandlats i styckena ovan, 

sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabell 2: Översikt över källor till primärdata 

Källa Data 

Fallföretag 1 60 minuter intervju 

Fallföretag 2 60 minuter intervju 

Fallföretag 4 60 minuter intervju 

Företag X Cirka 15 informella möten, cirka 15 interna dokument 

 

3.3.2 Insamling av sekundärdata 

De sekundärdata, i form av litteratur, som använts för att bygga upp den teoretiska referensramen 

utgörs av vetenskapliga artiklar, artiklar i tidskrifter, böcker samt rapporter. De första tre typerna 

av källor har hittats genom rekommendation från professorer och lektorer vid Linköpings 

Universitet, så väl som via universitetets biblioteksdatabaser genom verktyget UniSearch. Syftet 

med användningen av dessa källor är att hitta pålitlig litteratur som ger en överblick över 

vetenskapsteori och –metodik samt det studerade ämnet. Böcker användes nästan uteslutande 

som referenser i kapitel 3, ”Metod”, då detta kapitel behandlar klassiska och grundläggande 

teorier som finns väl beskrivna i diverse böcker. Majoriteten av informationen i kapitel 4, 

”Teoretisk referensram”, kommer från vetenskapliga artiklar. Böcker i form av kurslitteratur från 

kurser vid Linköpings Universitet som sammanfattar och refererar till relevanta författare har 

emellertid använts för att hitta dessa artiklar. 

De sökord som användes för att finna relevant litteratur var bland annat vetenskapsteori, 

forskningsmetodik, e-handel, e-handelsstrategi, risker med e-handel, organisatoriskt förändringsarbete och 

omnikanalhandel, samt motsvarande ord på engelska. För att sålla bland de hundra- eller tusentals 

träffar som sökningarna resulterade i, studerades artiklarnas titel samt abstract i den ordning de 

dök upp i träfflistan. Nya källor i listan studerades och bedömdes, fram tills det att författaren 

ansåg sig ha nått en viss mättnadsnivå gällande triangulering av data samt omfattning. Vid 

sökning har källor gällande e-handel med publiceringsdatum före 2010 behandlats med 

försiktighet och endast inkluderats i studien i undantagsfall. Anledningen till detta är att stora 
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förändringar skett på e-handelsmarknaden de senaste åren, och information från åren innan kan 

således inte med säkerhet hävdas gälla för dagens marknad och tekniska klimat.  

För att höja en studies tillförlitlighet och trovärdighet, rekommenderar Björklund och Paulsson 

(2013) triangulering. Detta innebär att undersökaren använder sig av flera olika metoder, datakällor 

eller teorier vid undersökning av en och samma företeelse, i syfte att få flera olika perspektiv på 

det ämne som studeras (Björklund & Paulsson, 2013). I denna studie har triangulering använts i 

största möjliga mån, då författaren fäster stort värde vid rapportens tillförlitlighet och anser att 

triangulering är ett mycket bra sätt att höja denna. 

Då mängden tillgänglig data om det studerade ämnet var begränsad i vetenskapliga artiklar, 

artiklar i tidskrifter samt böcker, har studier och rapporter publicerade av enskilda företag använts 

som komplement. För att markera att dessa källor innehar en lägre trovärdighet än vetenskapliga 

artiklar och böcker, har informationen från dessa enskilda företags rapporter placerats i ett 

separat kapitel (”Kompletterande perspektiv från näringslivet”). En översikt över dessa källor 

presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 3: Översikt över källor till sekundärdata från enskilda företag 

Källa Data 

Avensia AB (2015) Rapport 

Deloitte (2015) Rapport 

JDA Software & PwC (2015) Rapport 

PostNord Sverige Digital Handel & HUI Research (2015) Rapport A 

PostNord Sverige Digital Handel & HUI Research (2015) Rapport B 

Swedbank (2015) Rapport 

Svensk Handel (2015) Pressmeddelande 

Xlent (2015) Rapport 

 

3.3.3 Analysmetod 

Eisenhardt och Graebner (2007) skriver att utmaningen i multi-fallstudier är att presentera och 

analysera insamlade data på ett sådant sätt att informationen hålls så koncis som möjligt, 

samtidigt som de viktigaste budskapen från teori så väl som empiri förmedlas. Författaren är väl 

medveten om denna utmaning, och har utformat en analysmodell för att på bästa sätt presentera 

och analysera insamlade data. Vidare skriver Eisenhardt (1989) att analys av fallstudier bör inledas 

med en djupare analys av varje fall för sig, och att det därefter är lämpligt att göra analyser mellan 

fallen för att söka efter mönster och trender. Analysmodellen som tagits fram följer dessa 

riktlinjer, och illustreras i figuren nedan.  
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Figur 7: Analysmodell 

Till en början analyserades varje fall för sig, med utgångspunkt i den insamlade teorin och 

sekundärempirin. Därefter jämfördes de olika delarna inom varje fallstudie, och framträdande 

teman identifierades. Utifrån dessa togs slutsatser och rekommendationer för företag som står 

inför en e-handelsexpansion fram. 

 

3.4 Metodkritik 
Dyer & Wilkins (1991) är kritiska mot multi-fallstudie-designen, vilket är den forskningsdesign 

som valts för denna studie. De hävdar att det finns en risk att undersökaren inte uppmärksammar 

de olika fallens specifika kontext tillräckligt väl, då undersökaren lägger sitt fokus på att finna 

skillnader mellan fallen. Bryman & Bell (2003) skriver emellertid att en multi-fallstudie-design kan 
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utgöra en språngbräda för teoretiska reflektioner kring skillnader i resultat mellan de olika fallen. 

Författaren har tagit till sig detta, och studien har genomförts med medvetenhet om dessa 

potentiella problem och styrkor. Det är emellertid fortfarande möjligt att författaren fallit i den 

fälla som Dyer & Wilkins (1991) beskriver, och att fallstudierna således kunde varit mer 

djupgående. 

 

3.4.1 Potentiella felkällor och brister 

När en vetenskaplig studie ska genomföras är det omöjligt att helt eliminera alla felkällor. Det är 

därför viktigt att analysera möjliga felkällor och minimera risken för att dessa inträffar. (Patel & 

Davidsson, 2003) Det är inte trivialt att isolera och studera e-handelns inverkan på en 

organisation, då e-handel inte längre enbart kan ses som en frivillig säljkanal utan idag även kan 

vara en nödvändig kanal för försäljning såväl som marknadsföring och kundservice (se: Kapitel 5, 

”Teoretisk referensram”). Författaren är väl medveten om den komplexitet som detta medför för 

denna studie, och har hanterat situationen efter bästa förmåga. Emellertid finns det naturligtvis 

felkällor som kan ha påverkat studiens resultat. 

En brist i denna studie, är att den endast är genomförd av en person. Detta medför att 

författarens eventuella missuppfattningar av teorier, modeller eller intervjusvar med större risk 

undgår att bli upptäckta. För att minimera risken för att detta inträffar, har författaren försökt 

behålla ett objektivt och medvetet synsätt och i största möjliga mån försökt undvika att egna 

åsikter och fördomar påverkat studiens resultat (se även: avsnitt 3.4.4, ”Objektivitet”). Gällande 

teorier och modeller från litteraturen, har författaren till sin hjälp haft två opponenter, en 

handledare och en examinator vid Linköpings Universitet, som alla läst igenom denna rapport 

under författandets gång och kommit med konstruktiv kritik för att undvika tidigare nämnda 

problem. Sammanställningen av informationen från intervjuerna skedde alltid samma dag som 

intervjun ägde rum, för att författaren skulle ha intervjusvar och egna reflektioner i färskt minne.   

Som nämndes i kapitel 1.5, ”Avgränsningar”, behandlar den empiriska studien enbart den 

svenska marknaden. Litteraturen som använts har dock inte begränsats till dessa områden, utan 

involverar forskning och studier från hela världen. En risk med detta är att den teori som 

presenteras i den teoretiska referensramen inte är generaliserbar till den svenska marknaden. För 

att minska denna risk, behandlas dessa källor med viss försiktighet. Författaren bedömer dock att 

den information som valts ut med stor sannolikhet är tillräckligt generaliserbar, då e-

handelsmarknaden i sin natur är global. Vidare kommer majoriteten av de utvalda studierna från 

andra västerländska länder med kulturer och köpbeteenden liknande de svenska 

motsvarigheterna, vilket potentiellt ökar generaliserbarheten ytterligare (se även kapitel 8.3, 

”Generaliserbarhet”). Författaren är av åsikten att dessa källor, trots tidigare nämnda risker, kan 

berika rapporten med information och insikter från studier som ännu inte gjorts i Sverige. 

Eisenhardt (1989) skriver att det finns en risk att de data som framkommer vid fallstudier är 

överdrivet komplex och saknar helhetsperspektiv. Vidare hävdar Eisenhardt (1989) att det kan 

vara svårt att generera mer generellt applicerbara teorier utifrån fallstudier. Författaren är 

medveten om dessa svagheter med den valda undersökningsdesignen, och har varit försiktig i sina 

analyser och slutsatser. En kompletterande tvärsnittsstudie hade kunnat öka studiens 

generaliserbarhet och bidra med konkreta, statistiskt säkerställda samband och dylikt (se även 

kapitel 8.5, ”Uppslag till fortsatt forskning”).  
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De intervjuer som genomfördes inför fallstudierna var 60 minuter långa, vilket kan anses vara 

relativt kort tid för att en författare ska kunna bilda sig en uppfattning om det studerade 

fallföretaget. Då författaren hade vissa problem med att hitta företag som var villiga att ställa upp 

på intervju, bedömdes det dock inte vara rimligt att begära mer än 60 minuter av 

intervjuobjektens tid. Hade intervjuerna istället varit 30 minuter långa hade författaren eventuellt 

kunnat övertala fler företag att ställa upp, men då hade sannolikt kvalitén på intervjusvaren blivit 

lidande då tiden hade blivit för knapp för att samla in många djupgående svar. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att en avvägning mellan intervjulängd och antal fallstudier 

behövde göras, och författaren bedömde att 60 minuter långa intervjuer med fyra fallföretag gav 

studien en lämplig balans. Efter intervjun med det fjärde företaget upplevde författaren även att 

andelen nya insikter som framkommit sedan den senaste intervjun minskat drastiskt, vilket gav 

ytterligare stöd åt tesen att fyra företag var ett lämpligt antal för intervjuerna. Som nämndes 

tidigare valde ett av fallföretagen senare att dra tillbaka sin medverkan i studien, vilket påverkade 

studien i den mån att vissa analysområden fick kortas ned eller tas bort då övrigt empiriskt 

material inte räckte till. De områden som påverkades mest av avhoppet var förändringsprocessen 

vid e-handelsexpansioner samt branschspecifika insikter från det avhoppade företagets bransch.  

Att EBITDA-marginalen valdes ut som indikatorer på hur framgångsrika olika 

detaljhandelsföretag är i sitt arbete med e-handel, och att sedan använda detta som grund för att 

välja ut företag till multi-fallstudien, kan potentiellt ses som ett tunt underbyggt resonemang. En 

mängd olika faktorer bidrar till ett företags utveckling gällande EBITDA-marginal, och att påstå 

att enbart e-handeln skulle vara avgörande för detta nyckeltal skulle vara felaktigt. Resonemanget 

som fördes kring detta val var emellertid att ett företag som är lönsamt och ser en positiv 

utveckling av sin omsättning, med någon sannolikhet är välskött och åtminstone har lägre 

sannolikhet att ha en bristfällig e-handel. Vidare har ett sådant välmående företag goda 

möjligheter attrahera kompetenta medarbetare för att arbeta med e-handeln, samt att investera i 

sin e-handel, och har därmed stor potential att driva en framgångsrik e-handel. I det fall detta 

resonemang inte övertygat läsaren, bör tilläggas att ett antal kontrollfrågor gällande e-handelns 

lönsamhet och framgångar ställdes under respektive intervju med fallföretagen, vilket innebar att 

mindre framgångsrika e-handelsverksamheter enkelt hade kunnat identifieras och den insamlade 

empirin behandlas och analyseras därefter. 

 

3.4.2 Validitet 

Validiteten, alltså mätmetodens förmåga att mäta den egenskap den är avsedd att mäta, är enligt 

Lekvall och Wahlbin (2001) samt Bryman och Bell (2003) viktig att ta hänsyn till då en studie 

genomförs. Det kan diskuteras huruvida denna studie faktiskt mäter egenskaper, men då till 

exempel olika indikatorer från intervjufrågorna använts för att avgöra hur långt fallföretagen 

kommit på vägen mot olika framgångsfaktorer, anses begreppet validitet relevant att behandla. 

Validiteten är, enligt Lekvall och Wahlbin (2001), ofta högre vid kvalitativa än vid kvantitativa 

undersökningar, eftersom de frågor som ställs i kvantitativa undersökningar ofta är ytliga och 

förenklade medan kvalitativa frågor är mer djupgående. Detta talar för validiteten i denna studie. 

Patel och Davidsson (2003) anser emellertid att det inte bara är den empiriska insamlingen av 

data som bör beaktas, utan även studiens metod som helhet. Det är till exempel essentiellt att 

undersökaren innehar goda kunskaper inom ämnet som ska undersökas, för att validiteten ska bli 

så hög som möjligt. Det finns inget ”rätt” sätt att genomföra en kvalitativ studie, men det är 
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viktigt att undersökaren är flexibel och medveten om vilka val som görs gällande informationen 

som utvinns och hur detta kan påverka den kommande analysen. (Patel & Davidsson, 2003) 

Då empiriska primärdata samlats in genom kvalitativa intervjuer, finns goda chanser till att 

studiens validitet är hög. Vidare genomfördes dessa intervjuer först efter att undersökaren 

konstruerat studiens teoretiska referensram, vilket innebär att undersökaren var väl bekant med 

det valda ämnet och att chansen att studiens validitet är hög ökade ytterligare.  

Enligt Björklund och Paulsson (2013) kan en studies validitet ökas genom att använda flera olika 

perspektiv, till exempel genom triangulering. Som beskrevs i avsnitt 3.3.2, ”Insamling av 

sekundärdata”, har triangulering använts i största möjliga mån. Då undersökningen innefattar 

intervjuer, kan validiteten ökas genom att formulera klara och tydliga frågor till intervjuerna 

(Björklund & Paulsson, 2013). För att säkerställa att de frågor som användes i de kvalitativa 

fallstudierna var tydliga och mätte de egenskaper de var avsedda att mäta, diskuterades de med 

representanter från Företag X, författarens handledare vid Linköpings Universitet samt testades 

på en person (se kapitel 3.3.2, ”Utveckling av primär empiri”). Författaren anser således att 

studiens validitet med stor sannolikhet håller en relativt hög nivå. 

 

3.4.3 Reliabilitet 

En studies reliabilitet handlar om mätningens reproducerbarhet och förmåga att förbli opåverkad 

av olika tillfälligheter i intervjusituationen. (Lekvall & Wahlbin, 2001; Bryman & Bell, 2003). 

Lekvall och Wahlbin (2001) skriver att reliabiliteten sannolikt är begränsad i kvalitativa 

undersökningar och att en upprepning av samma undersökning troligtvis inte kommer att ge 

exakt samma resultat. Patel och Davidsson (2003) anser dock att reliabiliteten inte är av samma vikt 

vid kvalitativa studier som vid kvantitativa studier – en person kan till exempel ge olika svar om 

denne intervjuas flera gånger. Detta innebär inte nödvändigtvis att reliabiliteten är låg, utan kan till 

exempel ha att göra med att personen kommit till nya insikter mellan de två intervjutillfällena 

(Patel & Davidsson, 2003).  För fånga upp sådana eventuella nya insikter, samt för att säkerställa 

att författaren uppfattat informationen på ett korrekt sätt, sammanställde författaren 

intervjusvaren i ett dokument efter varje intervju och skickade detta till intervjuobjektet för 

godkännande.  

Då fallstudierna som gjorts i denna studie är kvalitativa, kunde studiens reliabilitet sannolikt varit 

högre. Dock är det tvivelaktigt om det är relevant att diskutera studiens reliabilitet, men för att 

läsaren ska känna sig mer bekväm med studiens resultat kommer detta att göras i korthet nedan.  

Om andra företag hade valts ut för fallstudien, eller om någon annan representant från de valda 

företagen hade intervjuats istället, hade resultatet sannolikt blivit något annorlunda. Ett sätt att 

öka en studies reliabilitet är triangulering (Björklund & Paulsson, 2013). Om det hade varit möjligt 

för författaren att intervjua flera personer hos fallföretagen, hade detta därför sannolikt kunnat 

höja fallstudiernas reliabilitet. Då detta inte var möjligt, valde författaren istället att följa de 

riktlinjer gällande kvalitativa undersökningar, som förespråkar att ett flertal fall väljs ut och 

studeras. På så vis kunde författaren genomföra ett slags triangulering, så till vida att resultaten 

från de olika fallstudierna kunde jämföras och slutsatserna kunde anses säkrare om flera 

fallstudier gav liknande resultat. Gällande studien av Företag X kan författaren dock sägas ha 

genomfört en triangulering, då författaren intervjuade ett flertal personer vid ett flertal tillfällen och 

dessutom kontinuerligt gjorde egna observationer (se kapitel 6.1, ”Företag X nuläge”). Gällande 

reliabiliteten för den småskaliga studie som presenteras i kapitel 7.3.2, ”Integrering och 
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omnikanalhandel”, är reliabiliteten sannolikt låg och studiens resultat bör inte ses som annat än 

indikationer. 

 

3.4.4 Objektivitet 

Intervjuer har förhållandevis låg objektivitet, eftersom intervjuaren kommer in med vissa 

förutfattade meningar och kunskaper, och därmed påverkar vilka svar som fås. En metod med 

högre objektivitet är direkta observationer. (Bruzelius & Skärvad, 2008) Det är således sannolikt 

att fallstudiernas objektivitet kunde varit högre, eftersom författaren kom in med en viss 

uppsättning kunskaper, erfarenheter och fördomar som mycket väl kan ha färgat resultatet av 

fallstudierna. Detta hade kunnat observeras om en annan författare med andra grundläggande 

förutsättningar genomfört samma fallstudier. En del av studien har dock potential att besitta en 

högre nivå av objektivitet – nulägesbeskrivningen av Företag X (se kapitel 6.1 ”Företag X 

nuläge”). Anledningen till detta är att denna del delvis bygger på direkta observationer. Hade hela 

studien genomförts med inslag av observationer, hade objektiviteten sannolikt blivit högre.  

För att öka objektiviteten i en studie, rekommenderar Björklund och Paulsson (2013) att 

författaren motiverar och tydliggör de val som gjorts i studien. På så vis får läsaren möjlighet att 

själv ta ställning till studiens resultat. Vidare anser Björklund och Paulsson (2013) att det är viktigt 

att författaren återger teori och fakta på ett korrekt vis, utan att snedvrida denna på något sätt, 

och utan att lägga till egna värderingar. Studiens teoriavsnitt (se kapitel 4, ”Teoretisk 

referensram”) har tagits fram i enlighet med det Björklund & Paulsson (2013) förespråkar (se 

kapitel 3.3.1, ”Teorimetod”). Läsaren torde således ha relativt goda möjligheter att ta ställning till 

studiens resultat på egen hand. Under intervjuerna efterfrågade författaren även exempel på de 

ämnen som diskuterades, vilket anses ha minskat risken för skönmålning och således ökat 

studiens objektivitet. 

 

3.4.5 Etik 

Då studiens ämne bland annat behandlar enskilda företags processer och strategier, kan det sägas 

vara av känslig natur. För att kunna delge läsaren så mycket relevant information som möjligt, 

anonymiserades fallstudierna samt uppgifterna om Företag X. Detta gjordes efter att materialet 

från intervjuerna sammanställts, varpå en kopia skickades till intervjuobjektet på respektive 

företag för godkännande. Intervjuobjektet hade då även möjlighet att se över den information 

som förmedlades, och göra justeringar så att de ansåg att den inte avslöjade något som företaget 

önskade hålla konfidentiellt. Vidare har författaren under intervjuernas gång varit noga med att 

inte avslöja någon känslig information om de andra företagen i studien.  
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3.5 Källkritik 
De artiklar som använts i den teoretiska referensramen är vetenskapligt granskade7, vilket gör 

dem till trovärdiga källor. Dessutom har artiklarna utförliga referenslistor vilket gör det mycket 

lätt att leta upp varifrån författarna fått sin information. Målgruppen för de vetenskapliga 

artiklarna är ämneskunniga, vilket märks på ord- och begreppsvalen. Detta stärker källornas 

trovärdighet ytterligare. Som nämnts tidigare, har triangulering använts i den mån det varit möjligt 

för att öka studiens trovärdighet genom att bekräfta eller motsäga informationen från de källor 

som använts. 

De rapporter från företag som använts har en något lägre trovärdighet än de vetenskapliga 

artiklarna, då de ej har genomgått någon standardiserad granskning före publicering. Vidare har 

rapporter av denna typ ofta en beställare eller ett bakomliggande syfte, och har alltså inte 

nödvändigtvis som enda syfte att bidra med kunskap. Flera av rapporterna kommer till exempel 

från konsultföretag som säljer omnikanal-relaterade tjänster, och kan därför tänkas förespråka 

omnikanalsatsningar mer än vad en opartisk aktör hade gjort. Andra rapporter är utfärdade av 

logistikföretag som skulle tjäna på att e-handelsmarknaden expanderade, vilket gör att inte heller 

de rapporterna med säkerhet kan sägas vara opartiska. Vidare finns inga garantier för att de 

studier som presenteras i företagens rapporter genomförts på ett vetenskapligt vis. När 

författaren behandlat denna typ av källor, har alla dessa faktorer tagits hänsyn till. Källorna har 

behandlats med försiktighet och informationen har triangulerats i den mån det varit möjligt, samt 

jämförts med relevanta vetenskapliga artiklar.  

Böcker har främst använts till studiens metodavsnitt, men även som vägledning vid val av artiklar 

till den teoretiska referensramen. I den senare har emellertid originalkällan uppsökts och 

refererats till istället för boken i den mån det varit möjligt. De böcker som använts till detta 

ändamål har varit kurslitteratur från kurser författaren läst vid Linköpings Universitet, eller 

böcker som funnits genom sökning i universitetsbibliotekets databas. Den första kategorin av 

böckerna bedöms således vara tillförlitliga, medan den andra kategorin behandlats något mer 

kritiskt även om den också ansetts vara tillförlitlig. Även gällande böcker har författaren använt 

sig av triangulering för att höja kvalitén på arbetet.   

Intervjuerna som genomförts för fallstudierna, genomfördes endast med en person hos de valda 

fallföretagen. Detta innebär att den intervjuade personens personliga erfarenheter, åsikter och 

kunskaper med stor sannolikhet reflekteras i resultatet. Hade fler personer på varje företag kunnat 

intervjuas hade författaren troligtvis kunnat sammanställa en mer rättvisande bild av verkligheten. 

Då författaren intervjuade e-handels- eller omnikanal-chefen på samtliga fallföretag, anser 

författaren dock att chanserna är goda att resultatet är pålitligt. Dock finns en risk att 

intervjuobjekten valde att förmedla en förskönad bild av verkligheten, då det studerade området 

är ingår i deras ansvarsområde och de således kan sägas vara partiska. Under intervjuerna 

efterfrågade författaren därför exempel på de ämnen som diskuterades, vilket anses ha minskat 

denna risk. 

  

                                                 
 

7 ”Peer reviewed” 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel definieras först några för rapporten centrala begrepp. Därpå presenteras forskning om trender på 

detaljhandelns e-handelsmarknad, följt av potentiella framtidsscenarion för marknaden. Slutligen presenteras 

teorier kring e-handelsstrategier, samt potentiella möjligheter och risker som en e-handelsexpansion kan medföra. 

4.1 Centrala begrepp 
Nedan definieras fyra för studien centrala begrepp, i syfte att klargöra för läsaren vad som åsyftas 

i återstoden av rapporten.  

 

4.1.1 Big data 

Den definition av termen big data som används i denna studie kommer från IBM (2015), och 

sammanfattas som stora volymer av elektronisk data av olika typer och ursprung, som överförs 

mellan olika parter i hög hastighet. Enligt Laudon (2013) spelar big data en central roll i e-

handelssammanhang, eftersom företagen med lämpliga verktyg kan analysera informationen och 

använda den i strategiska syften. 

 

4.1.2 CRM (Customer Relationship Management) 

Den definition av CRM (Customer Relationship Management) som används i denna studie 

kommer från Payne och Frow (2005) som studerat ett flertal olika definitioner av och syner på 

CRM. Dessa författare definierar CRM som ett strategiskt tillvägagångssätt för hantering av 

kundrelationer, i syfte att skapa värde för både kunder, företag och aktieägare. Detta kan göras 

genom att utveckla lämpliga relationer med stora kunder och kundsegment med stöd av IT och 

företagets marknadsföringsstrategier. Termen används ofta för att beskriva teknologibaserade 

kundlösningar. (Payne & Frow, 2005) Big data, som beskrevs ovan, kan enligt Laudon (2013) med 

fördel användas i företags arbete med CRM.  

 

4.1.3 Kostnadseffektivitet 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2015) och Institutionen för medicin och 

hälsa vid Linköpings Universitet (2015) är eniga om att kostnadseffektivitet är ett mått på vilken 

mängd resurser som krävs för att nå ett specifikt mål. Enligt dessa källor är kostnadseffektiviteten 

högre ju mindre resurser som krävs för att nå det valda målet. Denna definition av 

kostnadseffektivitet är den som åsyftas i den här studien. 

 

4.1.4 Supply chain 

The Council of Supply Chain Management Professionals (2015) definierar begreppet supply chain 

som ”material- och informationstrafik i den logistiska process som sträcker sig från förvärv av 

råvaror till leverans av färdiga produkter till slutanvändaren”, vilket även är den definition som 

kommer att användas i denna studie. Piotrowicz och Cuthbertson (2015) skriver att supply chain är 

ett centralt begrepp i e-handelssammanhang, eftersom supply chain-relaterade investeringar är en 

kärnfråga för företag som bedriver försäljning i e-handel såväl som i fysiska butiker. Enligt 

Piotrowicz och Cuthbertson (2015) är det essentiellt att företaget utformar såväl sin lagerhållning 

som sitt logistikflöde efter hur de valt att arbeta med sina olika försäljningskanaler. 
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4.2 Detaljhandelns e-handelsmarknad 
4.2.1 Trender på marknaden 

Enligt Laudon (2013) har den revolution som e-handeln medfört bara börjat. Några av de 

viktigaste faktorerna som Laudon (2013) menar påverkar e-handeln och trender relaterade till 

den, presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 4: Trender inom e-handeln år 2012-2013. (Laudon, 2013) 

Faktor Effekt på e-handeln 

Sociala mediers ökande 
popularitet 

Utgör en ny e-handelsplattform som erbjuder sökningar, 
marknadsföring och köpfunktioner. Kunderna får tillgång till 
rekommendationer från vänner och/eller andra konsumenter som 
kan nås via datorer så väl som smarta telefoner.  

Billigare e-
handelsverktyg 

Även små, lokala företag har nu råd att använda sig av internet för 
försäljning och marknadsföring, och kan på så sätt nå ut till nya 
kundsegment. Utbudet och antalet aktörer på marknaden ökar. 
De större företagen kan stärka sin internetverksamhet ytterligare 
med hjälp av nya verktyg. 

Framväxandet av big 
data 

Företag kan nu få tillgång till information om hur användare rör 
sig på webben, vilket resulterar i mycket stora mängder data. Med 
hjälp av specialutvecklade verktyg kan företagen analysera dessa 
data, och kartlägga konsumenters preferenser, intressen och 
köpmönster, och bland annat anpassa sin marknadsföring 
därefter. 

 

Även Piotrowicz och Cuthbertson (2015) noterar att sociala medier fått ett allt större inflytande 

på detaljhandeln. De noterar även att kunden genom sociala medier kan ta del av 

rekommendationer, samt dela med sig av sin åsikt om en produkt eller ett företag. Detta är något 

företagen behöver vara medvetna om och hantera med varsamhet, eftersom kunden blir ett 

medium mellan företaget och andra potentiella kunder. Att bygga en relation med varje enskild 

kund blir därför allt viktigare.  (Piotrowicz & Cuthbertson, 2015)  Verhoef et al (2015) instämmer 

i detta resonemang, och tillägger att fenomen med sociala medier potentiellt kan påverka 

företagets varumärke. Vidare tar Piotrowicz och Cuthbertson (2015) upp möjligheter relaterade 

till sociala medier – till exempel kan de användas för att enkelt hämta in feedback från kunder, 

involvera kunder i olika steg i designprocessen och för att testa nya produkter eller 

serviceerbjudanden. Liksom Laudon (2013), skriver Piotrowicz och Cuthbertson (2015) också att 

tillgängligheten av big data innebär nya möjligheter för företagen att till exempel personanpassa 

erbjudanden. De poängterar även vikten av att ta hänsyn till att olika konsumenter har olika 

behov, då alla kunder inte har samma preferenser gällande användande av teknik vid köp. 

(Piotrowicz & Cuthbertson, 2015) 

Piotrowicz och Cuthbertson (2015) beskriver ett nytt köpmönster som framträtt hos 

detaljhandelns kunder i samband med e-handelns frammarsch. I detta köpmönster rör sig 

kunderna mellan fysiska butiker och digitala kanaler, där det senare kan ske via dator eller 

mobiltelefon (Piotrowicz & Cuthbertson, 2015). Även Fulgoni (2014), Lewis et al. (2014) och 

Verhoef et al. (2007) noterar att det blivit allt vanligare att kunder använder sig av flera 

köpkanaler, till exempel genom att göra egen research på internet före ett köp.  

Enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2015) förväntar sig kunderna idag en uniform upplevelse 

oavsett vilken köpkanal de väljer, men företagen har ofta problem att uppfylla dessa 
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förväntningar eftersom digitala och fysiska kanalerna ofta ses som separata kanaler och ofta har 

ett bristfälligt samarbete sinsemellan. Piotrowicz och Cuthbertson (2015) benämner detta 

tankesätt hos företagen som en ”silo-mentalitet”, där vanliga symptom är att de olika 

försäljningskanalerna har olika priser, erbjudanden, marknadsföring, supply chain management 

och kundupplevelse. Fulgoni (2014) instämmer i att priser som varierar mellan kanalerna är ett 

vanligt symptom, och tillägger att även en icke-mobilanpassad e-handel samt för höga 

fraktkostnader är frekventa symptom. I extremfall kan ett företags silo-mentalitet enligt 

Piotrowicz och Cuthbertson (2015) och Lanlan och Li (2015) leda till att de olika 

försäljningskanalerna konkurrerar med varandra, vilket är ett fenomen som kallas kannibalisering 

(se avsnitt 4.4.3, ”Risken för kannibalisering”). Även Dubelaar et al. (2005) konstaterar att silo-

mentaliteten ofta är skadlig för ett företag. 

För att komma bort från de problem som silo-mentaliteten medför, rekommenderar Piotrowicz 

och Cuthbertson (2015) att företag har som målsättning att få de digitala försäljningskanalerna att 

driva kunder till företagets butiker, samt att vara transparenta och enhetliga i sin prissättning. 

(Piotrowicz & Cuthbertson, 2015) 

Ytterligare en stor trend på marknaden är frammarschen av så kallade omnikanaler. Detta ämne 

behandlas nedan i kapitel 4.2.2, ”Omnikanalhandel”. 

 

4.2.2 Omnikanalhandel  

Ursprung och definition 
I samband med internets ökande popularitet, valde många detaljhandelsföretag att expandera sin 

försäljning till detta nya medium genom att etablera en e-handel. Genom detta kan dessa företag 

sägas ha börjat bedriva multikanalhandel – handel i mer än en försäljningskanal. (Deleersnyder et 

al., 2002; Geyskens et al., 2002) Enligt Neslin et al. (2006) har många företag sedan etableringen 

av e-handeln emellertid behövt bredda sin syn på multikanalhandel. Neslin et al. (2006) skriver att 

det är insikter om problematiken kring till exempel CRM mellan försäljningskanalerna, som 

föranlett många företag att se behovet av en mer djupgående integration av de olika 

försäljningskanalerna. Även Verhoef et al (2015) har noterat detta skifte mot integrering av 

försäljningskanalerna, och benämner detta som att företagen rör sig mot omnikanalhandel. 

Omnikanalhandel innebär enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2015) att ett företag integrerar de 

fysiska butikerna med e-handeln samt företagets marknadsföringskanaler. Verhoef et al. (2015) 

instämmer i detta, och tillägger att en viktig skillnad vid jämförelse med multikanalhandel är att de 

naturliga gränserna mellan de olika försäljningskanalerna i högre grad suddas ut. Detta ligger i 

linje med Piotrowicz och Cuthbertsons (2015) resonemang om att eftersom försäljningskanalerna 

styrs tillsammans, får omnikanalhandel effekten att kundens interaktion inte sker med den valda 

försäljningskanalen utan med varumärket i fråga. Som exempel på vilka försäljningskanaler och 

kontaktpunkter som integreras vid omnikanalhandel, nämner Verhoef et al. (2015) bland förutom 

e-handel och fysiska butiker även e-post, filialer och appar. För att kunden ska få en smidig 

omnikanalsupplevelse, behöver företagen säkerställa att försäljningskanaler och kontaktpunkter 

fungerar via så väl datorer som läsplattor och mobiltelefoner. 
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I tabellen nedan presenteras en översikt över de största skillnaderna som Verhoef et al. (2015) 

anser finns mellan multikanalhandel och omnikanalhandel. 

Tabell 5: Skillnader mellan multikanalhandel och omnikanalhandel. (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015) 

 Multikanalhandel Omnikanalhandel 

Kanalfokus Endast interaktiva 
tvåvägskanaler 

Interaktiva tvåvägskanaler samt 
masskommunikationskanaler (till 
exempel reklamutskick) 

Kanaler som behandlas 
i företagets strategi 

Försäljningskanaler: butiker, 
e-handel, direkt 
marknadsföring (till 
exempel via katalog till 
kunder) 

Försäljningskanaler: butiker, e-
handel, direkt marknadsföring, 
mobila kanaler (till exempel 
mobiltelefoner, läsplattor och 
appar), sociala medier. 
Kontaktpunkter mot kund: TV, 
radio 

Grad av integration av 
kanalerna 

Separata kanaler utan 
överlapp 

Integrerade kanaler som möjliggör 
en sömlös köpupplevelse 

Kanal- eller 
varumärkesfokus 

Fokus på 
försäljningskanaler 

Fokus på varumärket som helhet 

Styrning av kanalerna Per kanal Som en helhet där alla kanaler ingår 

Målsättningar Separata målsättningar för 
respektive kanal (till 
exempel i form av 
försäljningsmål) 

Gemensamma målsättningar för 
alla kanaler (till exempel total 
kundupplevelse, totala 
försäljningsmål) 

 

Även Neslin et al. (2006) skriver att tvåvägskanaler, alltså kanaler där företaget och kunden kan 

interagera fritt med varandra, typiskt är fokus för en multikanalhandel. 

  

Potentiella fördelar med omnikanalhandel 
Bell, Gallino och Moreno (2014) konstaterar att detaljhandelsföretag som enbart använder sig av 

fysiska butiker eller e-handel rent ekonomiskt har mycket att vinna på att expandera sina 

verksamheter till att involvera fler försäljningskanaler. Anledningen till detta är att kundernas 

behov och önskemål tillgodoses både på internet och i fysiska butiker, vilket låter den enskilde 

kunden välja hur denne vill interagera med företaget i fråga. (Bell, Gallino, & Moreno, 2014) 

Lanlan och Li (2015) instämmer i detta resonemang, och konstaterar vidare att det är ekonomiskt 

fördelaktigt för företag att integrera sina kanaler så väl som möjligt. Enligt Lanlan och Li (2015) 

kan företag som gör detta se effekter så som ökad försäljning, i synnerhet om företaget i fråga har 

liten eller ingen erfarenhet av e-handel sedan tidigare. Anledningen till detta anges vara att företag 

som tidigare främst bedrivit sin försäljning i fysiska butiker på ett mer effektivt sätt kan ta till vara 

på företagets interna kompetenser om de väljer att integrera företagets marknadsförings- och 

försäljningskanaler. Dock noterar samma författare att denna positiva effekt tycks avta om 

företaget i fråga har ett stort nätverk av fysiska butiker. (Lanlan & Li, 2015) Även Falk et al.(2007) 

noterar att företag med många fysiska butiker har mindre att vinna på att maximera sin 

integration av kanalerna, och hänvisar detta till att komplexiteten i implementationen blir för stor. 

Pan et al. (2002), Xing et al. (2006) och Ancarani och Shankar (2004) konstaterar att företag som 

integrerar sina kanaler så tillvida att de koordinerar sina priser mellan de olika kanalerna upplever 
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en ökad försäljningsmarginal. Dock undersöker inte dessa författare hur andra sätt att integrera 

ett företags kanaler skulle påverka företaget.  

 

Prioriteringar för en lyckad implementation 
Fulgoni (2014) skriver om tre prioriteringar för att lyckas med en omnikanal-implementation. 

Först och främst behöver företaget i fråga sluta se på säljkanaler och plattformar som ”silos”, det 

vill säga verksamheter som är helt åtskilda från varandra (Fulgoni, 2014). Pinker et al. (2002) 

noterar också att för företag som genomför e-handelssatsningar är integrationen av e-handeln i 

den övriga verksamheten en av de största och viktigast utmaningarna. Att se de olika 

försäljningskanalerna som helt separata, leder enligt Fulgoni (2014) till en minskad effektivitet hos 

företagets marknadsföring så väl som missnöjda kunder som känner sig begränsade av att inte 

kunna röra sig sömlöst mellan företagets olika säljkanaler. Fulgonis (2014) andra 

prioriteringspunkt är att använda digital marknadsföring på ett effektivt sätt. Med 

individanpassade erbjudandet direkt i mobiltelefonen kan företag få fler kunder att genomföra 

köp i butik så väl som i e-handeln. Slutligen poängterar Fulgoni (2014) vikten av att mäta och 

analysera kundernas beteende över alla företagets kontaktpunkter, för att kunna förse 

företagsledningen med tydlig och djupgående information om vad som driver kundernas olika 

köprelaterade val.    

Piotrowicz och Cuthbertson (2015) anser att supply chain-relaterade investeringar, främst i form 

av lösningar för leverans av varor till kunden, är en nyckelfaktor för en lyckad omnikanal-

implementation. Om ett företag väljer att erbjuda gratis frakt av e-handelsvaror till butik8, 

kommer företagets butiker att fungera som ett slags försäljningshubbar. Detta bör enligt 

Piotrowicz och Cuthbertson (2015) reflekteras i designen av företagets supply chain, genom att 

områden så som lagersaldo, returer och andra leveransalternativ ses över och optimeras. 

(Piotrowicz & Cuthbertson, 2015) 

 

4.2.3 Prognoser för marknadens framtid 

E-handelsmarknaden påverkas starkt av ny teknologi (Piotrowicz & Cuthbertson, 2015; Laudon, 

2013). Smartphones, appar, big data och molntjänster är exempel på yttre faktorer som utvecklas 

konstant och som påverkar e-handeln, medan kommande teknologier så som Googles nya smarta 

glasögon Google Glass och 3D-printing har potential att förändra marknaden på nya sätt. 

Teknologier som nyligen börjat användas i fysiska butiker, och som Piotrowicz och Cuthbertson 

(2015) förutspår kommer att bli allt vanligare, är läsplattor som används av säljarna för att till 

exempel hjälpa kunden att beställa en vara genom e-handeln, och interaktiva skärmar genom vilka 

kunden själv kan söka efter mer information om varor.  

Gulati et al. (2002) skriver att företagens användning för butikssäljare kan komma att minska  i 

takt med att e-handel blir vanligare, eftersom kunder och företagen då kan kommunicera direkt 

via internet istället för via en mellanhand. Weiss och Anderson (1992) instämmer i detta, och 

konstaterar att kostnaden för att gå från att bedriva försäljning i fysiska butiker till att bedriva e-

handel är relativt låg. På grund av detta kan företag enligt Weiss och Anderson (1992) komma att 

                                                 
 

8 Även kallat Click & Collect. 
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skifta sin verksamhet mer mot den försäljningskanal som de upplever som med effektiv att 

bedriva försäljning i.  

Även Piotrowicz och Cuthbertson (2015) skriver att de fysiska butikernas framtid oviss. Denna 

kan enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2015) komma att variera mellan kundsegment och 

produktkategorier, då vissa kundsegment är mer benägna att använda internet för att göra sina 

inköp. Lämpligheten och smidigheten för e-handel av olika produktkategorier varierar enligt 

Piotrowicz och Cuthbertson (2015) också, vilket är något som även Hortaçsu och Syverson 

(2015) noterar. För att hantera denna förändring, kan företagen till exempel låta den fysiska 

butiken bli en knutpunkt där alla försäljningskanaler integreras. Detta kan göras genom att 

kunden erbjuds en personlig och uniform köpupplevelse oavsett vilken köpkanal som använts för 

att komma till butiken.  Möjliga sätt att integrera de fysiska butikerna med e-handeln inkluderar 

Click & Collect, och möjligheten att titta på en vara i butik för att sedan kunna lägga en 

beställning på den via internet på plats i butiken. (Piotrowicz & Cuthbertson, 2015)  

Hortaçsu och Syverson (2015) och Zhang et al. (2010) noterar också e-handelns ökande 

popularitet, men predikterar att den inte kommer att konkurrera ut de fysiska butikernas 

verksamhet inom överskådlig framtid. Däremot benämner Hortaçsu och Syverson (2015) det 

som troligt att butikskoncepten kommer att fortsätta utvecklas, och nämner liksom Piotrowicz 

och Cuthbertson (2015) Click & Collect som ett lämpligt sätt för företagen att integrera e-

handeln i sin butiksverksamhet.  

Piotrowicz och Cuthbertson (2015) och Laudon (2013) är överens om att e-handelns omsättning 

kommer att utgöra en ständigt växande del av detaljhandelns totala omsättning de kommande 

åren. Laudon (2013) förutspår dock en betydligt mer dyster framtid för butikerna, och hävdar att 

det är troligt att nästan all handel kommer att bedrivas via webben år 2050.  
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4.3 Strategier och framgångsfaktorer för e-handelsexpansion 

“Many have argued that the Internet renders strategy obsolete. In reality, the opposite is true. 

Because the Internet tends to weaken industrial profitability without providing proprietary 

operational advantages, it is more important than ever for companies to distinguish themselves 

through strategy. The winners will be those that view the Internet as a complement to, not a 

cannibal of, traditional ways of competing.” (Porter M. E., 2001) 

Enligt Laudon (2013) har många företags affärsstrategier blivit föråldrade i och med e-handelns 

frammarsch, och behöver ersättas av nya strategier som tar hänsyn till de nya strukturerna på 

marknaden. Även Porter (2001) noterar att stora förändringar skett på marknaden sedan internets 

uppkomst, och poängterar vikten av att företag utvecklar sina positioneringsstrategier för att 

överleva i det nya marknadsklimatet. Pinker et al. (2002) instämmer med detta, och skriver att 

företag utan en tydlig och genomtänkt e-handelsstrategi har en allvarlig nackdel på marknaden.  

Huizingh (2002) föreslår två olika modeller som kan användas av företag för att utveckla e-

handelsstrategier. Den första modellen kallas SIAM (Strategic Internet Applications Model), och 

bygger på att företagets ledning beslutar vilka deras huvudsakliga mål med e-

handelsverksamheten är, för att sedan agera och prioritera därefter. Den andra föreslagna 

modellen kallas CIC (Customer Interaction Cycle), och har sin grund i kundens synvinkel. I denna 

modell uppmanas företagsledningen att utgå från kundens interaktioner med företaget, och se 

dessa från kundens perspektiv för att på så sätt kunna skapa en framgångsrik e-handel. Slutligen 

poängterar Huizingh (2002) vikten av att uppdatera den interna organisationen, så att den ligger i 

linje med företagets e-handelsstrategi när en sådan utvecklats. (Huizingh, 2002) 

Torres et al. (2014) identifierar tre viktiga dimensioner för en lyckad e-handelsstrategi. Dessa 

illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 8: E-handelsstrategins tre viktiga dimensioner. (Torres, Lisboa, & Yasin, 2014) 

Den första och mest betydelsefulla av dessa är differentiering genom marknadsföring (Torres, Lisboa, & 

Yasin, 2014). Denna faktor är starkt förknippad med företagets rykte och varumärke och ligger i 

linje med Porters (1985) teorier om att ett företag kan uppnå konkurrensfördelar genom att 

differentiera sig från konkurrenterna. Den andra dimensionen som Torres et al. (2014) 

Innovation

Kostnads-
effektivitet

Marknads-
föring
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identifierar är kostnadseffektivitet, vilket kan uppnås genom att minska transaktionskostnader, 

realisera skalfördelar samt utnyttja tekniska lösningar för att samla in, hantera och analysera data. 

Denna dimension har många likheter med Porters (1985) kostnadsledarskapsstrategi, som 

beskrivs som ett sätt för företag att skapa konkurrensfördelar genom att minimera sina kostnader. 

Detta kan enligt Porter (1958) göras genom effektivisering, realisering av skalfördelar samt 

utnyttjande av teknik i verksamheten. Torres et al. (2014) anger att den viktigaste faktorn för att 

uppnå kostnadseffektivitet är minskade transaktionskostnader. Dessa kostnader definieras av Lee et 

al. (2001) som kostnaderna som uppstår till följd av det sökande, övervakande och 

upprätthållande som krävs för att en affär ska kunna ske mellan två parter. Detta är förenligt med 

Coases (1932) teori om att transaktionseffektivitet är den största källan till värdeskapande hos 

företag.  

Den tredje dimensionen som Torres et al. (2014) nämner är differentiering genom innovation. Denna 

dimension handlar främst om produkt- och tjänsteutveckling, och baseras på företagets tekniska 

förmågor (Torres, Lisboa, & Yasin, 2014). Schumpeter (1942) anser att innovation är den enskilt 

viktigaste faktorn för ett företags värdeskapande, och att utvecklingen av nya produkter, tjänster 

och produktionsmetoder ofta drivs av tekniska framsteg. Detta ligger i linje med Torres et al.s 

(2014) tredje dimension.  

Torres et al.s (2014) studie tyder på att dimensionerna differentiering genom marknadsföring och 

innovation hade störst inverkan på de studerade företagens prestation. Vidare visade studien att de 

företag som lägger större vikt vid strategiska faktorer och planering, presterar bättre än övriga 

företag. Även Kanter (2001) konstaterar att en e-handelsexpansion löper större risk att misslyckas 

om företaget inte har en tydlig bild av sin e-handelsstrategi.  

Dubelaar et al. (2005) presenterar tre alternativa framgångsfaktorer för e-handelsverksamhet 

inom detaljhandelsbranschen - ett starkt kundfokus, tydligt definierade prestationsmått och 

inkorporering av dessa i företagets beslutsprocess, samt en inkrementell utvecklingsprocess för e-

handelsrelaterade initiativ. Dessa illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 9: Dubelaar et al.s (2005) viktigaste framgångsfaktorer för e-handelsverksamhet 
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4.4 Möjligheter och risker med e-handelsexpansion 
4.4.1 Potentiella fördelar med försäljning i flera kanaler 

Sharma et al. (2010) skriver att företag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, kan 

nå nya marknader genom att expandera sin verksamhet till internet. Lewis (2014) och Zhang et al. 

(2010) instämmer i detta resonemang, och tillägger att effekten av detta kan bli ökade intäkter för 

företaget. Även Dubelaar et al. (2005) noterar också att ökade intäkter är en vanlig effekt vid e-

handelslansering. Enligt Zhang et al. (2010) kan företag som tidigare bara haft butiker även uppnå 

skalfördelar genom försäljning i sin e-handel.  

Lewis et al. (2014) skriver även att ett företag som bedriver försäljning på internet såväl som i 

fysiska butiker kan attrahera den kundgrupp de benämner som multikanalkunder. Denna 

kundgrupp bör enligt Lewis et al. (2014) vara av intresse för alla företag, då dessa kunder både 

handlar oftare och spenderar mer vid varje enskilt köp. Även Neslin et al. (2009) intygar att denna 

kundgrupp spenderar mer än andra kundgrupper. 

Genom att lansera en e-handel och analysera trafiken på hemsidan, kan företag enligt Zhang et al. 

(2010) få tillgång till stora mängder data om kundernas beteenden och preferenser. Med hjälp av 

denna information kan företagen till exempel förbättra sina verksamheter och hitta nya 

målgrupper (Zhang, o.a., 2010). Vidare har Zhang et al. (2010) noterat att företag med försäljning 

i flera kanaler ofta åtnjuter en högre kundnöjdhet och –lojalitet, vilket kan leda till ökade intäkter 

för företaget. Även Dubelaar et al. (2005) konstaterar att en ökad kundnöjdhet är en vanlig effekt 

för företag som lanserar en e-handel. 

 

4.4.2 Risken för kannibalisering 

Begreppet kannibalisering definieras i detaljhandelssammanhang av Bultez et al. (1989) som 

detaljhandelsföretagens problematik kring de olika substitutionseffekter som kan observeras i 

deras försäljning. Enligt Desai (2001) handlar kannibalisering om hur konkurrens mellan 

produkter leder till en reducerad försäljningsvolym eller marknadsandel. Som exempel på 

kannibalisering nämner Bultez et al. (1989), som behandlade ämnet före e-handelns tid, 

substitution mellan olika varumärken som erbjuder liknande produkter samt mellan liknande 

produkter inom samma varumärke. Även Srinivasan et al. (2005) använder sig av dessa exempel 

för att beskriva kannibalisering. 

Inom e-handel används begreppet kannibalisering enligt Ward och Morganosky (2000) och Sharma 

et al. (2010) för att beskriva det fenomen som innebär att ett företags existerande kunder börjar 

handla från företagets e-handel istället för att fortsätta handla i företagets butiker. Detta fenomen 

kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företaget, då e-handelsverksamheten medför 

ökade kostnader medan företagets intäkter inte ökar i samma takt. Nettoeffekten för företaget 

blir således en minskad vinstmarginal.  (Ward & Morganosky, 2000) Enligt Lewis et al. (2014) och 

Zhang et al. (2010) är oron för kannibalisering en vanlig anledning till att företag med försäljning i 

fysiska butiker är tveksamma till att även börja bedriva e-handel. Neslin et al. (2009) instämmer i 

detta resonemang, och skriver att det för företagen handlar om att göra en avvägning mellan 

riskerna för kannibalisering och möjligheterna till synergieffekter mellan försäljningskanalerna. 
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4.4.3 Förändringsmotstånd och rädsla 

Försämrade arbetsprestationer till följd av rädsla för e-handelns effekter 
Porter (2001) skriver att även om internet har visat sig vara ett effektivt verktyg för att till 

exempel stärka ett företags varumärke, kan företagets användande av webben ha skadliga effekter 

på butikssäljarnas motivation. Enligt Porter (2001) kan butikssäljarna uppleva internet som ett 

hot mot sin anställning, dels på grund av rädslan för kannibalisering på butikernas försäljning och 

dels på grund av en oro för att rollen som butikssäljare ska bli utdaterad och försvinna eller 

förändras till det sämre i framtiden. Även Eastman et al. (2002), Deleersnyder et al. (2002), Díaz 

et al. (2014) och Sharma et al. (2010) har noterat denna rädsla. Díaz et al. (2014) konstaterar att 

rädslan kan få många negativa effekter för ett företag, till exempel i form av en minskad nöjdhet 

bland de anställda och en ovilja att ta nödvändiga risker i det dagliga arbetet. Sharma et al. (2010) 

instämmer i detta, och tillägger att försämrade arbetsprestationer är en vanlig effekt. Detta 

resonemang får även stöd av Johnston och Kim (1994) och Walker et al. (1977), som noterar att 

det finns ett samband mellan de anställdas arbetsrelaterade nöjdhet och deras prestationer. 

Deleersnyder et al. (2002) konstaterar emellertid i sin studie att rädslan för kannibalisering ofta 

saknar grund, och att försäljning via internet inte behöver medföra något hot mot företagens 

butiker. Ward och Morganosky (2000) konstaterar samma sak, och noterar att e-

handelsverksamhet snarare tycks generera fler köp i företagets fysiska butiker. Även Dholakia et 

al. (2005) har funnit att då företag adderar en ny försäljningskanal, tenderar kunderna att använda 

båda kanalerna snarare än bara den ena. 

 

Förändringsmotstånd och förändringsfaser 
En risk vid e-handelsexpansion är enligt Qin et al. (2014) att organisationen inte hanterar 

förändringen särskilt väl, då aktiviteter och processer med mera alltid gjorts på ett visst sätt inom 

företaget och det därmed finns en inneboende tröghet. Ett företag med en gammal organisatorisk 

infrastruktur kan enligt Qin et al. (2014) behöva förändras för att anpassas till den nya e-handeln, 

men kan ha svårt att genomföra förändringen i praktiken. Även Huizingh (2002) finner ett värde i 

att uppdatera den interna organisationen, och skriver att detta bör göras på ett sådant sätt att den 

ligger i linje med företagets e-handelsstrategi. Hanteras inte den inneboende tröghet som Qin et 

al. (2014) nämner tillräckligt bra, kan den sinka eller till och med innebära slutet för expansionen 

mot e-handeln (Qin, Chang, Li, & Li, 2014). 

Det Qin et al. (2014) beskriver har stora likheter med något som Tushman och O’Reilly III(1996) 

och Kotter (2007) beskriver som ett återkommande tema vid så gott som alla typer av 

förändringar i företag - förändringsmotstånd från medarbetarna. Lines et al. (2015) tillägger att 

förändringsmotstånd är en av de vanligaste anledningarna till att företag misslyckas med sitt 

förändringsarbete, vilket även Tushman och O’Reilly III(1996) noterar. Förändringsmotstånd är 

enligt Maurer (1996) en psykologisk effekt, och ett resultat av att såväl positiv som negativ 

förändring är några av de vanligaste faktorerna till stress i människors liv. Även Lewin (1947) 

noterar att förändringsarbete ofta är en problematisk process, och skriver att det är vanligt att 

försök till förändringar misslyckas då medarbetarna tenderar att falla tillbaks i sina tidigare vanor 

efter det att förändringsarbetet avslutats.  

Lewin (1947) skriver att en förändring går igenom tre olika faser – upptinings-, förändrings- och 

frysningsfasen. I upptiningsfasen börjar befintliga metoder och tillvägagångssätt ifrågasättas, och 

motivation för genomförandet av förändringen skapas. I förändringsfasen genomförs förändringen i 

fråga, vilket till exempel kan innebära att nya metoder implementeras och medarbetarna utbildas. 
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I frysningsfasen säkerställs att implementerade metoder och nya inlärda förmågor blivit en del av det 

dagliga arbetet. (Lewin, 1947) Lewins faser illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 10: Illustration av sambandet mellan Lewins (1947) tre förändringsfaser 

 

Nahavandi (2014) delar in förändringsmotstånd i tre olika klasser, till vilka hänsyn bör tas vid 

planering och genomförande av en förändring. Dessa klasser presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 6: Exempel på faktorer som kan förklara förändringsmotstånd (Nahavandi, 2014) 

 

Hantering av förändringsmotstånd och rädsla 
Förändringsmotstånd kan enligt Nahavandi (2014) minskas genom att involvera medarbetare i 

förändringsprocessen och genom dialog få dem att se det positiva och fördelaktiga i 

förändringen. Att uppmuntra och belöna beteenden som främjar förändringen minskar också 

motståndet (Nahavandi, 2014). Kotter (2007) instämmer i detta resonemang, och betonar vikten 

av att uppmärksamma medarbetarnas framgångar tidigt i förändringsarbetet för att motivera dem 

i deras fortsatta arbete samt se till att förändringen får fäste. Sharma et al. (2010) instämmer också 

i detta, och tillägger att anpassning av incitamentsstrukturen för butikssäljare är en av de största e-

handelsrelaterade utmaningarna för företag som bedriver e-handelsverksamhet såväl som 

försäljning via fysiska butiker. Lyckas ett företag anpassa sin incitamentsstruktur, kan 

förändringsmotstånd så väl som försämrade arbetsprestationer motverkas (Sharma, 

Gassenheimer, & Alford, 2010).  

I tabellen nedan sammanfattas ett antal olika metoder som enligt Kotter (1979) kan tillämpas för 

att motverka förändringsmotstånd. 

 

 

Organisatoriska faktorer Gruppfaktorer Individuella faktorer 

 Tröghet vid förändringar 

 Väletablerad 
organisationsstruktur 

 Företagskultur som inte 
uppmuntrar till 
förändring 

 Brist på belöningar 

 Gruppnormer 

 Karismatiska ledare 
som inte stödjer 
förändringen 

 

 Rädsla för det 
okända, för att 
misslyckas eller för 
att bli av med jobbet 

 Tidigare negativa 
erfarenheter av 
förändring 

 Personliga 
egenskaper 
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Tabell 7: Beskrivning av olika metoder som kan tillämpas för att hantera förändringsmotstånd. (Kotter J. , 1979) 

Metod Beskrivning 

Uppmuntran till 
delaktighet 

Genom att involvera medarbetarna kan engagemang för förändringen 
skapas, vilket är särskilt viktigt om det finns medarbetare som har 
möjlighet att hindra att förändringen implementeras. Denna metod kan 
tillämpas genom hela förändringsprocessen, men den kan vara 
tidskrävande. 

Utnyttjande av 
auktoritet 

Auktoritet kan vara lämpligt att nyttja i situationer med tidsbrist. 
Metoden kan tillämpas under upptinings- och förändringsfasen. En risk 
med användning av denna metod är att den medför förbittring hos 
organisationens anställda. 

Utbildning och 
kommunikation 

Denna metod kan med fördel användas om det finns ett behov av att 
minska motstånd vars bakomliggande orsak är rädsla för det okända. 
Metoden kan användas genom hela förändringsprocessen, men kan 
vara mycket tidskrävande. 

Erbjuda stöd Att erbjuda medarbetarna stöd kan vara tidskrävande, men kan vara en 
nödvändighet för att lyckas i situationer där motstånd uppstått till följd 
av rädsla för förändring. Metoden är lämplig att använda under 
förändrings- och frysningsfasen, men är inte alltid effektiv. 

 

Uppmuntran och delaktighet förespråkas även av Lewin (1947), som skriver att detta kan 

underlätta implementeringen av en förändring. För att förändringen ska lyckas, krävs enligt Lewin 

(1947) även att förändringens frysningsfas inte blir för kort och att ytterligare nya förändringar inte 

kommer för snabbt inpå, då detta kan medföra att förändringen inte får tillräckligt med fäste i 

organisationen. 

Utbildning samt stöd för medarbetarna förespråkas även av Sharma et al. (2010), som hävdar att 

detta är ett mycket effektivt sätt att minska medarbetarnas rädsla för e-handeln. Även Maurer 

(1996) skriver att det är viktigt att människor vid stora förändringar erhåller tillräckligt med stöd 

och uppmuntran för att de ska få möjlighet till anpassning och på så vis minska 

förändringsmotståndet. Morgan (2004) och Vargo och Lusch (2004) rekommenderar att företag 

som står inför en e-handelsexpansion använder ett holistiskt synsätt som även inkluderar 

butikssäljarnas perspektiv då nya initiativ för företagets försäljningskanaler planeras, för att 

genom detta minska butikssäljarnas rädsla och motstånd.    
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5 Kompletterande perspektiv från näringslivet 
I detta kapitel presenteras den sekundärempiri som författaren anser ge ytterligare ett perspektiv på det studerade 

ämnet, och som funnits i studier genomförda av konsultföretag och andra intresseorganisationer så som 

logistikföretag. Inledningsvis presenteras data om detaljhandelns e-handelsmarknad, följt av potentiella fördelar 

med och framgångsfaktorer för e-handelsverksamheter. Därpå återges en rad risker som är förknippade med e-

handelsexpansioner. Slutligen presenteras indikationer på kundernas preferenser gällande e-handel. 

5.1 Detaljhandelns e-handelsmarknad 
Under 2014 omsatte den svenska detaljhandelns försäljning över internet cirka 43 miljarder  SEK, 

vilket utgjorde en ökning med ca 15 %9 jämfört med året innan (PostNord Sverige et al., 2015; 

Deloitte, 2015). Detta kan jämföras med detaljhandelns totala försäljning, som ökade med ca 3 % 

jämfört med året innan och med totalt 15 % de senaste fem åren (Statistiska Centralbyrån, 2014). 

 

5.1.1 Undermarknader 

De segment som hade högst omsättning inom den svenska e-handeln år 2014 var hemelektronik 

(10,3 miljarder SEK), kläder och skor (7,5 miljarder SEK) samt böcker och media (3,4 miljarder 

SEK). Fördelningen presenteras i detalj i figuren nedan. (PostNord Sverige, Digital Handel & 

HUI Research, 2015) 

 

Figur 11: Andel av detaljhandelns e-handels omsättning som utgörs av respektive segment 2014. (PostNord Sverige; Digital Handel; HUI Research, 
2015) 

Tillväxten mellan 2013 och 2014 inom respektive undermarknad, samt e-handelns andel av den 

totala marknaden i respektive undermarknad, återfinnes i figurerna nedan.  

                                                 
 

9 16 % enligt PostNord Sverige et al. (2015), knappt 15 % enligt Deloitte (2015). 
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Figur 12: Tillväxt inom detaljhandelns e-handel, per segment, för 2014 jämfört med 2013. (PostNord Sverige et al., 2015; Swedbank, 2015) 

Svenska detaljhandelsföretag har inom samtliga segment, med undantag för bygghandel och skor, 

även sett en positiv utveckling av EBIT-marginalen sedan 2008 (Swedbank, 2015).  

 

 

Figur 13: E-handelns andel av den totala detaljhandeln inom respektive segment 2014. (PostNord Sverige, Digital Handel, HUI Research, 2015) 
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5.1.2 Kundernas nya köpmönster 

Med internets snabba frammarsch och utvecklingen av den nya smarta mobiltelefonen har ett 

nytt köpmönster kunnat skönjas hos kunderna. Konsumenterna behöver inte längre anpassa sig 

till butikernas öppettider – de kan genomföra sina köp var som helst, när som helst, och 

förväntar sig att kunna växla mellan digitala och fysiska köpkanaler för att få en skräddarsydd 

köpresa som passar just dem. (PostNord Sverige et al., 2015; Deloitte, 2015) Att göra egen 

research på nätet före köpet blir allt vanligare – kunderna vill nu få information om pris såväl 

som produktinformation, tillgänglighet i lager och användarrecensioner, och låter dessa faktorer 

påverka deras köpprocess (Deloitte, 2015; Swedbank, 2015). I PostNord Sverige et al.s (2015) 

undersökning angav 45 % av de tillfrågade konsumenterna att de hade gjort research på internet 

innan de genomförde sitt senaste köp i en fysisk butik. Var fjärde tillfrågad konsument uppgav att 

de besökt en jämförelsesajt.  (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015) 

Vidare angav runt var femte tillfrågad konsument i PostNord Sverige et al.s (2015) undersökning 

att de hade besökt det valda företagets webbutik, eller företagets konkurrenters webbutiker, före 

sitt senaste köp. Även den omvända situationen tycks ha blivit allt vanligare – 19 % av de 

tillfrågade konsumenterna i PostNord Sverige et al.s (2015) undersökning som e-handlat under 

det senaste kvartalet, uppgav att ge gjorde research i fysiska butiker innan de genomförde sitt 

senaste köp på internet. Även Swedbank (2015) har noterat ett nytt beteende hos kunderna i 

form av att pris-och produktjämförelser på internet, såväl som att det blivit allt vanligare att 

kunden rör sig mellan de olika säljkanalerna under köpprocessens gång. Swedbank (2015) menar 

att detta bland annat lett till sjunkande priser och minskande marginaler för företagen i 

branschen, och förutspår att denna trend kommer att hålla i sig även framöver. För att klara 

konkurrensen på marknaden, hävdar Swedbank (2015) att detaljhandelsföretag med 

kärnverksamheten i fysiska butiker behöver anpassa sin affärsmodell efter kundernas nya 

köpmönster. Många företag som ännu inte gjort detta har upplevt en minskande omsättning 

under de senaste åren. (Swedbank, 2015) 

 

5.1.3 Omnikanalhandel  

Begreppet omnikanalhandel 
Omnikanalhandel innebär att ett företag länkar samman sina fysiska butiker med sin e-handel via 

datorn, surfplattan, mobiltelefonen samt med kundtjänsten och konton i sociala medier med 

mera (Avensia, 2015; Deloitte, 2015; PostNord Sverige et al., 2015). Detta begrepp illustreras i 

figuren nedan. I detaljhandeln menar PostNord Sverige et al. (2015) att denna sammanlänkning 

främst handlar om att möjliggöra en sömlös köpupplevelse, som är densamma oavsett vilken 
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köpkanal konsumenten väljer att använda. Deloitte (2015) tillägger att utmaningen består i att 

hitta en smidig lösning som fungerar bra både för kunderna samt internt för företaget i fråga. 

Konceptet med omnikanalhandel har utvecklats som svar på kundernas nya köpmönster, och är 

den största och mest omtalade trenden inom e-handeln år 2015. (Avensia, 2015; Deloitte, 2015; 

PostNord Sverige et al., 2015; JDA Software et al., 2015) 

 

Figur 14: Visualisering av begreppet "Omnikanal". (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015) 

 

Omnikanalhandel och lönsamhet 
I tabellen nedan presenteras de 15 detaljhandelsföretag som valts ut till den inledande 

tvärsnittsstudien och som fått ett omni-index av Avensia (2015) eller Svensk Handel (2015)10. Ett 

lågt index indikerar att företaget har ett silo-synsätt och låg integration av försäljningskanalerna, 

medan ett högt index indikerar att företaget integrerat sina kanaler väl och kommit långt på vägen 

mot att bli en komplett omnikanalhandel. En närmare beskrivning av hur detta index har arbetats 

fram finns i Appendix 1, ”Att mäta företags grad av omnikanalhandel”. Nedan presenteras 

respektive företags EBITDA-marginal från det senaste bokslutsåret samt det omni-index (skala 0-

100) som fastställts av Avensia (2015) eller Svensk Handel (2015).  

                                                 
 

10 Svensk Handel utser varje år ”Årets e-handel/omnikanal”. En sådan utmärkelse översätts i denna studie till omni-
grad 90, då det är den högsta siffra som delats ut av Avensia (2015) och författaren bedömer det som rimligt att ett 
företag som får denna utmärkelse har bland de högsta indexen i Sverige. Se även Appendix 1, ”Att mäta företags 
grad av omnikanalhandel”. 
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Tabell 8: Svenska detaljhandelsföretags EBITDA-marginal och omni-index 

Företag EBITDA-marginal 2014 Omni-index 

Naturkompaniet  6,37 90 

Apoteket 2,72 90 

Intersport  3,06 87 

Siba 1,02 87 

Clas Ohlson  10,83 77 

Lindex  9,72 77 

Hemtex 4,03 67 

MQ 10,97 54 

NetOnNet 3,6 54 

El-giganten 2,11 54 

Kjell & Co 11,06 47 

Stadium 6,62 47 

Scorett 5,78 47 

Polarn och pyret 4,67 47 

Chilli -0,22 27 

 

5.1.4 De fysiska butikernas roll 

Trots e-handelns snabba frammarsch, står fysiska butiker fortfarande för 93,6 % av omsättningen 

på den svenska detaljhandelsmarknaden. Den vanligaste anledningen till varför de tillfrågade 

konsumenterna i e-barometerns undersökning valt att genomföra sitt senaste köp i en fysisk 

butik, var att de ville få varan direkt och slippa vänta på leverans. 30 % av de tillfrågade 

konsumenterna angav denna anledning. (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 

2015) 

Enligt Swedbank (2015) har traditionella detaljhandelsföretag som bedriver försäljning i fysiska 

butiker ofta fördelar mot rena e-handelsföretag i form av bättre inköpsfunktioner, 

kundkännedom och marknadsföring samt starkare varumärke. Vidare erbjuder inte rena e-

handelsföretag samma köpupplevelse eller kundservice som kunden kan få i en fysisk butik, vilket 

enligt Swedbank (2015) gör att e-handeln inte kan ersätta de fysiska butikerna helt utan endast 

kan komplettera dem. Swedbank (2015) poängterar dock att det är viktigt att traditionella 

detaljhandelsföretag förbättrar arbetet med IT, teknologi och digital marknadsföring för att 

kunna hantera konkurrensen som de rena e-handelsföretagen innebär, och menar att majoriteten 

av de svenska detaljhandelsföretagen fortfarande har en lång väg att gå gällande detta. (Swedbank, 

2015) 

Spontanköp tycks vara vanligare i fysiska butiker än i digitala. Av de tillfrågade i PostNord 

Sverige et al.s (2015) undersökning angav 17 % av de som gjort sitt senaste köp i en fysisk butik 

att köpet i fråga varit ett spontanköp, medan motsvarande siffra för de som gjort sitt senaste köp 

på internet enbart var 5 %. (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015)  
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5.2 Prognoser för marknadens framtid 
Enligt Swedbank (2015) förväntas den svenska e-handelsmarknaden växa konstant med cirka 20 

% per år, och beräknas nå cirka 300 miljarder SEK i omsättning år 2024. Detta skulle innebära att 

den då utgör 37 % av den totala svenska detaljhandeln. Enligt samma källa kommer detaljhandeln 

i fysiska butiker att fortsätta öka fram till 2016, och därefter minska med totalt 16 % mellan år 

2016 och år 2024. Denna utveckling illustreras i figur 15 nedan. Vidare förutspås prispressen öka 

från nationella så väl som internationella konkurrenter, och internationella giganter så som 

kinesiska Alibaba och amerikanska Amazon förväntas öka sina marknadsandelar kontinuerligt 

under de kommande åren (Swedbank, 2015; PostNord Sverige et al., 2015). Svenskarna har redan 

börjat handla av dessa internationella giganter, men utvecklingen har under 2015 avstannat något 

till följd av att den svenska kronan försvagats och utländska varor således blivit dyrare för 

svenskarna. Denna valutafaktor är enligt Swedbank (2015) något som kommer att påverka 

svenskarnas handel från utländska aktörer även i framtiden. (Swedbank, 2015) 

 

Figur 15: Fördelning av detaljhandelns försäljning 2003 till 2014, samt prognos för densamma 2015-2024. (Swedbank, 2015) 

Kundernas nya köpmönster, som beskrevs i avsnitt 5.1.2, har också bidragit till pressade priser på 

marknaden, och denna trend förväntas bestå. I takt med att priserna pressas allt mer, förutspår 

Swedbank (2015) att detaljhandelsmarknaden kommer att bli allt mer konsoliderad. De aktörer 

som förutspås klara konkurrensen bäst är dels de allra största e-handelsaktörerna, och dels 

mindre nischade aktörer med starka och unika erbjudanden. Enligt Swedbank (2015) behöver 

dock alla aktörer med försäljning i fysiska butiker se över sina verksamheter och anpassa dem 

efter det skiftande marknadsklimatet. En sätt att göra detta är att utveckla företagets butiker till 

att fungera mer som showrooms, där kunden kan titta på och prova varan, för att sedan beställa 

den via e-handeln och hämta upp den i butik vid ett senare tillfälle. Detta skulle innebära att 

butikernas behov av lager i direkt anslutning till respektive butik minskar och att fler varor skulle 

kunna lagras på företagets centrallager där lagerkostnaderna är lägre. Denna utveckling skulle i sin 

tur kunna frigöra kapital för företaget, som får en mindre kostsam lagerverksamhet. Ett annat 
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alternativ är att företagen bedriver sin butiksförsäljning som vanligt, men minskar sin butiksyta 

och låter ovanliga varor och/eller färger bli e-handelsexklusiva. (Swedbank, 2015) 

De företag som väljer en multikanalstrategi, med försäljning i flera kanaler, förväntas klara 

konkurrensen bättre än de företag som väljer att bedriva en renodlad e-handel eller fysisk handel. 

Generellt tror dock Swedbank (2015) att den ökande konkurrensen i kombination med den 

pristransparens som följer av den ökade jämförbarheten på internet, kommer att leda till 

minskande lönsamhet bland företagen på detaljhandelsmarknaden. (Swedbank, 2015) 

 

5.3 Lärdomar från tidigare e-handelsexpansioner 
5.3.1 Potentiella fördelar med försäljning i flera kanaler 

Swedbank (2015) menar att de detaljhandelsföretag som kan erbjuda kunden en sömlös 

köpupplevelse, där kunden kan röra sig fritt mellan de olika köpkanalerna, sannolikt är de företag 

som kommer att kunna hantera konkurrensen på marknaden bäst i framtiden. Genom att knyta 

samman de digitala och fysiska säljkanalerna, kan företagen bland annat nå ut till fler kunder och 

locka fler kunder till företagets butiker. Vidare konstaterar Swedbank att många 

detaljhandelsföretag med försäljning i digitala så väl som fysiska kanaler, upplever att de kunder 

som använder båda försäljningskanalerna spenderar betydligt mer än de kunder som bara 

använder en kanal. Detta kan delvis härledas till att kunder som handlar i båda kanalerna blir mer 

lojala till företagets varumärke. (Swedbank, 2015) 

Då företag med försäljning i flera kanaler tillfrågades vilka fördelar de såg med detta sätt att 

bedriva sin verksamhet, framhöll majoriteten att ökad omsättning var en fördel (PostNord 

Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015). Resultatet återfinns i figuren nedan. 

 

Figur 16: Fördelar som svenska företag ser med att bedriva försäljning i flera kanaler. (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015) 

 

5.3.2 Viktiga faktorer för en framgångsrik e-handelsexpansion 

Enligt Swedbank (2015) behöver alla aktörer som bedriver sin kärnverksamhet i fysiska butiker se 

över sina verksamheter och anpassa dem efter det skiftande marknadsklimatet. Deloitte (2015) 

instämmer med detta resonemang, och framhåller vikten av noggrann planering och utvärdering 
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av olika alternativ innan en expansion mot e-handel påbörjas. Enligt Deloitte (2015) är det 

essentiellt för företaget i fråga att ha en tydligt genomtänkt strategi för e-handeln och för hur de 

olika försäljningskanalernas samspel ska ske. 

Då Deloitte intervjuade ett antal högt uppsatta chefer på några av Sveriges ledande e-

handelsorganisationer, framkom att det finns fyra kritiska nyckelområden som påverkar så väl 

konverteringsgrad11 som kundens köpmönster. Dessa fyra områden var marknadsföring, smidiga 

betalningslösningar, snabba leveranser och en effektiv supply chain. (Deloitte, 2015) 

Swedbank (2015) hävdar att när det gäller e-handel, är företagets sätt att använda IT och relevanta 

teknologier av nästan lika stor betydelse som produkterna de säljer. Viktiga delar inom detta 

område är bland annat CRM genom analys av data från företagets e-handel samt användning av 

sociala medier.  

I JDA Software och PwCs undersökning (2015) framkom att möjligheten att se lagersaldo, 

möjligheten till Click & Collect, att kunna handla i valfri butik eller från valfri plats samt att kunna 

lämna tillbaks köpta varor både på nätet och i butik var faktorer som de tillfrågade VD:arna såg 

som viktigast för att uppfylla kundernas förväntningar. Vidare konstaterar JDA Software och 

PwC (2015) att det är essentiellt för detaljhandelsföretagen att reducera kostnader relaterade till 

logistik och transport, för att kunna behålla företagets lönsamhet på sikt. I JDA Software och 

PwCs (2015) undersökning framkom även att noggrann planering av alla aktiviteter kring 

omnikanalsatsningen samt arbete för att minska gapet mellan planering och utförande, var två 

högt prioriterade faktorer bland de tillfrågade företagen. I samma rapport konstateras även att det 

silo-synsätt som tidigare funnits hos företagen utgjort ett hinder företagens lönsamhet. 

 

5.3.3 Risker med e-handelssatsningar 

I JDA Software och PwCs (2015) globala studie av detaljhandelsföretag och deras e-

handelssatsningar, framkom att många detaljhandelsföretag spenderar stora mängder pengar, 

energi och tid på aktiviteter relaterade till företagens omnikanalhandelsstrategier. Trots detta 

angav bara 16 % av de 410 tillfrågade VD:arna att deras företag lyckats leverera en välintegrerad 

omnikanalhandel och samtidigt vara lönsamma. Anledningen till detta är att intäkterna som följt 

av företagens omnikanalsatsningar inte vuxit i lika hög takt som kostnaderna som dessa 

satsningar har inneburit. När respondenterna tillfrågades vilka deras största kostnader som 

tillkommit eller ökat i och med företagets omnikanalsatsning var, blev svaret enligt listan nedan 

(andelen respondenter som placerat kostnaden på sin topp 3-lista över mest ökande kostnader 

presenteras inom parentes): 

 Hantering av returer (71 %) 

 Leverans av varor direkt hem till kunden (67 %) 

 Click & Collect (59 %) 

 Leverans av varor från butik (52 %) 

 Förberedelse av onlineorder för upphämtning i butik (39 %) 

För de respondentföretag som var bland de 250 största detaljhandelsföretagen i världen, ökade 

investeringarna för omnikanalsatsningen med i snitt 61 % jämfört med året innan. Anledningen 

                                                 
 

11 Konverteringsgrad: Andelen kunder som genomför ett köp under sitt besök på företagets hemsida. 
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till detta uppgavs vara att företagens mål är att göra omnikanalsatsningen lönsam genom 

innovation. Detta ligger i linje med Swedbanks (2015) prognoser gällande de ökande e-

handelsrelaterade investeringskostnader som företagen på marknaden står inför, och som 

förutspås leda till försämrade marginaler inom branschen. De områden som flest respondenter 

(88 %) angav att deras företag fokuserar på i JDA Software och PwCs (2015) studie var transport 

och logistik. Detta stämmer väl överens med de faktorer som angavs som mest kostsamma, och 

presenterades punktlistan ovan.  

Enligt Xlent (2015) är ett vanligt förekommande misstag att företagen behandlar sina olika 

funktioner som silos. När de olika funktionerna är åtskilda på detta vis, är det vanligt att företaget 

sub-optimerar och att företagets totala lönsamhet blir lidande. Vidare hävdar Xlent (2015) att det 

i praktiken är omöjligt för företaget att bli en omnikanal under dessa omständigheter. (Xlent, 

2015) 

 

5.4 Kundernas preferenser 
I PostNord Sverige et al.s (2015) studie framgick att de faktorer som var viktigast för kunderna 

vid köp på internet var att det fanns tydlig information om varan, att totalpriset framgick tydligt 

samt att sökfunktionen på sajten var välfungerande. Resultatet av studien visas i figuren nedan. 

 

Figur 17: Andel kunder som svarat att faktorn är viktig eller mycket viktig vid köp från en e-handel. (PostNord Sverige; Digital Handel; HUI 
Research, 2015) 

I Deloittes (2015) undersökning angav 26 % av de tillfrågade kunder som e-handlat att priset var 

den enskilt viktigaste anledningen till att de valt att handla varan online istället för i en fysisk 

butik. 15 % av de tillfrågade angav att den viktigaste anledningen var att e-handeln erbjöd ett 

större och bättre utbud. (Deloitte, 2015) 
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6 Empiri 
Nedan presenteras den primärdata som samlats in till denna studie. Först ges en nulägesbeskrivning av Företag 

X, innehållande detaljer om e-handeln vid lansering, företagsledningens strategi, riskhantering, kommunikation 

samt förändringsarbete. Därefter presenteras en sammanställning av resultatet från de tre fallstudierna. 

6.1 Företag Xs nuläge 
I detta kapitel presenteras resultatet av de lågstrukturerade intervjuer och möten som författaren 

hade med representanter på Företag X. De frågor som legat till grund för dessa intervjuer och 

möten återfinns i Appendix 2.1, ”Intervjufrågor till representanter på Företag X” 

 

6.1.1 Beskrivning av Företag X e-handel i januari 2016 

Den första versionen av Företag X e-handel kommer att vara relativt liten, och kommer inte att 

erbjuda hela Företag X sortiment. Funktioner och tjänster i e-handeln kommer i mångt och 

mycket att likna Företag X konkurrenters motsvarigheter. Företag X kommer att tillsätta en e-

handelschef, men i övrigt kommer ingen ny personal att tillkomma i samband med att den nya 

försäljningskanalen lanseras. E-handeln kommer att ha ett separat lager, varifrån alla e-

handelsvaror kommer att skickas.  

Företag X kommer till en början inte att arbeta med personifierade erbjudanden i någon större 

utsträckning, på grund av systembegränsningar. Företaget lägger stor vikt vid sin medlemsklubb, 

och har för avsikt att utnyttja den för att få feedback och information kring vad kunderna vill se i 

e-handeln framöver. 

 

6.1.2 Företag X e-handelsstrategi och förväntningar 

Företag X ledning ser e-handeln som en mycket viktig del av verksamheten. De tror inte att e-

handelsförsäljningen kommer att öka företagets lönsamhet, eftersom marginalen för varor sålda 

genom e-handeln förväntas bli lägre än för varor sålda i butik, samt eftersom varuflödet förväntas 

kosta mer för e-handelsvaror än för butiksvaror. Företag X ser istället e-handeln som en 

nödvändighet för att undvika att företagets lönsamhet minskar ytterligare, samt för att öka 

tillväxten på sikt. Företag X kommer nämligen inte investera lika mycket i nya varuhus, utan 

fokuserar nu på att renovera de befintliga istället. Detta innebär att den tillväxt ledningen önskar 

se, till största del behöver komma från e-handeln. En framgångsrik etablering av e-handeln är 

alltså mycket viktig för att Företag X ska kunna uppnå sina mål.  

I Företag Xs affärsplan finns en nedbrytning av strategin, med uppsatta mål och delstrategier för 

respektive avdelning. Det finns dock ingen detaljerad e-handelsstrategi eller roadmap. Ledningen 

har inte fastställt några prioriteringar gällande e-handeln.  

Företag X förväntar sig att 45-50 % av de konsumenter som e-handlar kommer att välja att 

hämta ut sina varor i butik. De förväntar sig att kunna sälja mer till dessa konsumenter när de väl 

kommer in i butik för att hämta ut varan. För att lösa den potentiella intressekonflikten som kan 

uppstå mellan företagets ledning och butikerna gällande eventuella förlorade intäkter på grund av 

kannibalisering mellan företagets försäljningskanaler, har Företag X tagit fram en modell där 

butiken som lämnar ut varan som köpts i e-handeln får tillgodoräkna sig försäljningen. Företag X 

har dock ingen detaljerad strategi för att motverka eventuellt kvarvarande motstånd från 

butikerna.  
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6.1.3 Företag Xs riskhantering 

Innan projektet med att utveckla e-handeln startades, diskuterade Företag Xs ledningsgrupp vilka 

utmaningar och potentiella risker som projektet innebar. Ett ämne som lades särskild vikt vid var 

arbetet med att minska de logistikkostnader som uppstår vid etablering av en e-handel, och 

specifikt vid satsningar på omnikanalhandel. Företag Xs ledning är medvetna om att 

konkurrenter till företaget upplevt lönsamhetsproblem knutna till sina e-handelsverksamheter och 

omnikanalsatsningar, och inser därför att de kan komma att uppleva liknande problem under de 

första åren efter lanseringen av e-handeln. Företagsledningen räknar dock med förståelse och 

tålamod från moderbolaget gällande detta. Enligt Företag X egna beräkningar kommer e-handeln 

att gå med förlust i tre till fyra år innan den börjar uppvisa ett positivt resultat.  

Både ledningsgruppen och e-handelsprojektets medlemmar är medvetna om att en misslyckad 

lansering av e-handeln kan försämra så väl e-handelns som företagets anseende. Därför planerar 

Företag X att avvakta med marknadsföringen av den nya säljkanalen till några veckor efter 

lansering. Under dessa veckor kommer företaget att uppmuntra företagets medarbetare att testa 

e-handeln. Förhoppningen är att eventuella buggar och andra problem kommer att upptäckas och 

åtgärdas under loppet av dessa veckor, så att risken för att e-handeln har kritiska brister är mindre 

då den börjar marknadsföras.  

 

6.1.4 Kommunikation inom Företag X 

Då intervjuer genomförts med personer på olika nivå och inom olika funktioner på Företag X, 

kan författaren konstatera att medarbetarna har olika bilder av Företag Xs mål och strategi med 

e-handeln. 

 

6.1.5 Företag X plan för hantering av förändringen 

Företag X har ett change management-team, vars uppgift är att agera stöttande i projekt samt 

utbilda medarbetare inför och under förändringar i företaget. Change management-teamet är 

dock i skrivande stund inte involverat i e-handelsprojektet, då Företag X anser att förändringen 

inte är har tillräckligt stor inverkan på medarbetarna för att deras inblandning ska vara nödvändig. 

Istället kommer projektmedlemmarna i e-handelsprojektet informera berörda medarbetare om 

förändringar kontinuerligt under projektets gång.  
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6.2 Fallstudier 
Nedan följer en sammanställning av resultatet från de tre fallstudierna, bestående av en kort 

studie av företagens omsättning och EBITDA-marginal de senaste 5 åren för att sätta 

fallstudierna i sitt sammanhang, följt av en sammanfattning av resultaten från intervjuerna. De 

frågor som behandlades under intervjun återfinns i Appendix 2.2, ”Intervjufrågor till 

fallföretagen”. Information gällande företagens omsättning och lönsamhet kommer från 

företagens årsredovisningar från 2010 till 2014, medan övrig information kommer från intervjun 

med e-handels-/omnikanal-chefen på företaget. De områden som presenteras i fallstudierna 

återfinns i figuren nedan. 

 

Figur 18: Översikt över ramverket för fallstudierna. 

 

6.2.1 Företag 1 

Bakgrund och nuläge 
Företag 1 är ett välkänt, svenskt detaljhandelsföretag som producerar och säljer sina egna varor. 

Företaget är verksamt inom ett av Företag Xs segment och bedriver sin verksamhet främst 

genom egna butiker, och till viss del genom franchisetagare. Företagets omsättning är signifikant 

lägre än Företag Xs och har ökat med nästan 19 % sedan år 2010, vilket är en betydligt mer än 

motsvarande siffra hos de tre konkurrenter till Företag 1 som studerades i denna studies 

inledande benchmarking. Företagets EBITDA-marginal minskade kraftigt mellan 2010 och 2014. 

EBITDA-marginalen är idag något högre än Företag Xs, men betydligt lägre än två av företagets 

största konkurrenters. 

Företaget har bedrivit e-handel sedan 2009, och det tog cirka tre år innan denna blev lönsam. 

Idag kommer 7-8 % av företagets omsättning från e-handeln, vilket är en ökning från föregående 

år. Företaget har hela sitt ordinarie sortiment i e-handeln. 
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Syfte och mål med e-handeln 
Företag 1 är av uppfattningen att det är en nödvändighet för detaljhandelsföretag på dagens 

marknad att ha en e-handel. Vidare har företaget lönsamhetskrav på sin e-handel. Digitalisering 

och omnikanalhandel är viktiga områden för företagets ledning, och det övergripande målet är att 

erbjuda kunderna en sömlös köpupplevelse.  

Integrering 

”Det är djupt rotat i företagskulturen att man alltid tänker på de fysiska butikerna först. 

Frågan ”Men e-handeln då?” är alltid sekundär, men vi jobbar på att få medarbetarna att 

tänka mer på e-handeln.” 

Företag 1 är medvetna om att de har mer av ett silo-synsätt än ett integrerat synsätt när det 

kommer till företagets försäljningskanaler. De olika försäljningskanalerna använder till exempel 

samma lagerlokal, men har separata lagerplatser. Under en period gjordes ett försök med att ha 

ett gemensamt lager för e-handel och butiker. Detta blev dock problematiskt, eftersom det blev 

för komplext att hålla lagersaldot uppdaterat. Företag 1 medger att det innebär merkostnader att 

ha ett eget lager för e-handeln, men upplever att lagerhanteringen blir mindre komplex och att 

det således är värt den extra kostnaden. Dessutom minskar risken att en vara är slut i lager då den 

beställs via e-handeln, vilket var något som skedde regelbundet med företagets tidigare 

lagerupplägg.  

Vidare lanserar företaget ofta erbjudanden som endast fungerar i e-handeln eller butik, vilket visar 

att företaget ännu inte nått en fullskalig integrering av försäljningskanalerna. Företag 1 ser dock e-

handeln som en naturlig del av företaget idag. Vid lansering förstod företaget inte hur stor 

potential e-handeln medförde, och det talades mycket om risken för kannibalisering. Detta är ett 

exempel på att det är djupt rotat i företagskulturen att alltid se till de fysiska butikerna först, och 

är något företaget arbetar aktivt med att motverka. 

Förväntningar på samt upplevda fördelar med e-handeln 
Företag 1 har bara butiker i Sveriges större städer och orter, och upplever därför att de genom sin 

e-handel har de nått ut till kunder bosatta även i resten av Sverige. Detta var ett av företagets 

huvudsakliga argument för att lansera e-handeln. Vidare når företaget nu kunder som har ont om 

tid och därför föredrar att e-handla när det passar dem för att sedan få varorna hemlevererade. 

Cirka 50 % av företagets kunder väljer dock leveransalternativet Click & Collect, vilket är fler än 

vad företaget förväntade sig. 

Synergieffekter mellan e-handel och butiker, så som merförsäljning i butik till följd av att kunden 

väljer att få sin vara levererad till en av företagets butiker, har det varit mer problematiskt att 

inhämta än vad Företag 1 hade förväntat sig. Företaget har inte upplevt att kunder som returnerar 

eller hämtar ut varor i butik köper något mer när de väl kommer till butiken, utan upplever 

kunden som fokuserad på att till exempel hämta sitt paket snarare än att se sig om i butiken efter 

något mer att handla. Företaget har därför startat ett projekt med syftet att motivera säljarna i 

butik till att försöka sälja mer vid dessa tillfällen. En positiv effekt som företaget dock har 

upplevt, är ett ökat besökarantal i butikerna till följd av e-handeln. 
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Kannibalisering 
Företag 1 har inte sett några tendenser till kannibalisering mellan försäljningskanalerna. De har 

arbetat mycket med nyckeltal relaterade till detta, för visa på att butikspersonalen inte behöver se 

e-handeln som en konkurrerande verksamhet utan att den är en kompletterande 

marknadsföringskanal. 

Tidigare utmaningar 
Tillgängligheten av varor, det vill säga lagersaldot, har varit ett problemområde för Företag 1. 

Detta upplever företaget som ett komplext och viktigt område, vilket är anledningen till att de 

valt att ha ett separat lager för e-handelsvaror, trots att det innebär ökade kostnader. 

Stabilitet och prestanda på hemsidan är också viktiga områden som företaget haft problem med 

då de bytt IT-leverantör. Ett exempel på detta är då företaget har försäljningstoppar, vilket till 

exempel kan ske i samband med kampanjer. Belastningen på e-handeln blir då för hög, vilket 

leder till att den blir långsam eller kraschar tillfälligt. Detta är något som företaget arbetar med att 

förbättra, eftersom kundupplevelsen annars försämras.  

Kundservicen är ett annat område som Företag 1 har arbetat hårt med. Av bemanningsskäl är 

detta område fortfarande problematiskt för företaget. 

Lageruppsättningen och –rutinerna är något annat Företag 1 jobbar med kontinuerligt. Att packa 

ordrar till e-handeln medför helt andra krav än packning av varor till butik. Medarbetarna måste 

till exempel vara mycket noggranna så att kunden får exakt de varor som beställts, vilket är något 

företaget haft problem med. 

Utvecklingsområden 
Företag 1 upplever inte att de är en fullskalig omnikanalhandel idag, då det fortfarande finns 

ärenden som inte fungerar online men som fungerar i butik. Ett exempel på detta är att kunden 

inte kan lösa in sitt presentkort i e-handeln, utan endast kan göra det i butik. Det finns stora 

utvecklingskostnader relaterade till omnikanalsatsningar, vilket är anledningen till att företaget 

inte satsat till 100 % på att bli en omnikanalhandel. Istället satsar de på mindre utvecklingar, som 

till exempel förbättringar av hemsidan, större flexibilitet och personanpassade sidor.  

Något annat företaget skulle vilja bli bättre på är samspelet mellan butiker och e-handeln. Om 

kunden kommer till butik och en vara är slut, skulle företaget önska att säljarna till exempel 

hjälper kunden att beställa varan genom e-handeln på plats i butik. Företag 1 är medvetna om att 

andra företag inom detaljhandeln är skickliga på detta.  

Samtidigt poängterar företaget vikten av att alltid väga nya e-handelsrelaterade initiativ mot vad 

marknaden är redo för samt mot företagets e-handelsrelaterade mål. För ett företag som vill ligga 

i framkant kan det vara rätt att investera i nya initiativ som marknaden ännu inte är helt redo för, 

men det är inte något som Företag 1 är intresserade av. Företaget genomförde nyligen en 

kvalitativ kundstudie med fokus på e-handelskunderna, och kunde konstatera att det är viktigt för 

kunderna att Företag 1 ligger i ungefär samma fas som konkurrenterna gällande deras e-

handelserbjudande, vilket således är något de prioriterar att fokusera på. Anledningen till denna 

preferens hos kunden, var att denne ofta går in på flera olika företags hemsidor och jämför 

produkter, och önskar då få ungefär samma upplevelse för att inte bli förvirrad. Det är därför 

viktigt att kunden hittar e-handelns nyckeltjänster på ungefär samma ställe på de olika företagens 

hemsidor, så att e-handeln upplevs som lättnavigerad.  
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Hur mycket resurser ett företag bör lägga på att utveckla sin e-handel, tror Företag 1 beror på 

vilken målgrupp företaget riktar sig mot. Företag 1s målgrupp består till stor del av unga vuxna, 

vilket företaget trodde skulle innebära att deras målgrupp var mer teknikintresserade eller hade 

större digitala krav än konsumenter i andra ålderskategorier. I den kundundersökning som 

nyligen genomfördes framkom dock ingenting som antydde att detta stämde. Företag 1 planerar 

därför att fortsätta bedriva en moderat omnikanal-strategi. Andra viktiga faktorer vid val mellan 

omnikanal-satsningar anser Företag 1 är konkurrentanalyser samt prognoser för framtiden. 

Kundservice är också ett prioriterat område för Företag 1. Företagets målsättning är att 

butikssäljarna ska vara experter på företagets produkter, och att kunderna inte ska behöva veta 

någonting om produkterna när de kommer in i butiken. En utmaning för företaget har varit att 

överföra denna filosofi till e-handeln. Det finns många verktyg idag som kan användas till digital 

kundservice, men ofta krävs stora förändringar i bemanningen för att kunna erbjuda en sådan 

service online. 

Företag 1 har inte kommit så långt som de önskar i sin integrering av CRM i e-handeln. De håller 

dock på att testa olika varianter, för att kunna utvärdera vilket upplägg som skulle passa dem bäst.  

Förändringsprocessen 
Företag 1 har inte förändrats nämnvärt i och med införandet av e-handeln. Vissa medarbetare 

fick några nya arbetsuppgifter i och med införandet av nya system, men i övrigt skedde inga stora 

förändringar förutom inom IT. Det som förändrats är företagets interna processer samt synsättet 

på företagets verksamhet och försäljningskanaler. Till exempel har de behövt anpassa sin 

marknadsföring efter den nya försäljningskanalen. 

Framgångsfaktorer för e-handeln 
Företag 1 tror att deras främsta framgångsfaktor för e-handeln är att de har ett väldigt starkt 

varumärke. I den kundundersökning som nyligen genomfördes framkom även att kunderna 

upplevde företagets hemsida som tydlig och lättnavigerad, vilket företaget tror är ytterligare en 

framgångsfaktor. 

Motstånd och hantering av detta 
Innan lanseringen av e-handeln diskuterade företagsledningen om hur e-handeln kunde tänkas 

komma att påverka butikerna. Majoriteten av företagets franchisetagare såg e-handeln som ett 

hot, eftersom konsumenter som valde att handla i e-handeln kanske skulle göra det istället för att 

handla hos franchisetagaren, vilket skulle innebära en förlorad intäkt för denne. 

Företagsledningen fick då utbilda franchisetagarna i det som Företag 1 benämner som ROPO-

fenomenet (Research Online Purchase Offline) för att försöka lugna dem, och informerade dem 

om att risken för kannibalisering var liten. Det visade sig sedan att butikerna upplevde ett ökat 

antal besökare till följd av e-handeln, och detta fenomen tycks bestå. Dock upplever Företag 1 

fortfarande ett visst mått av motstånd från butikerna, främst från franchisetagarna, vilket är något 

de arbetar med kontinuerligt. Företaget tror att en högre andel av omsättningen skulle kunna 

komma från e-handeln om de fick bukt med detta problem.  

Idag ser företaget sin marknadsföring som en helhet för både butiker och e-handel. De gånger 

företaget endast marknadsfört e-handeln och kommit med speciella e-handelserbjudanden, har 

försäljningssiffrorna i e-handeln dock ökat drastiskt.  



 

59 
 

Sammanfattning Företag 1 

Bakgrund och nuläge Konkurrerar med Företag X inom ett affärsområde. Lägre -
omsättning men högre EBITDA-marginal än Företag X. 7-
8 % av omsättningen kommer från e-handeln. 

Syfte och mål med e-handeln • Inte hamna efter konkurrenterna. 

• Bidra till företagets lönsamhet. 

• Erbjuda kunden en sömlös köpupplevelse. 

Integrering av e-handeln Låg/medel 

Förväntningar samt upplevda 
fördelar 

• Når kunder över hela landet samt kunder som föredrar 
att handla på nätet. 

• Har inte sett någon merförsäljning i butik vid Click & 
Collect, trots att många kunder väljer det 
leveransalternativet. 

• Har upplevt ett ökat besökarantal, ”Research Online 
Purchase Offline” 

Kannibalisering Nej. 

Tidigare utmaningar • Att få ordning på lagersaldot. Företaget har idag separat 
lager för e-handeln. 

• Stabilitet på hemsidan vid kampanjer. 

• Kundservice online. 

• Lageruppsättning och –rutiner. Packning av varor etc. 

Utvecklingsområden • Allt fungerar ännu inte online.  

• Att utbilda butikssäljarna så att de bättre kan styra 
kunden till e-handeln vid behov. 

• CRM genom e-handeln. 

Förändringsprocessen Begränsad information. Företaget har inte gjort några större 
e-handelsrelaterade förändringar. 

Framgångsfaktorer • Starkt varumärke 

• Tydlig och lättnavigerad e-handel 

Motstånd och 
motståndshantering 

Företaget har vissa problem med motstånd från butikerna, i 
synnerhet från franchisetagarna. De har behövt utbilda 
personalen kontinuerligt och ”bevisa” att kannibalisering 
inte är ett problem och att ”ROPO”-fenomenet driver 
kunder till butikerna. 

 

6.2.2 Företag 2 

Bakgrund och nuläge 
Företag 2 är ett välkänt svenskt detaljhandelsföretag som säljer dam- och herrkläder samt 

accessoarer. Liksom Företag X är Företag 2 en återförsäljare av varor från andra varumärken. 

Deras omsättning har ökat med cirka 6 % sedan 2010, vilket är den näst största procentuella 

tillväxten av omsättningen bland de fyra företag inom samma bransch som undersöktes i den 

inledande benchmarkingstudien. Företag 2s omsättning är signifikant lägre än omsättningen hos 

Företag X. Företaget har de senaste åren fått diverse erkännanden för sin e-handel i olika 

tidningar. Företagets EBITDA-marginal har varierat genom åren och har totalt sett minskat 

sedan 2010, men har sedan 2011 varit högre än motsvarande siffra hos de tre andra 

modeföretagen som studerades vid den inledande benchmarkingstudien. År 2014 var företagets 

EBITDA-marginal bland de högsta i detaljhandelsbranschen och därmed betydligt högre än 

motsvarande siffra hos Företag X.  
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Företag 2 har bedrivit e-handeln sedan år 2010. E-handeln var lönsam ända sedan lanseringen, 

och fortsatte även att vara lönsam efter den stora uppdatering som företaget gjorde år 2012. Från 

början kom endast 1 % av företagets omsättning från e-handeln, men idag ligger motsvarande 

siffra mellan 5 och 10 %.  

Syfte och mål med e-handeln 
Företag 2s mål med e-handeln är att den ska bidra till att öka företagets totala omsättning med 

bibehållen lönsamhet. Det är viktigt för företaget att inte enbart fokusera på att vinna 

marknadsandelar och låta lönsamheten bli lidande. Vidare vill Företag 2 att e-handeln ska gynna 

butikerna, men även att e-handeln kan gynnas av butikerna. 

Integrering 
Företag 2 har ett integrerat synsätt på e-handeln och de fysiska butikerna. Ett exempel på detta är 

att de har samma lager för butiker som för e-handeln. E-handeln och butikerna följs dock upp 

var för sig, och e-handeln ska bära sina egna kostnader. Omnikanalfrågan har blivit en 

ledningsfråga på företaget och e-handelschefen sitter sedan 2014 med i företagets ledningsgrupp. 

Företag 2 tror att det är möjligt att andra företag ser e-handeln som en marknadsföringskanal, 

men Företag 2 ser det även som en viktig försäljningskanal.  

Förväntningar på samt upplevda fördelar med e-handeln 
Den främsta e-handelsrelaterade fördelen som Företag 2 upplever är att e-handeln driver fler 

kunder till företagets butiker. Företaget har dock även sett tendenser till synergieffekter åt motsatt 

håll, och nämner att ett exempel på detta finns i staden Karlskoga. Företag 2 hade till en början 

inga butiker i detta område, och sålde i princip ingenting till kunder i området via e-handeln trots 

att de förväntat sig att e-handeln skulle innebära nya kunder i områden där företaget inte var 

etablerat sedan tidigare. Sedan öppnade de en butik i centrala Karlskoga, varpå företaget började 

motta beställningar i e-handeln från kunder i området. Företag 2 har alltså upplevt synergier 

mellan säljkanalerna åt båda hållen. Vidare upplever företaget att e-handeln underlättar 

kommunikationen med kunden, eftersom de kan visa upp sitt produktutbud på ett enkelt och 

lättillgängligt sätt. 

Företag 2 hade förväntat sig att kunder som hämtar ut varor de beställt i e-handeln skulle handla 

mer i butik vid upphämtningstillfället, men har inte kunnat se några tendenser till någon sådan 

eventuell merförsäljning. Det företaget sett är att ungefär 20 % av de kunder som valt Click & 

Collect gör ett nytt köp i butiken inom en vecka, men de vet inte hur stark relationen mellan 

upphämtningen av varan och det nya köpet är. Företaget har inte sett några tendenser som visar 

på att de skulle ha nått nya kunder i områden där de inte har butiker, vilket var något de trodde 

skulle ske i och med införandet av e-handeln. Det företaget kan konstatera är således att för dem 

hänger butiker och e-handeln samman, och att deras kunder har börjat använda båda 

säljkanalerna.  

Företag 2 ser även e-handeln som ett bra forum för att testa nya varumärken och se om de blir 

populära bland kunderna. 

Kannibalisering 
Företag 2 har inte sett några tendenser till kannibalisering. Sedan lanseringen av e-handeln har 

försäljningen ökat både i butik och online.  
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Tidigare utmaningar 
När det stora e-handelsföretaget Zalando etablerade sin verksamhet i Sverige, blev 

modebranschen väldigt konkurrensutsatt eftersom Zalando pressade priserna på märkesvaror. 

Detta resulterade dock i att många leverantörer inte ville samarbeta med dem längre, eftersom 

leverantörernas andra återförsäljare inte klarade av att hålla de nya lägre priserna och 

leverantörerna ville behålla sina goda relationer med de gamla återförsäljarna istället för att gå 

mot att ha Zalando som enda kund. Idag är prissituationen i branschen således mer balanserad. 

En fördel inom modebranschen är att priserna på märkesvaror generellt är relativt enhetliga. Det 

finns ofta ett rekommenderat pris från leverantörerna, och Företag 2 upplever inte att det idag 

finns någon aktör som vill starta ett priskrig. Självklart kan till exempel valutaförändringar göra 

att kunden kan hitta varorna till ett lägre pris i utländska e-handelsbutiker, men inom Sverige är 

problemet inte särskilt stort.  

När Företag 2 lanserade sin e-handel fanns hela företagets sortiment till försäljning i online-
butiken. Vid kundundersökningar framkom det dock att många kunder ändå uppfattade 
sortimentet som mindre online än i butik, vilket Företag 2 upplevde som anmärkningsvärt. Vid 
närmare analys insåg företaget dock att de blev jämförda med internetbaserade konkurrenter så 
som Zalando, Boozt och Nelly.  

”Ser en e-handelskund att vi bara har 6 produkter inom ett varumärke, så ser det väldigt 

lite ut jämfört med till exempel Nelly. I butik ligger en helt hög med lika dana varor 

framme, så då blir upplevelsen annorlunda. Kort sagt – det krävs ett bredare sortiment 

online än i butik!” 

Idag har Företag 2 ungefär 30 varumärken som bara finns i e-handeln och inte i butik. Kunden 
kan dock beställa de e-handelsexklusiva varorna till butik och prova dem där. 
 
Att bredda sortimentet online var i sig en utmaning. Många i ledningsgruppen var skeptiska till 

detta, och var av åsikten att det skulle bli märkligt att ha varumärken som bara finns online men 

inte i butik. Att bredda sortimentet efter att ledningsgruppen godkänt initiativet gick smidigt, men 

att få godkänt var en intern säljprocess som krävde både tid och energi.  

Utvecklingsområden 
Det enda problemet Företag 2 säger sig uppleva idag inträffar vid de tillfällen då kunden vill 

lämna tillbaks en e-handelsvara i butik. Returprocessen blir då ett besvärligt moment för 

butikspersonalen, och dessutom får butiken ett negativ kassaflöde medan e-handeln inte påverkas 

alls. Företaget arbetar således med att butiken inte ska behöva drabbas av detta negativa 

kassaflöde vid retur av e-handelsvaror. 

Förändringsprocessen 
När Företag 2 precis börjat bedriva e-handel, diskuterades det ofta internt hur företaget skulle 

förhålla sig till den nya försäljningskanalen och huruvida den skulle komma att konkurrera med 

företagets butiker. Den första versionen av e-handeln som startades innehöll ca hälften av det 

sortiment som en stor butik har. E-handeln utgjorde en liten del av den ordinarie hemsidan, och 

fanns då på en egen flik. Företag 2 noterade att konceptet med e-handel fungerade bra och att det 

uppskattades av kunderna, och beslutade således att genomföra ett förbättringsprojekt för att 

utveckla e-handeln ytterligare. 
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I slutet av 2011 inleddes tidigare nämnda projekt, och då lanserades även en mobilanpassad 

hemsida. Det första steget i förändringsprocessen var att göra om hemsidan, vilket fick positiv 

respons inom företaget. Företag 2 hämtade inspiration från andra företags hemsidor som de 

upplevde som tilltalande. Sedan denna stora uppdatering av e-handeln har företaget genomfört 

mindre uppdateringar kontinuerligt.  När man sedan började integrera medarbetarna i butik i 

projektet, för att informera dem om deras nya arbetsprocesser med mera, blev projektet något 

mer komplext och man insåg vikten av att genomföra ett gediget förändringsarbete för att alla 

medarbetare skulle förstå syftet med e-handeln. Därefter arbetade företaget med att erbjuda 

kunden en enhetlig köpupplevelse oavsett val av försäljningskanal. Detta gällde till exempel 

sortiment och kampanjer. 

Framgångsfaktorer för e-handeln 
När Företag 2 uppdaterar e-handeln eller överväger ett nytt e-handelsrelaterat initiativ som på 

något sätt påverkar butikernas verksamhet, tar företaget alltid hänsyn till medarbetarna i 

butikerna. Detta tror företaget är en nyckelfaktor för deras e-handelsframgångar, och de 

poängterar vikten av att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för medarbetarna. De nya 

rutinerna får inte innebära något administrativt extraarbete som upplevs som en börda för 

butikspersonalen. Företaget har till exempel utvecklat ett onlinesystem, där butikspersonalen kan 

logga in och scanna streckkoden på paketet som kommit till deras butik för utlämning. Då 

skickas automatiskt ett sms till den kund som beställt paketet, där det står att varan kommit och 

att det nu går bra att hämta paketet. På så vis blir processen mycket smidig för butikspersonalen, 

så då blir mer välvilligt inställd till e-handeln. Vidare har Företag 2 bestämt att företagets 

kundtjänstavdelning ska sköta alla e-handelsrelaterade problem, gällande till exempel outhämtade 

paket i butik, för att ytterligare avlasta butikspersonalen. 

En annan framgångsfaktor tror Företag 2 har varit att de vågat prova nya initiativ och testa sig 
fram, vilket till stor del beror på att företagets styrelse har en positiv inställning till e-handeln. 
Vidare hade företaget redan från början ambitionen att integrera butikerna med e-handeln, vilket 
företaget också sett ett positivt resultat av. Ett exempel på detta är att uthämtning av beställda 
varor i butik var bland de första e-handelsinitiativ de implementerade, och företaget är nöjda med 
utfallet. Cirka 40 % av e-handelskunderna väljer idag detta leveransalternativ, vilket kan jämföras 
med de 15-20 % som företaget prognosticerade. De har även sett att butikspersonalen upplever 
att samarbetet med e-handeln fungerar tillfredsställande, då personalen till exempel kan lägga 
ordrar åt kunder på plats i butiken om något kunden önskar saknas i butiken. Detta görs via de 
läsplattor som Företag 2 börjat utrusta butiker med, för att de enklare ska kunna sälja 
onlinesortimentet också. De varor butikspersonalen hjälper kunden att beställa, tillgodoräknas 
butiken i resultatet. Detta är ett initiativ testas just nu i 10 utvalda testbutiker.  
 
Den största framgångsfaktorn tror Företag 2 emellertid är e-handelns breda sortiment. Utan detta 

hade e-handeln sannolikt haft betydligt lägre omsättning. 

Motstånd och hantering av detta 
Då Företag 2 beslutade att en e-handel skulle lanseras, upplevdes i princip alla medarbetare som 

positivt inställda till initiativet. Det dök dock upp en del frågor om huruvida e-handel verkligen 

var ett område värt att investera i. För att möta dessa frågor fick e-handelschefen med fler 

försöka förklara att e-handeln är en bra marknadsföringskanal, men också mer än så och att det 

är något ett modernt detaljhandelsföretag behöver investera i.  

För att minska motstånd från butikerna till följd av att e-handeln upplevs som en konkurrerande 
verksamhet, har Företag 2 tagit fram en modell där butiken får tillgodoräkna sig intäkten för en 
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vara om den beställs i e-handeln via butikens läsplattor. Vidare informerades de butiksanställda 
om möjligheten till merförsäljning som uppkommer i samband med att en kund väljer att hämta 
ut sin vara i butik. Generellt har Företag 2 dock inte upplevt särskilt mycket motstånd mot e-
handeln. Företaget var oroliga för att butikspersonalen skulle uppvisa motstånd mot idén att 
fungera som utlämningsställe av e-handelsvaror, men denna rädsla realiserades aldrig.  

”Problemet med motstånd från butikerna är inte så stort som folk tror. Jag tror att de 

anställda vill jobba på ett duktigt och framåt företag, de har ju yrkesstolthet. Man måste 

komma ihåg att se på företaget som en helhet!” 

Företag 2 tror således att de flesta butikssäljare ser fördelarna med att ha en e-handel. För att få 
butikspersonalen att börja arbeta mer aktivt för att främja e-handeln, tror Företag 2 emellertid att 
de behöver se över sitt incitamentssystem ytterligare.  
 

Sammanfattning Företag 2 
Bakgrund och nuläge Konkurrent till Företag X inom dam- och herrmode. Ett av de 

mest framgångsrika företagen i branschen. Har fått diverse 
erkännanden för sin e-handel. E-handeln var lönsam från dag ett, 
5-10 % av omsättningen kommer från e-handeln idag. 

Syfte och mål med e-handeln • Bidra till företagets totala omsättning med bibehållen 
lönsamhet 

• Skapa synergier med de fysiska butikerna 

Integrering av e-handeln Medel/hög. Integrerad lagerlösning. 

Förväntningar samt upplevda 
fördelar 

• E-handeln driver kunder till butik 

• Starkt samband mellan försäljning i e-handeln och butiker 

• Underlättar kommunikationen med kund 

• Möjlighet att testa nya varumärken genom bredare online-
sortiment 

• Ingen upplevd merförsäljning vid Click & Collect 

Kannibalisering Nej. 

Tidigare utmaningar • Prispress från stora utländska aktörer 

• Valutaförändringar 

• Bredare sortiment krävs online för att kunna matcha 
nätbaserade konkurrenter 

Utvecklingsområden • Bredda sortimentet online ytterligare 

• Underlätta returprocessen för butikspersonalen 

Förändringsprocessen Företaget har genomfört ett flertal stora e-handelsrelaterade 
förändringar. Företagets process ser ut som följer: 

• Inspireras av konkurrenter 

• Göra om e-handeln 

• Utbilda medarbetarna i butik i deras nya arbetsrutiner 

• Kontinuerligt göra mindre uppdateringar och justeringar 

Framgångsfaktorer • Tar alltid hänsyn till medarbetarna i butik vid utveckling av nya 
e-handelsrelaterade initiativ 

• Testar nya koncept i några utvalda testbutiker innan de 
lanserar konceptet i alla butiker 

• Brett sortiment 

Motstånd och 
motståndshantering 

Företaget har upplevt relativt lite motstånd från butikerna. De 
utbildar butikspersonalen väl inför varje större uppdatering av e-
handeln. Har även sett över sin incitamentsstruktur. 
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6.2.3 Företag 4 

Bakgrund och nuläge 
Företag 4 bedriver sin kärnverksamhet på den svenska detaljhandelsmarknaden, och är 

konkurrent till Företag X inom ett affärsområde. Företagets omsättning är signifikant lägre än 

motsvarande siffra hos Företag X, och minskade mellan år 2010 och 2011 men har sedan dess 

ökat med cirka 11 %. Detta innebär att företaget har en signifikant lägre procentuell 

omsättningstillväxt än de två konkurrenter till företaget som studerades i den inledande 

benchmarkingstudien. Företagets EBITDA-marginal var negativ mellan år 2010 och 2013, men 

ökade konstant under dessa år och var år 2014 positiv och jämförbar med motsvarande siffra hos 

Företag X. Jämfört med två av företagets konkurrenter, har deras EBITDA-marginal historiskt 

sett varit lägre än konkurrenternas, fram till år 2013 då företaget passerade konkurrenterna. 

Företaget säljer nästan uteslutande egenproducerade produkter. 

Företag 4 har bedrivit e-handel sedan 2008. E-handeln var till en början inte lönsam för företaget, 

men blev det efter några år. E-handelns omsättning har ökat stadigt sedan lanseringen.  

Syfte och mål med e-handeln 

”Syftet är att vi ska finnas där kunderna finns. Finns vi inte online, så kommer någon 

annan att ta det utrymmet. Det gäller även i sociala medier. Sedan är e-handeln också en 

affärsmöjlighet – omvärlden förändras, och det gör kundernas krav också.” 

Företag 4s syfte med e-handeln är att säkerställa att företaget finns representerat i de 

sammanhang som kunderna rör sig i, både i den digitala och i den fysiska världen. Företaget ser 

även e-handeln som en affärsmöjlighet i form av en ny och nödvändig försäljningskanal. Vidare 

har företaget både lönsamhets- och omsättningskrav på e-handeln. 

Integrering 
Företagets målsättning är att ha ett integrerat synsätt på e-handeln, men upplever inte att de nått 

hela vägen dit än. Omnikanalhandel är dock en ledningsfråga på företaget och utgör en del av 

företagets totala affärsplan och strategi.  

Förväntningar på samt upplevda fördelar med e-handeln 
Den främsta fördel som Företag 4 upplever med e-handeln är att den fungerar som en viktig 

marknadsföringskanal. De upplever att e-handeln driver kunder till butikerna, och har sett att 

många kunder som kommer in i butikerna har förberett sig genom att besöka företagets e-handel 

innan köptillfället. Vidare upplever Företag 4 att de via e-handeln nått ut till nya kundgrupper, 

bland annat yngre kunder och kunder som föredrar att handla online. Företaget har emellertid 

inte nått kunder i nya geografiska områden, vilket var något de hade förväntat sig. Majoriteten av 

e-handelskunderna finns i Sveriges storstäder, vilket även är placeringen för majoriteten av deras 

övriga kunder.  En annan fördel som företaget upplever med e-handeln är de intäkter den 

genererar. Företaget har högre lönsamhet i e-handeln än i butik.  

Företag 4 hade förväntat sig merförsäljning till de kunder som väljer leveransalternativet Click & 
Collect, men har inte sett några sådana trender. De upplever att kunden är väldigt fokuserad på 
att hämta sitt paket, och därmed inte ser sig omkring i butiken under besöket. 
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Kannibalisering 
Företaget har inte upplevt någon kannibalisering, utan har snarare sett tendenser till det motsatta. 

De har upplevt att kunder som handlar i flera kanaler blir mer lönsamma för företaget.  

Tidigare utmaningar 
Något Företag 4 arbetat mycket med tidigare är CRM i e-handeln. De använder olika tekniska 

verktyg för att analysera lära känna sina kunder bättre, och anpassar utskick och erbjudanden 

efter detta. Vidare har företaget tidigare arbetat med att bli bättre på att ta emot feedback från 

kunderna. Detta görs idag via kundtjänst och sociala medier, men de har ännu inget sätt att ta 

emot feedback från kunderna regelbundet. En annan utmaning som företaget stötte på var att 

den nya version av e-handeln de tagit fram upplevdes som ”för innovativ” av kunderna, som 

hade svårt att navigera i e-handeln. De valde därför att göra om sidan helt, så att den liknade 

konkurrenternas e-handelsplatser. 

Utvecklingsområden 
En utmaning som företaget arbetar kontinuerligt med är att integrera sin stora kundklubb i e-

handeln. Företagets mål är att allt som fungerar i butik även ska fungera online. En annan 

utmaning är att få engagemang från butikerna gällande e-handeln, det vill säga att till exempel 

kunna få butikssäljarna i butik att rekommendera e-handeln om den vara kunden söker är slut i 

butik. Generellt upplever Företag 4 att deras e-handel har en stor, orealiserad potential och att de 

har väldigt mycket kvar att arbeta med. 

Vidare saknar företaget idag struktur för prioritering bland e-handelssatsningar. I dagsläget 

prioriterar de utifrån några valda nyckelpersoners personliga erfarenheter och preferenser. De 

utvärderar dock alltid de olika alternativen efter vilken lönsamhetspotential de medför.  

Företaget upplever också att de saknar system för att följa upp om e-handelsrelaterade 

investeringarna varit lönsamma. De försöker dock att alltid ha en övergripande helhetssyn, och 

göra bedömningar utifrån denna. Företaget tror att i takt med att deras e-handelsverksamhet 

växer, kommer behovet av struktur och stöttande system också att växa. 

Förändringsprocessen 
Vid det senaste stora e-handelsrelaterade förändringsprojektet, tog Företag 4 hjälp av externa 

företag för att genomföra förändringen så smidigt som möjligt. Förändringsprocessen inleddes 

med att företaget hade en idé om vad de ville förändra. Företagets e-handelsgrupp specificerade 

tillsammans kraven för förändringen, och tog sedan fram ett förslag på en lösning som var 

inspirerad av framgångsrika konkurrenter. Därnäst testades lösningsförslagen på kunderna och 

feedback samlades in. Slutligen tog företaget hjälp av ett extern företag för att hantera de tekniska 

delarna av förändringsprojektet.  

När nya lösningar ska kommuniceras till företagets medarbetare, använder sig företaget ofta av 

intranätet. Där laddar de till exempel upp manualer och lathundar för de berörda medarbetarna. 

Företag 4 upplever att det är viktigt att butikssäljarna är väl införstådda med sina nya 

arbetsrutiner och –processer, samt att de har kompetens nog att visa och lära kunderna vilka nya 

möjligheter det nya konceptet innebär för dem. Slutligen utrustas butikerna med 

marknadsföringsmaterial, för att säkra att kunden blir medveten om det nya konceptet. 

Framgångsfaktorer för e-handeln 
Innan Företag 4 lanserar nya e-handelsrelaterade lösningar i butikerna, testar de det nya konceptet 

i några utvalda testbutiker. Där utvärderas konceptet och nödvändiga justeringar görs innan 
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konceptet laseras i övriga butiker. Detta tror Företag 4 är en viktig framgångsfaktor. I de fall 

resultatet varierar mellan testbutikerna, försöker e-handelsgruppen kartlägga vad det är som 

orsakar skillnaden i resultatet. Detta kan till exempel göras genom workshops med 

butikspersonalen i testbutikerna, och de insikter som nås används sedan vid den fullskaliga 

implementationen av konceptet. 

En annan framgångsfaktor som Företag 4 nämner är att de arbetar kontinuerligt med 

förbättringar gällande e-handeln. Vidare tror företaget att deras starka varumärke och stora 

kundklubb är bidragande faktorer till företagets e-handelsrelaterade framgångar. 

Motstånd och hantering av detta 

”Det är det största problemet – att få engagemang från butiksmedarbetarna.” 

Företag 4 har upplevt ett visst motstånd mot e-handeln från butikerna. Majoriteten av motståndet 

kommer från företagets franchise-butiker, som ser e-handeln mer som en konkurrent än som en 

kompletterande verksamhet. Företaget har således insett vikten av att sälja in e-handelskonceptet 

till butikerna, och arbetar med detta kontinuerligt. Företaget har tidigare upplevt att deras 

motståndshantering varit bristande, men har nu börjat träffa alla butikschefer regelbundet för att 

prata om e-handel och hur viktigt samspelet mellan digitala och fysiska säljkanaler är. De lägger 

även mycket vikt vid att dementera eventuella teorier om att e-handeln är en konkurrerande 

verksamhet som skadar butikerna.  

Sammanfattning Företag 4 

Bakgrund och nuläge Konkurrent till Företag X inom ett affärsområde. Konstant 
ökande EBITDA-marginal som idag är högre än Företag X. 
Lägre omsättning än Företag X. E-handeln blev lönsam 
inom några år efter lansering. 

Syfte och mål med e-handeln • Finnas överallt där kunden finns 

• Minska risken att förlora kunder till konkurrenter 

• Bidra till företagets totala lönsamhet 

Integrering av e-handeln Låg/medel 

Förväntningar samt upplevda 
fördelar 

• Bättre lönsamhet än i butik 

• Effektiv marknadsföringskanal 

• Driver kunder till butik 

• Når nya kundgrupper 

• Har ej upplevt någon merförsäljning genom Click & 
Collect 

Kannibalisering Nej. 

Tidigare utmaningar • CRM i e-handeln 

• Ta emot feedback på ett strukturerat sätt 

• ”För innovativ” e-handel 

Utvecklingsområden • Bättre integrering av kundklubben i e-handeln 

• Erbjuda en sömlös shoppingupplevelse 

• Engagemang från butikspersonalen gällande e-handeln 

• Struktur för prioritering bland potentiella e-
handelssatsningar 
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• Struktur för uppföljning av e-handelssatsningar 

Förändringsprocessen • E-handelsgruppen får en idé om vad de vill förändra 

• Krav på den nya lösningen specificeras 

• Ett förslag på lösning tas fram, inspirerad av 
framgångsrika konkurrenter 

• Test av lösning på utvalda kunder 

• Extern part utvecklas och implementerar lösningen 

• Information om förändringen kommuniceras till 
berörda medarbetare genom intranätet  

• Butikerna utrustas med material för att uppmärksamma 
den nya lösningen 

Framgångsfaktorer • Använder testbutiker för att testa nya initiativ 

• Utbildar butikssäljarna i samband med förändringar 

• Stark kundklubb 

Motstånd och 
motståndshantering 

Företaget har upplevt motstånd från butikerna, främst 
franchisebutikerna. För att motverka detta träffar e-
handelsgruppen butikscheferna regelbundet och informerar 
dem om e-handelns värde. 
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7 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys av förhållandena mellan teori och empiri, i syfte att analysera den svenska 

detaljhandelns e-handelsmarknad, såväl som de framgångsfaktorer och utmaningar som kan finnas för ett företag 

på denna marknad. Först analyseras de fenomen och trender på den svenska e-handelsmarknaden som funnits i 

teorin och sekundärempirin. Därpå analyseras och diskuteras de tre fallstudierna var för sig, utgående från teori 

och sekundärempirin från näringslivet. Slutligen jämförs och analyseras komponenterna inom varje fallstudie med 

motsvarande komponent inom de andra fallstudierna, och diskuteras med stöd av teori och sekundärempirin.  

7.1 Fenomen och trender på den svenska e-handelsmarknaden 
I detta kapitel analyseras och diskuteras fenomen och trender på dagens svenska e-

handelsmarknad samt prognoser för framtidens marknad, i syfte att bringa klarhet i vad ett 

företag som står inför en nyetablering av e-handelsverksamhet kan förvänta sig. Avslutningsvis 

diskuteras olika undermarknaders attraktivitet för inträde. 

 

7.1.1 Nuläge 

E-handelns andel av den totala detaljhandelsmarknaden har ökat stadigt under det senaste 

decenniet, och andelen kunder som handlar på internet har sett en liknande utveckling (PostNord 

Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015). Konkurrensen på detaljhandelns e-

handelsmarknad är hög, till följd av att inträdesbarriärerna på marknaden är relativt låga (Laudon, 

2013) och att utländska företag enkelt kan konkurrera om de svenska kunderna via internet 

(PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015).  Detta indikerar dels att e-handeln 

mer eller mindre blivit en nödvändighet för de detaljhandelsföretag som önskar följa med i 

marknadens utveckling, och dels att det är viktigt att ha en väl genomtänkt strategi och 

positionering på e-handelsmarknaden för att kunna klara den hårdnande konkurrensen.  

I den teoretiska referensramen presenterades en rad teknikrelaterade trender som Laudon (2013) 

noterat på e-handelsmarknaden. Den första av dessa var sociala mediers ökande popularitet, 

vilket även Piotrowicz och Cuthbertson (2015) och Verhoef et al (2015) skriver om. Enligt dessa 

författare har sociala medier gjort att kunderna nu fungerar som ett medium mellan företaget och 

andra kunder, vilket ökat vikten av goda kundrelationer. Detta stämmer väl överens med 

Deloittes (2015) och Swedbanks (2015) observation gällande att kunder ofta söker upp 

användarrecensioner före köp. Andra områden som noterades av tidigare nämnda författare var 

de allt billigare e-handelsverktygen som nu finns att tillgå, samt framväxandet av big data och de 

nya användningsområden inom CRM och marknadsföring som framträtt i och med detta, vilket 

även noterats för Företag 1 och Företag 4.  

Piotrowicz och Cuthbertson (2015) och Fulgoni (2014) beskriver ett nytt köpmönster som 

framträtt bland detaljhandelns kunder, där kunderna rör sig mellan fysiska och digitala säljkanaler 

under köpprocessen. Även PostNord Sverige et al. (2015), Deloitte (2015) och Swedbank (2015) 

har noterat detta nya köpmönster, och det tycks bli allt viktigare för företagen på 

detaljhandelsmarknaden att möta detta köpmönster på ett effektivt sätt för att kunna behålla 

dessa kunder. En del av detta nya köpmönster är att många kunder gör research på internet innan 

de genomför sitt köp i en fysisk butik (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015), 

vilket även är ett beteende som samtliga studerade fallföretag uppmärksammat och som de aktivt 

använder som argument för e-handelns värde vid utbildningar av sina butiksanställda.  Swedbank 

(2015) menar att kundernas nya köpmönster, där pris- och produktjämförelser blivit allt vanligare, 

lett till sjunkande priser och minskande marginaler för företagen på detaljhandelsmarknaden. 
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Deloitte (2015) noterar att drygt en fjärdedel av de tillfrågade konsumenterna angav priset som 

det enskilt viktigaste skälet till att de valt att handla den önskade varan på internet istället för i 

butik, vilket stämmer väl in på Swedbanks (2015) observation. Swedbank (2015) förutspår att 

detta nya köpmönster kommer att bestå, vilket innebär att det kan komma att bli essentiellt för 

företag att arbeta med kostnadseffektivitet för att inte förlora sin lönsamhet då priserna pressas. 

Detta resonemang ligger i linje med den viktiga dimension för en lyckad e-handelsstrategi som 

Torres et al. (2014) kallar för ”kostnadseffektivitet”, samt med Porters (1985) teorier om att 

konkurrenskraftighet kan skapas genom kostnadseffektivitet. Ett problem många kunder 

upplever i och med detta nya köpmönster är företagens silomentalitet, som kan begränsa kundens 

rörlighet mellan de olika försäljningskanalerna (Piotrowicz & Cuthbertson, 2015; Fulgoni, 2014). 

 

7.1.2 Framtid 

Så väl i teorin som i primär- och sekundärempirin, finns indikationer på att e-handeln kommer att 

fortsätta växa exponentiellt de kommande decennierna (Hortaçsu & Syverson, 2015; Zhang et al., 

2010; Piotrowicz & Cuthbertson, 2015; Laudon, 2013; Gulati et al., 2002; Weiss & Anderson, 

1992; Swedbank, 2015). Piotrowicz och Cuthbertson (2015) och Laudon (2013) är överens om att 

e-handelns omsättning kommer att utgöra en ständigt växande del av detaljhandelns totala 

omsättning. Swedbank (2015) instämmer i detta resonemang, och uppskattar den årliga tillväxten 

till cirka 20 % det kommande decenniet.  

Vidare anser många forskare att butikernas framtid är oviss, och att deras roll med största 

sannolikhet kommer att förändras drastiskt under de kommande decennierna, i takt med att e-

handelns popularitet ökar (Piotrowicz & Cuthbertson, 2015; Laudon, 2013; Gulati et al., 2002; 

Weiss & Anderson, 1992; Hortaçsu & Syverson, 2015; Zhang et al., 2010). Swedbank (2015) 

instämmer i detta, men skriver liksom Hortaçsu och Syverson (2015) att e-handeln inte kommer 

att kunna ersätta fysiska butiker helt, utan enbart komplettera dem. Enligt Swedbank (2015) 

kommer dock cirka 40 % av omsättningen på den svenska detaljhandelsmarknaden att komma 

från e-handeln år 2024, varav ungefär en tredjedel förväntas komma från internationella e-

handelsbutiker. Detta medför att försäljningen i fysiska butiker kommer att minska med totalt 16 

% till samma år (Swedbank, 2015).  

E-handelns ökande popularitet och den ökande konkurrensen från internationella aktörer, 

kommer enligt Swedbank (2015) leda till att priserna på detaljhandelsmarknaden kommer att 

fortsätta pressas samtidigt som företagens lönsamhet försämras. Swedbank (2015) skriver även att 

de aktörer som väntas klara den hårdnande konkurrensen bäst är de företag som väljer en 

multikanalstrategi, och att de allra största aktörerna samt de mindre aktörerna med unika 

erbjudanden kommer att ha en stark konkurrensfördel. För att kunna hantera konkurrensen från 

de rena e-handelsföretagen, skriver Swedbank (2015) att det är viktigt att traditionella 

detaljhandelsföretag förbättrar arbetet med IT, teknologi och digital marknadsföring. 

Om dessa prognoser blir verklighet, kommer det att innebära stora förändringar för företagen på 

marknaden. För att hantera den minskande omsättningen i de fysiska butikerna, samt den ökande 

konkurrensen på marknaden, föreslår Swedbank (2015) att företagen på marknaden i framtiden 

väljer att använda sina butiker som showrooms. Swedbank (2015) skriver att denna 

omstrukturering skulle kunna frigöra kapital för företagen, då lagerkostnaderna skulle kunna 

minskas. Detta ligger i linje med det som Torres et al. (2014) förespråkar gällande 

kostnadseffektivitet, och kan sannolikt bli ett alternativ som företag med fysiska butiker kommer 

att behöva överväga. De företag som inte anpassar sig till marknadens skiftande klimat tillräckligt 
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snabbt riskerar sin framtida lönsamhet och överlevnad, vilket innebär att en gedigen 

omvärldsbevakning och ett proaktivt planeringsarbete är av yttersta vikt för företagen. 

 

7.1.3 Attraktiva undermarknader 

E-handelsmarknadens andel av den totala marknaden är överlägset störst inom områdena 

hemelektronik (23 % av den totala marknaden) och kläder och skor (12 % av den totala 

marknaden). Tillväxten är dock störst inom barnartiklar (+38 % jämfört med 2013), bygghandel 

(+33 % jämfört med 2013), sport och fritid (+20 % jämfört med 2013), heminredning (+18 % 

jämfört med 2013) och hemelektronik (+17 % jämfört med 2013). Vidare har samtliga 

undermarknader sett en positiv utveckling av EBIT-marginalen sedan 2008. (PostNord Sverige, 

Digital Handel & HUI Research, 2015) Detta indikerar att det finns ett flertal attraktiva 

undermarknader med god potential på den svenska detaljhandelsmarknaden. 

De mest attraktiva undermarknaderna för ett företag som önskar öka sin omsättning genom att 

etablera en e-handel är de undermarknader där en stor andel av omsättningen kommer från e-

handeln, samtidigt som denna andel växer. De undermarknader som stämmer bäst in på detta är 

hemelektronik, men även barnartiklar och bygghandel kan ses som attraktiva då de uppvisar en 

mycket stark tillväxt i andel omsättning som kommer från e-handel. E-handelsmarknaden för 

kläder och skor samt för böcker och media utgör relativt stora delar av den totala marknaden för 

dessa varor, men har låg tillväxt i förhållande till de övriga kategorierna. Dock bör noteras att 

denna tillväxt är lika stor som tillväxten på den totala detaljhandelsmarknaden, och att det således 

sannolikt kan vara fördelaktigt att etablera en e-handelsverksamhet inom vilket som helst av 

tidigare nämnda områden. Då ingen av de studerade undermarknaderna uppvisar en lägre tillväxt 

än den totala detaljhandelsmarknadens tillväxt, är det troligt att det åtminstone inte är mindre 

fördelaktigt att bedriva försäljning på internet än i fysiska butiker på någon undermarknad. 

Swedbank (2015) och PostNord Sverige et al. (2015) noterar att användandet av hemsidor för 

prisjämförelser är en vanligt förekommande del av kundernas köpprocess, vilket även Företag 2 

har upplevt. Detta ligger även i linje med PostNord Sverige et al.s (2015) konstaterande att cirka 

70 % av de tillfrågade e-handelskunderna angav att det var viktigt för dem att hitta lägsta pris på 

den önskade varan. Dock var Företag 2 av uppfattningen att just den undermarknad de bedriver 

försäljning på, alltså dam- och herrmodesmarknaden, har relativt uniform prissättning jämfört 

med många andra undermarknader. Detta innebär att de inte upplever hemsidor för 

prisjämförelser som ett nämnvärt problem idag, men utesluter inte att situationen kan vara 

annorlunda på andra undermarknader. 
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7.2 Analys av fallstudier 
Nedan presenteras de viktigaste iakttagelserna från fallstudierna samt en analys av dessa, uppdelat 

per fallföretag. Den information som presenteras om fallföretagen härstammar från de källor som 

beskrevs i kapitel 6. Detta kapitel representerar steget markerat med rött i analysmodellen nedan. 

 

Figur 19: Analysmodell. Den röda ringen markerar detta kapitels placering i förhållande till resten av rapporten. 

 

7.2.1 Företag 1 

Företag 1 har upplevt en minskande lönsamhet de senaste 5 åren, vilket potentiellt skulle kunna 

ha ett samband med att företagets omsättning ökat relativt mycket under samma period. En 

potentiell orsak till detta är att företaget öppnat många nya butiker, vilket gjort att företagets 

omsättning ökat men att företagets kostnader ökat snabbare, och att lönsamheten således blivit 

lidande. E-handeln skulle också kunna vara en bidragande orsak till detta, om det är så att de e-

handelsrelaterade kostnaderna ökat snabbare än e-handelns särintäkter, vilket inte tycks orimligt 

då e-handeln inte blev lönsam förrän tre år efter lanseringen. Författaren har dock ingen mer data 

gällande detta, och kommer således inte att gå in djupare på ämnet i fråga.  

Enligt Företag 1 är omnikanalhandel en viktig fråga för företagets ledning, men författarens 

bedömning är att Företag 1 har ett visst mått av det som Piotrowicz och Cuthbertson (2015), 

Lanlan och Li (2015) och Dubelaar et al. (2005) benämner som ”silo-mentalitet”. Exempel på 

detta är uppdelningen mellan försäljningskanalerna i företagets lager, samt det faktum att 

företaget lanserar olika erbjudanden i e-handeln och i butik. Dock bör noteras att företaget 
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försökt integrera lagerverksamheten för att bland annat uppnå kostnadsbesparingar, men inte 

lyckades på grund av problem med lagersaldot. Vidare har företaget upplevt en del problem med 

stabiliteten på företagets hemsida. Författaren tolkar detta som att företagets IT-verksamhet är 

något svag, och att företaget skulle kunna dra nytta av att investera i mer effektiva IT-lösningar. 

Swedbank (2015) skriver att det är viktigt för detaljhhandelsföretag med fysiska butiker att 

investera ibland annat IT för att kunna hantera konkurrensen från de rena e-handelsföretagen. 

Detta talar ytterligare för att IT-relaterade investeringar skulle kunna vara lämpligt för Företag 1. 

Liksom Sharma et al. (2010), Lewis (2014), Zhang et al. (2010) och Swedbank (2015) noterat är 

vanligt i sina studier, har Företag 1 upplevt att de genom sin e-handel kan nå ut till fler kunder i 

delar av landet där de i dagsläget inte har fysiska butiker. 50 % av företagets e-handelskunder 

väljer alternativet Click & Collect vid köp, men företaget har ändå inte kunnat se någon 

merförsäljning då kunderna hämtar ut sina varor, vilket var något de hade hoppats på. Det enda i 

teorin och sekundärempirin som ger stöd åt Företag 1s förhoppning är PostNord Sverige et al.s 

(2015) observation att spontanköp är något vanligare i fysiska butiker än på nätet, och att 

företaget genom att erbjuda Click & Collect skulle kunna uppmuntra till spontanköp trots att 

varan inhandlats i e-handeln. Detta tycks dock inte ha inträffat för Företag 1. Däremot har 

företaget upplevt ett ökat besökarantal i butikerna till följd av e-handeln, vilket även är ett 

fenomen som Swedbank (2015) noterat hos andra företag.  

Företag 1 säger sig inte ha sett några tendenser till kannibalisering. Detta ligger i linje med det 

Deleersnyder et al. (2002), Ward och Morganosky (2000) och Dholakia et al. (2005) konstaterar 

gällande att rädslan för kannibalisering ofta saknar grund. Det är dock svårt att säkerställa att 

Företag 1 verkligen inte upplevt någon kannibalisering genom att studera företagets siffror. 

Företagets omsättning har nämligen ökat med 19 % sedan 2010 och 7-8 % av företagets 

omsättning kommer från e-handeln idag, medan den totala detaljhandelsmarknadens omsättning 

ökat med cirka 15 % under samma tid. Detta skulle kunna tyda på att företaget faktiskt har 

upplevt viss kannibalisering, men då separat data för utvecklingen på Företag 1s undermarknad 

saknas kan författaren inte dra några säkra slutsatser. 

Att göra fler omnikanalsrelaterade satsningar är något som står högt upp på Företag 1s 

prioriteringslista, men företaget har medvetet valt att inte ligga i framkant gällande 

omnikanalhandel då de bland annat anser att kostnaderna förknippade med denna typ av 

satsningar kan bli för höga för företaget. Detta ligger i linje med det JDA Software och PwC 

(2015) noterar i sin studie. Dock är det viktigt för företaget har ett erbjudande som liknar de 

direkta konkurrenternas, då deras undersökningar visat på att kunder annars kan bli förvirrade. 

Detta är en intressant tanke, och även om författaren inte hittat någon teori eller sekundärempiri 

som stöttar påståendet så förefaller det intuitivt tilltalande. Generellt tycks Företag 1 ha ett stort 

kundfokus då de gör val gällande nya e-handelsinvesteringar, vilket ligger i linje med den modell 

för utveckling av e-handelsstrategi som Huizingh (2002) kallar CIC (Customer Interaction Cycle).  

Företag 1 anser inte att de nått upp till en lämplig nivå gällande sitt arbete med CRM, utan att det 

är ett utvecklingsområde för företaget. Deloitte (2015), Swedbank (2015) och Piotrowicz och 

Cuthbertson (2015) förespråkar alla att företag arbetar med att integrera CRM i sin e-handel, och 

författaren kan således konstatera att Företag 1 tycks ha mycket att vinna på att prioritera detta 

område.   

Innan e-handeln lanserades, upplevde Företag 1 ett visst motstånd från företagets franchisetagare. 

Den bakomliggande anledningen till detta motstånd var att franchisetagarna var rädda för att e-

handeln skulle komma att kannibalisera på deras butikers omsättning. För att minska detta 
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motstånd utbildades franchisetagarna och informerades om att risken för kannibalisering var 

liten, och att det var troligare att kunderna skulle använda e-handeln som ett komplement till 

deras butiker. För franchisetagarna är det möjligt att det var de individuella faktorer som 

Nahavandi (2014), Porter (2001), Eastman et al. (2002), Deleersnyder et al. (2002), Díaz et al. 

(2014) och Sharma et al. (2010) nämner, som till exempel rädsla för att bli av med jobbet, som låg 

till grund för förändringmotståndet som uppstod i samband med e-handelns lansering. Denna 

rädsla skulle inte vara helt obefogad, då ett minskat behov av butikspersonal skulle kunna vara en 

möjlig följd om butiksintäkterna skulle minska på grund av kannibalisering mellan 

försäljningskanalerna. Vidare upplevde Företag 1 att motståndet hade negativa konsekvenser på 

e-handelns omsättning, vilket förstås gör det till ett allvarligt problem.  Enligt Nahavandi (2014) 

kan motstånd minskas genom att öppna en dialog om det som är positivt och fördelaktigt för 

förändringsmotståndaren, vilket är precis vad Företag 1 valde att göra. Detta ligger även i linje 

med det Kotter (1979) förespråkar då motståndets bakomliggande orsak är rädsla för det okända.  

Dock tycktes detta inte räcka för att fullständigt eliminera förändringsmotståndet. Kotter (1979) 

skriver att utbildning av och kommunikation med förändringsmotståndarna kan vara mycket 

tidskrävande, så att initiativet inte fungerade fullt ut för Företag 1 skulle kunna bero på att de inte 

spenderade tillräckligt mycket tid på det. Nahavandi (2014) anger även att bristande belöningar 

kan leda till förändringsmotstånd, och föreslår som lösning att belöna beteenden som främjar 

förändringen. Således hade ett uppdaterat incitamentssystem potentiellt kunnat hjälpa Företag 1 i 

förändringsarbetet.  

 

7.2.2 Företag 2 

Då Företag 2 fått diverse utmärkelser och priser för sin e-handel, och dessutom haft en 

exceptionellt god EBITDA-marginal de senaste fem åren, anser författaren att de data som 

samlats in om Företag 2 är av extra stor vikt i denna studie. Dessutom har företagets e-handel 

varit lönsam sedan lanseringen, vilket ytterligare förstärker vikten av denna fallstudie. 

Företag 2 har som målsättning att e-handeln ska bidra till att öka företagets totala omsättning 

med bibehållen lönsamhet. Företagets lönsamhet har varierat något genom åren, men ökade från 

år 2013 och 2014 och var då bland de bästa på marknaden. Under denna period ökade även 

företagets omsättning, vilket innebär att företaget i det avseendet kan sägas ha uppnått sitt mål.  

Företag 2 tycks ha integrerat de fysiska och digitala säljkanalerna väl, och arbetar aktivt med att 

erbjuda en enhetlig köpupplevelse oavsett vilken köpkanal kunden väljer. Företaget kan sägas ha 

kommit nära det som PostNord Sverige et al. (2015) och Piotrowicz och Cuthbertson (2015) 

kallar för en sömlös köpupplevelse. Detta bådar gott för företaget, då Swedbank (2015) tror att 

de företag som integrerat sina säljkanaler är de företag som kommer att klara konkurrensen på 

marknaden bäst. Swedbank (2015), Lewis (2014), Zhang et al. (2010) och Dubelaar et al. (2010) 

hävdar även att integrerade säljkanaler potentiellt kan locka fler kunder till butik, vilket även är 

något Företag 2 upplevt.  

Något Företag 2 förväntade sig var en större andel merförsäljning från de kunder som valt 

leveransalternativet Click & Collect, i linje med det som PostNord Sverige et al. (2015) skriver om 

att spontanköp är något vanligare i fysiska butiker än på internet. Detta är dock inte något som 

företaget sett några tendenser till. Företag 2 har inte upplevt att de nått kunder i nya områden, 

utan snarare att de kunder som tidigare handlat i deras fysiska butiker nu handlar i båda 

kanalerna. 
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Företaget har inte sett några tendenser till kannibalisering mellan företagets försäljningskanaler, 

utan hävdar att försäljningen ökat både i e-handeln och i butik de senaste åren. Då företagets 

omsättning ökat med cirka 6 % sedan 2010 medan den totala detaljhandelsmarknadens 

omsättning ökat med cirka 15 % under samma tid, samtidigt som 5-10 % av företagets 

omsättning idag kommer från e-handeln, går det dock inte att utesluta att viss kannibalisering 

skett. Eftersom separat data för utvecklingen på undermarknaden för dam- och herrmode saknas, 

kan författaren dock inte dra några säkra slutsatser. Företagets egen bedömning ligger emellertid i 

linje med Deleersnyder et al.s (2002), Wards och Morganoskys (2000) och Dholakia et al.s (2005) 

konstaterar gällande att företags rädsla för kannibalisering ofta saknar grund. 

Tidigare har Företag 2 haft problem med prispress från stora nätbaserade aktörer, men idag är 

situationen mer balanserad och konkurrenternas priser är enhetliga. Om Swedbanks (2015) och 

PostNord Sverige et al.s (2015) prognos stämmer, är detta emellertid något som aktörerna på 

marknaden kommer att få uppleva igen. De aktörer som får svårt att driva en lönsam verksamhet 

på en prispressad marknad, kan då behöva överväga andra strategier än det som Torres et al. 

(2014) kallar för ”kostnadseffektivitet”. Företag 2 noterar även att valutaförändringar kan leda till 

skiftande situationer på marknaden i och med de internationella e-handelskonkurrenterna. Detta 

är även något som Swedbank (2015) noterat, och som kan komma att spela en allt viktigare roll 

på marknaden i framtiden. 

Författaren anser att Företag 2s filosofi kring ett breddat sortiment i e-handeln är mycket 

intressant. Den enda information som författaren kunnat hitta inom detta område är Deloittes 

(2015) observation att 15 % av deras respondenter angav att den viktigaste anledningen till att de 

valde att e-handla var att e-handeln erbjöd ett större och bättre utbud. Detta ämne kommer 

därför att diskuteras vidare i kapitel 8.4, ”Reflektion”. 

De problem som Företag 2 har upplevt är relaterade till samspelet mellan försäljningskanalerna 

och det motstånd mot e-handeln som lätt kan uppstå från butikerna. Motståndet har företaget 

hanterat genom information och utbildning av de butiksanställda, vilket ligger i linje med Kotters 

(1979) och Sharma et al.s (2010) teorier om att utbildning av och kommunikation minskar 

förändringsmotstånd då den bakomliggande orsaken till motståndet är rädsla för det okända.  

Företaget tror att en av e-handelns viktigaste framgångsfaktorer är det faktum att de alltid tar 

hänsyn till medarbetarna i butik då de planerar att genomföra en större förändring. Detta kan 

liknas vid Nahavandis (2014) teori om att förändringsmotstånd kan minskas genom att berörda 

medarbetare involveras i förändringsprocessen, och är lämpligt eftersom motstånd från 

butiksmedarbetarna är ett av företagets största problem gällande e-handeln. Det ligger även i linje 

med det Morgan (2004) och Vargo och Lusch (2004) rekommenderar gällande att företagen alltid 

bör ta hänsyn till butikssäljarnas perspektiv vid utveckling av e-handelsrelaterade initiativ. 

Dessutom har företaget sett över incitamentsstrukturen för butikspersonalen gällande 

beställningar i e-handeln från butikens läsplattor, vilket ligger i linje med det Nahavandi (2014) 

och Sharma et al. (2010) förespråkar gällande att förändra incitamentsstrukturen så att 

förändringsfrämjande beteenden uppmuntras. Även Lewin (1947) förespråkar tillämpning av 

lämpliga belöningssystem i en förändrings frysningsfas, för att säkerställa att förändringen får 

fäste i organisationen. Författaren kan således konstatera att Företag 2 tycks ha en väl 

genomtänkt och fungerande motståndshantering. 
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7.2.3 Företag 4 

Företag 4 har gjort en intressant resa de senaste 5 åren, där de gått från ett kraftigt negativt 

resultat till att mellan år 2013 och 2014 öka både sin omsättning och sin lönsamhet. Företag 4s 

huvudsakliga mål med e-handeln är att företaget ska finnas representerat där kunden befinner sig, 

och företaget tycks se e-handeln mer som en nödvändighet än som en möjlighet. Företaget anger 

att omnikanalhandel är en ledningsfråga, men upplever inte att de nått så långt som de skulle 

önska. Dock är detta något som företaget arbetar mycket med, genom att till exempel integrera 

sin kundklubb bättre i e-handeln. Ur ett framtidsperspektiv tycks detta vara ett lämpligt fokus för 

företaget, till exempel då Swedbank (2015) förutspår att de företag som integrerat sina säljkanaler 

väl är de företag som kommer att klara konkurrensen på framtidens marknad bäst och Lanlan & 

Li, 2015; Bell et al., 2014 hävdar att en väl genomförd integration kan ge många fördelar. 

De främsta fördelar som Företag 4 ser med e-handeln är att den fungerar som en 

marknadsföringskanal som driver kunder till företagets butiker, vilket är en effekt som även 

Swedbank (2015) observerat hos integrerade försäljningskanaler. Företag 4 har även noterat det 

nya köpmönster som beskrivs av en rad författare (Piotrowicz & Cuthbertson, 2015; Fulgoni, 

2014; PostNord Sverige et al., 2015; Deloitte, 2015; Swedbank, 2015), där kunderna rör sig mellan 

de fysiska och digitala köpkanalerna under köpprocessens gång. Vidare upplever Företag 4 att de 

nått ut till nya kundgrupper, men då inte i form av kunder i nya geografiska områden som 

Swedbank (2015) hävdar, utan snarare till kundgrupper som föredrar att handla på internet. Detta 

ligger i linje med Sharma et al.s (2010), Lewis (2014) och Zhang et al.s (2010)observationer. 

Företag 4 hade förväntat sig merförsäljning till de kunder som väljer leveransalternativet Click & 

Collect, i linje med det som PostNord Sverige et al. (2015) skriver om att spontanköp är något 

vanligare i fysiska butiker än på internet. Företaget har emellertid inte att några sådana trender 

finns. Det är svårt att uttala sig om huruvida företagets bild av att inte ha upplevt någon 

kannibalisering stämmer, då de data som samlats in gällande företagets omsättning i e-handeln 

inte är tillräckliga. Det Företag 4 har upplevt gällande att kunder som handlar i flera kanaler blir 

mer lönsamma för företaget, stämmer dock väl överens med det som Lewis et al. (2014) och 

Neslin et al. (2009) noterat om den kundgrupp de benämner som multikanalkunder. 

Något företaget upplevt som en utmaning, är att arbeta med CRM i e-handeln på ett effektivt 

sätt. Både Swedbank (2015) och Piotrowicz och Cuthbertson (2015) anser att CRM är en 

nyckelfaktor för en framgångsrik e-handelsverksamhet, vilket således tyder på att Företag 4 gör 

rätt i att fokusera på att förbättras inom detta område. Relaterat till detta är det faktum att 

företaget varit lyhörda för sina kunders önskemål, som tidigare upplevde att företagets e-handel 

skiljde sig för mycket från konkurrenternas genom att vara ”för innovativ”, och att det 

försämrade köpupplevelsen. Denna observation anser författaren är intressant i sig, då det går 

tvärt emot den viktiga e-handelsdimension som Torres et al. (2014) kallar för ”differentiering 

genom innovation” och som var något som respondenterna i JDA Software et al.s (2015) 

undersökning prioriterade högt. Dock har författaren inte fått tillgång till mer detaljerade data 

från den kundundersökning där informationen framkom, vilket gör det svårt att analysera frågan 

vidare. Emellertid kan konstateras att företaget agerade i linje med det som Dubelaar et al. (2005) 

benämner som kundfokus, så tillvida att de tog till sig och förändrade verksamheten utefter 

kundernas önskemål och behov. 

Företag 4 upplever att det motstånd e-handeln mötts av från butikerna är problematiskt. Den 

stora delen av detta motstånd är passivt, och yttras till exempel genom att butikssäljarna inte 

aktivt rekommenderar kunden att söka efter en vara i e-handeln om den är slut i butik. Det 



 

76 
 

motstånd företaget upplevt kommer främst från franchisebutikerna, där det största problemet 

tyckts vara rädslan för att e-handelsverksamheten ska konkurrera med butikernas verksamhet. 

Detta stämmer väl överens med det som Porter (2001), Eastman et al. (2002), Deleersnyder et al. 

(2002), Díaz et al. (2014) och Sharma et al. (2010) noterat angående att rädsla ofta är den 

bakomliggande orsaken till motstånd från butikspersonal. För att minska detta motstånd, arbetar 

företaget kontinuerligt med att marknadsföra e-handeln mot butikspersonalen. Detta ligger i linje 

med det som Kotter (1979) förespråkar då den bakomliggande orsaken till motståndet är rädsla 

för det okända, vilket är utbildning och kommunikation.    

Företaget upplever även att deras avsaknad av struktur för prioritering bland olika e-

handelsrelaterade investeringar är problematisk, samt att de har svårt att följa upp resultaten av e-

handelsrelaterade investeringar. Att företaget upplever denna situation som problematisk, ligger i 

linje med det som Deloitte (2015) och JDA Software och PwC (2015) framhåller gällande vikten 

av ett gediget planeringsarbete och utvärdering av potentiella e-handelsinitiativ. Här skulle 

Företag 4 kunna ha användning av någon av de modeller för utveckling av e-handelsstrategier 

som Huizingh (2002) föreslår. 

Företag 4 tror att en av deras framgångsfaktorer är att de alltid testar sina nya e-handelsrelaterade 

koncept i några utvalda testbutiker, innan de lanserar konceptet i samtliga butiker. Författaren har 

inte hittat någon teori om detta, men anser att det är ett intuitivt tilltalande tillvägagångssätt. 

Företaget nämner även sitt starka varumärke och sin stora kundklubb som viktiga 

framgångsfaktorer, vilket författaren ser mer som generella snarare än e-handelsspecifika 

framgångsfaktorer. 
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7.3 Jämförelse av fallstudierna 
I detta kapitel jämförs och analyseras resultaten från fallstudierna, med utgångspunkt i den 

insamlade litteraturen och slutsatserna från föregående kapitel. Ett antal viktiga faktorer 

relaterade till en framgångsrik e-handelsverksamhet identifieras och diskuteras. Kapitlets 

förhållande till resten av analysen illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 20: Kapitlets förhållande till resten av analysen. 

 

7.3.1 Övergripande jämförelse av företagens prestation 

Av sekretesskäl fick författaren inte tillgång till känsliga nyckeltal så som lönsamhet i e-handeln, 

e-handelns omsättningsutveckling och konverteringsgrad, vilket gör det problematiskt för 

författaren att med säkerhet kunna hävda ett något av företagen bedriver en mer framgångsrik e-

handel än något annat. Grundat på de allmänna data som författaren fått tillgång till, kan 

emellertid diskussioner kring ämnet föras. Dock bör noteras att ett företags totala prestation 

beror på många faktorer, och att e-handeln enbart är en av dessa och således sannolikt inte är den 

enda viktiga faktorn bakom företagets prestation. Vidare kommer inga siffror eller grafer att 

presenteras i detta avsnitt då detta skulle hota fallföretagens anonymitet. 

Vid en jämförelse av de studerade företagen, kan konstateras att Företag 1 haft överlägset störst 

procentuell omsättningstillväxt de senaste fem åren både i förhållande till de konkurrenter som 

studerats, samt till de andra fallföretagen. Företag 2 är emellertid det företag som haft överlägset 

högst EBITDA-marginal de senaste tre åren. Både Företag 2 och Företag 4 har lyckats öka sin 
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omsättning med förbättrad lönsamhet de senaste åren, men då Företag 2 de senaste fem åren 

hållit en signifikant högre lönsamhetsnivå än de övriga studerade företagen anser författaren att 

de är det företag som hittills varit mest framgångsrika. Vidare har Företag 2 fått diverse 

utmärkelser för sin e-handel, vilket är något de andra studerade företagen inte fått. Således drar 

författaren slutsatsen att Företag 2 är det företag som varit mest framgångsrikt i sitt arbete med e-

handel.  

 

7.3.2 Integrering och omnikanalhandel  

Då omnikanalhandel innebär att ett företag integrerar de fysiska butikerna med e-handeln 

(Verhoef et al., 2015; Piotrowicz & Cuthbertson, 2015), är ett företags grad av integrering och 

dess omnikanal-strävan sammanlänkade. Fenomenet ”omnikanaler” kan sägas vara den tydligaste 

trenden på dagens detaljhandelsmarknad, och har noterats och beskrivits i så väl vetenskapliga 

artiklar (Piotrowicz & Cuthbertson, 2015; Fulgoni, 2014) som i företagsrapporter (PostNord 

Sverige et al., 2015; Deloitte, 2015; Avensia, 2015). Samtliga fallföretag i denna studie har lagt stor 

vikt vid detta fenomen. Det finns flera olika teorier om vilka områden som är viktigast att arbeta 

med för att lyckas med en omnikanalsimplementation. Fulgoni (2014), Pinker et al. (2002) och 

Xlent (2015) är överens om att integrationen av försäljningskanalerna är av största vikt för att 

lyckas, då företaget på så vis kan motverka den ofördelaktiga silo-mentalitet som annars lätt 

drabbar företagen. Det företag som kommit längst på vägen mot fullständig integrering av 

försäljningskanalerna är Företag 2. Fulgoni (2014) skriver också att digital marknadsföring och 

CRM är områden som är essentiella att arbeta med för att lyckas med en 

omnikanalsimplementation. Piotrowicz och Cuthbertson (2015) anser att supply chain-relaterade 

investeringar är en nyckelfaktor för en lyckad omnikanal-implementation.  

Fulgoni (2014) nämner att en bristfällig integration av försäljningskanalerna kan leda till en 

minskad effektivitet hos företagets marknadsföring såväl som missnöjda kunder. Piotrowicz och 

Cuthbertson (2015) och Lanlan och Li (2015) skriver att en sådan silo-mentalitet kan leda till 

kannibalisering mellan företagets försäljningskanaler, vilket stämmer väl överens med det Xlent 

(2015) skriver om att silo-mentaliteten kan leda till suboptimering mellan företagets funktioner. 

Enligt Xlent (2015) blir den långsiktiga effekten av detta att företagets totala lönsamhet blir 

lidande, vilket gör silo-mentaliteten till ett potentiellt hot mot företagets existens. Detta 

resonemang stöttas av Dubelaar et al. (2005), som konstatrar att silo-mentaliteten ofta är skadlig 

för ett företag. 

För att minimera risken att drabbas av de problem som silo-mentaliteten kan medföra, 

rekommenderar Piotrowicz och Cuthbertson (2015) bland annat att företag har som målsättning 

att få e-handeln att driva kunder till företagets butiker. Företag 2 tycks instämma i detta, då de 

anger att ett av syftena med e-handeln är att driva kunder till butik, och är även det företag som 

tycks ha kommit längst på vägen mot en fullständig integrering av försäljningskanalerna. Samtliga 

fallföretag har emellertid upplevt att e-handeln driver kunder till butik, vilket även är ett fenomen 

som Swedbank (2015) noterat. 

Enligt Deloitte (2015) är en stor utmaning företagen ställs inför att hitta en sömlös lösning för 

företagets försäljningskanaler som fungerar bra både för kunderna samt internt för företaget i 

fråga. JDA Software och PwC (2014) konstaterar att endast en liten del av företagen i deras 

omfattande studie tycks kunna bedriva omnikanalhandel på ett lönsamt sätt, på grund av 

skenande kostnader förknippade med omnikanalsrelaterade initiativ. De största kostnadsdrivarna 

som de tillfrågade företagen identifierat var supply chain-relaterade, och fanns främst inom 
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områdena transport och logistik. Detta ligger i linje med Swedbanks (2015) prognoser gällande de 

ökande e-handelsrelaterade investeringskostnader som företagen på marknaden står inför, och 

som förutspås leda till försämrade marginaler inom branschen. Inom forskningen skrivs det 

emellertid nästan uteslutande om de positiva ekonomiska effekter som omnikanalhandel kan 

medföra, och som uppges uppstå till följd av en ökad kundnöjdhet samt ökad försäljning (Bell et 

al., 2014; Lanlan & Li, 2015; Pan et al., 2002; Xing et al., 2006; Ancarani & Shankar, 2004). Dock 

noterar Lanlan och Li (2015) samt Falk et al. (2007) att detaljhandelsföretag med många butiker 

har mindre att vinna på en ökad integration av försäljningskanalerna, på grund av den 

komplexitet och problematik som en sådan integration av många butiker medför. 

Åsikterna om huruvida omnikanalhandel är ekonomiskt fördelaktigt eller ej tycks således gå isär. 

Författarens analys av situationen är att omnikanalbegreppet inte är svartvitt, utan mer liknar den 

skala som syns i figuren nedan. Detta stämmer överens med Avensias (2015) sätt att placera 

företag på en omnikanalhandelsskala. 

 

Figur 21: Illustration av integrationsskalan 

I kapitel 5.1.3, ”Omnikanalhandel”, presenterades 15 svenska detaljhandelsföretags EBITDA-

marginal samt deras respektive omni-index som fastställts av Avensia (2015). Även om denna 

studie inte kan ge något statistiskt säkerställt resultat, kan det resultat som presenteras ändå vara 

intressant att diskutera. I tabell 9 presenteras korrelationen mellan EBITDA-marginal och omni-

index då listan sorterats efter omni-index respektive EBITDA-marginal. 

Tabell 9: Korrelation mellan EBITDA-marginal och omni-index då tabell 8 sorteras efter omni-index respektive EBITDA-marginal 

Korrelation mellan EBITDA-marginal och omni-index då listan sorteras 
efter sjunkande omni-index: 

Korrelation topp 5 i listan -0,742  

Korrelation medel 5 i listan 0,341  

Korrelation botten 5 i listan 0,801  

Korrelation totalt 0,016  

 

Korrelation mellan EBITDA-marginal och omni-index då listan sorteras 
efter sjunkande EBITDA-marginal: 

Korrelation topp 5 i listan 0,293  

Korrelation medel 5 i listan 0,442  

Korrelation botten 5 i listan 0,418  

Korrelation totalt 0,101  

 

Nedan presenteras korrelationen mellan EBITDA-marginal och omni-index då några av 

företagen delades upp i grupper efter bransch. 

Tabell 10: Korrelationer mellan EBITDA-marginal och Omni-index, uppdelade efter bransch 

Korrelation: sport och friluftsliv EBITDA-marginal 2014 Omni-grad 

Naturkompaniet  6,37 90 

Intersport  3,06 87 
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Stadium 6,62 47 

Korrelation: -0,500   

 

Korrelation: dammode EBITDA 2014 Omni-grad 

Lindex  9,72 77 

MQ 10,97 54 

Scorett 5,78 47 

KappAhl 8,06 3012 

Korrelation: 0,448   

 

Korrelation: inredning EBITDA 2014 Omni-grad 

Hemtex 4,03 67 

Chilli -0,22 27 

Cervera 1,45 5013 

Korrelation: 0,978   

 

Som framgår av tabellen ovan, kunde ingen positiv korrelation mellan EBITDA-marginalen och 

omni-graden identifieras då alla företag studerades. Däremot indikerade studien att det finns en 

negativ relation mellan EBITDA-marginal och omni-grad bland de fem företag som hade högst 

omni-grad, och en positiv korrelation mellan EBITDA-marginal och omni-grad bland de fem 

företag som hade lägst omni-grad. Den sistnämnda korrelationen rekommenderar författaren 

emellertid att läsaren bortser ifrån, då fyra av de fem företag som hade lägst omni-grad hade 

samma omni-grad och resultatet således riskerar att bli missvisande.  

Då listan sorterades efter EBITDA-marginalen, fanns inga tendenser till korrelationer. När listan 

delades upp efter bransch, var korrelationen mellan EBITDA-marginal och omni-grad högst 

inom inredningsbranschen. Det kan dock konstateras att studien inte indikerar att det finns 

någon tydlig koppling mellan ett företags EBITDA-marginal och omni-grad, vilket författaren 

anser är rimligt då ett företags lönsamhet påverkas av ett stort antal faktorer. 

Både Företag 1 och Företag 4 har gjort studier som visat på att deras kunder inte är mogna av allt 

för innovativa e-handels- och omnikanallösningar. Dessa företag konstaterar istället att det finns 

ett värde i att försöka hålla jämn takt med konkurrenterna. Piotrowicz och Cuthbertson (2015) 

skriver att det är viktigt att ta hänsyn till att olika konsumenter har olika preferenser gällande 

användande av teknik vid köp, vilket stödjer Företag 1 och Företag 4s resonemang. 

Resonemanget i styckena ovan går inte heller emot detta resonemang, och författaren anser att 

det inte är ett orimligt sätt att resonera på då det tycks tillgodose kundernas behov och önskemål 

samtidigt som det minskar e-handelsrelaterade investeringskostnader. Dock bör noteras att 

Företag 1 tycks ha den starkaste silo-mentaliteten av de intervjuade företagen, och det företag 

som kommit längst på vägen mot en fullständig integrering av försäljningskanalerna är Företag 2. 

Då Företag 2 är det företag som varit mest framgångsrikt i sitt arbete med e-handel (se kapitel 

7.3.1, ”Övergripande jämförelse av företagens prestation”), anser författaren att Företag 2s val att 

röra sig långt till höger på skalan i figur 21 ovan är viktigt att notera då det indikerar att omni-

                                                 
 

12 Kvalitativ uppskattning utifrån studie av hemsidan 
13 Kvalitativ uppskattning utifrån studie av hemsidan 



 

81 
 

graden kan ha en betydelse för ett företags e-handelsrelaterade framgångar. Det är emellertid 

svårt att dra några säkra slutsatser gällande huruvida det fins en koppling mellan ett företags 

omni-grad och dess e-handelsrelaterade framgångar.  

 

7.3.3 Kannibalisering 

Enligt Fulgoni kan en silo-mentalitet leda till minskad effektivitet hos företagets marknadsföring 

så väl som missnöjda kunder, och Piotrowicz och Cuthbertson (2015) tillägger att det i extremfall 

leda till kannibalisering mellan försäljningskanalerna. Ett extremfall definierar Piotrowicz och 

Cuthbertson (2015) som ett företag där priser, erbjudanden, marknadsföring, supply chain 

management och kundupplevelse varierar mellan kanalerna, vilket är en beskrivning som inte 

stämmer in på något av fallföretagen. 

Porter (2001), Eastman et al. (2002), Deleersnyder et al. (2002), Díaz et al. (2014) och Sharma et 

al. (2010) konstaterar alla att det är vanligt att butikspersonalen oroar sig för att e-handeln 

kommer att kannibalisera på företagets butiksförsäljning, och att detta i sin tur ska leda till 

negativa konsekvenser för butikspersonalen. De negativa konsekvenser som tidigare nämnda 

författare uppger som vanliga källor till butikspersonalens oro och rädsla är bland annat att 

ovissheten kring deras anställning i framtiden, samt oron för att deras arbetsuppgifter kan komma 

att förändras till det sämre. Díaz et al. (2014) skriver att denna oro kan få negativa effekter för 

företaget i fråga, i form av försämrade arbetsprestationer. Detta indikerar att rädslan för 

kannibalisering är starkt förknippad med butikspersonalens motstånd mot e-handeln, vilket även 

framkommit vid intervjuerna med fallföretagen i denna studie. Med bakgrund i det som 

diskuterades i kapitel 7.1.2, ”Framtid”, gällande butikernas ovissa framtid och de förändringar 

som kan komma att ske, kan författaren konstatera att denna rädsla inte är helt obefogad. Under 

rubriken ”Motstånd från butikerna” nedan, behandlas detta ämne vidare. 

Under intervjuerna framkom att inget av de studerade företagen anser att de upplevt någon 

kannibalisering mellan sina försäljningskanaler, men att samtliga företag på något sätt har upplevt 

en oro för att det ska inträffa. Författaren kan inte med säkerhet utesluta att företagen inte 

drabbats av kannibalisering, då inget entydigt stöd för detta påstående funnits i de siffror som 

författaren fått tillgång till. Dock har författaren heller inte funnit något som tyder på att 

företagen faktiskt drabbats av kannibalisering, vilket stämmer väl överens med det Deleersnyder 

et al. (2002), Ward och Morganosky (2000) och Dholakia et al. (2005) funnit i sina studier. 

PostNord Sverige et al. (2015) noterar att majoriteten av de undersökta företagen i deras studie 

upplevt en ökad omsättning till följd av sin flerkanalsförsäljning, vilket ger ytterligare stöd åt 

teorin att risken för kannibalisering på dagens marknad inte är stor då kannibalisering av naturliga 

skäl motverkar omsättningsökningar. Emellertid bör noteras att detta kan komma att förändras 

under det kommande decenniet. 

 

7.3.4 Geografisk räckvidd, merförsäljning och Click & Collect 

Samtliga fallföretag förväntade sig att nå ut till nya kunder i och med lanseringen av e-handeln. 

Detta tankesätt stämmer väl överens med Sharma et al.s (2010), Lewis (2014), Zhang et al.s 

(2010) och Swedbanks (2015) observationer. Dock är det bara ett av företagen, Företag 1, som 

säger sig ha upplevt att detta. Inte heller i PostNord Sverige et al.s (2015) undersökning gällande 

upplevda fördelar med flerkanalsförsäljning, framkom att en ökad geografisk räckvidd var en 

vanlig upplevd fördel. Således kan det konstateras att detta inte är en faktor som företag som 
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lanserar en e-handel bör räkna med eller ta för givet. Däremot har samtliga fallföretag upplevt att 

e-handeln lockar fler kunder till företagets butiker och att detta lett till ökade intäkter, vilket även 

är något som Lewis (2014), Zhang et al. (2010), Dubelaar et al. (2010) och PostNord Sverige et al. 

(2015) noterat som vanliga effekter för företag som etablerar en e-handelskanal.  

En stor del av samtliga fallföretags e-handelskunder väljer leveransalternativet Click & Collect. 

Samtliga fallföretag förväntade sig merförsäljning från dessa kunder vid uthämtningstillfället, men 

inget av företagen säger sig ha lyckats med detta. Det enda i teorin och sekundärempirin som ger 

stöd åt företagens förhoppningar om merförsäljning i och med Click & Collect är PostNord 

Sverige et al.s (2015) observation att spontanköp är något vanligare i fysiska butiker än på nätet, 

vilket skulle kunna medföra att företaget genom att erbjuda Click & Collect skulle kunna 

uppmuntra till spontanköp trots att varan inhandlats i e-handeln. Författaren är således tveksam 

till om det verkligen finns belägg för att ha förväntningar på merförsäljning vid Click & Collect. 

Företag som ska etablera en ny e-handel bör ha i åtanke att det inte är garanterat att de får någon 

merförsäljning bara för att de erbjuder kunderna att hämta upp sin e-handelsvara i butik, och bör 

ta med detta i beräkningarna då de väljer huruvida de ska erbjuda Click & Collect samt huruvida 

detta alternativ ska erbjudas kostnadsfritt eller ej.  

JDA Software och PwC (2015) konstaterar att det är essentiellt för detaljhandelsföretag att 

reducera kostnader relaterade till logistik och transport för att kunna behålla företagets lönsamhet 

på sikt, samt att majoriteten av respondenterna i deras studie var av uppfattningen att kostnader 

relaterade till Click & Collect var bland de tre högsta logistikrelaterade kostnaderna för företaget. 

Enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2015) bör företag som erbjuder Click & Collect designa om 

företagets supply chain så att den passar detta nya leveransalternativ. Detta kan till exempel göras 

genom att områden så som lagersaldo, returer och andra leveransalternativ ses över och 

optimeras. (Piotrowicz & Cuthbertson, 2015) Detta talar ytterligare för att företagen bör 

utvärdera fördelar och nackdelar med Click & Collect noga innan en eventuell implementation 

blir aktuell. I JDA Software och PwCs (2015) undersökning framkom dock även att en stor andel 

av de tillfrågade VD:arna ansåg att Click & Collect var viktigt att erbjuda för att uppfylla 

kundernas förväntningar, vilket adderar ytterligare komplexitet till frågan om huruvida företag 

bör erbjuda Click & Collect som leveransalternativ. 

 

7.3.5 Utmaningar, utvecklingsområden och framgångsfaktorer 

Vid intervjutillfällena framkom en rad faktorer som företagen upplevde som utmaningar, 

utvecklingsområden och framgångsfaktorer för en framgångsrik e-handelsverksamhet. 

Författarens syn på förhållandet mellan dessa tre olika typer av faktorer illustreras i figuren nedan. 
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Faktor som innebär 

konkurrensfördel på marknaden 

 

 

 

 

 

 

Faktor  

nödvändig för överlevnad på marknaden 

Figur 22: Illustration av förhållandet mellan utmaningar, utvecklingsområden och framgångsfaktorer gällande e-handelsverksamhet 

Fallföretagen angav en rad olika områden som de behöver, eller har behövt, fokusera på för att 

kunna bedriva en effektiv och konkurrenskraftig e-handelsverksamhet. Dessa återfinns i 

Venndiagrammet nedan, där de områden som angivits av flera företag har placerats i figurens 

överlappande områden. Efter figuren diskuteras de områden som belysts av fler än ett företag, då 

dessa områden kan sägas ha framkommit genom triangulering, samt en faktor som är av särskilt 

stort intresse för Företag X. Dessa faktorer diskuteras med utgångspunkt i den litteratur som 

behandlats i studien. Därpå diskuteras övriga faktorer kortfattat. 

 

Figur 23: Sammanfattning av fallföretagens utmaningar och utvecklingsområden (svart text) och deras framgångsfaktorer (vit text) 

Framgångs-
faktorer

Utvecklingsområden

Utmaningar
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Då dessa områden var de områden företagen nämnde spontant under intervjutillfället, går det 

inte att utesluta att det inte finns fler relevanta områden än de som sammanfattas i figuren ovan. 

Av figuren kan konstateras att de vanligast nämnda områdena var: 

 Integrering av företagets försäljningskanaler 

 CRM 

 Uppföljning av resultat från e-handelsinvesteringar 

 Struktur för prioriteringar bland initiativ 

 Samspel mellan butiker och e-handel 

 Testbutiker 

 Motstånd från företagets butiker 

Integrering av företagets försäljningskanaler och Click & Collect behandlades i avsnitt 7.3.2 

respektive 7.3.4 ovan. Då området ”e-handelsstrategi” är av särskild relevans för Företag X, 

kommer även detta område att diskuteras mer ingående nedan. 

 

CRM 
Vikten av att arbeta aktivt med CRM beskrivs av Piotrowicz och Cuthbertson (2015) och 

Verhoef et al (2015), som anser att det blivit allt viktigare att bygga en relation med varje enskild 

kund då kunderna idag fungerar som ett medium mellan företaget och andra potentiella kunder. 

Många författare (Laudon, 2013; Piotrowicz & Cuthbertson, 2015; Fulgoni, 2014; Zhang et al., 

2010; Swedbank, 2015) är även överens om att det är essentiellt att företagen tar tillvara på 

tillgängligheten av big data, som innebär nya möjligheter för företagen att till exempel 

personanpassa erbjudanden. Detta är även är något som Företag 4 tar upp som ett viktigt område 

att arbeta med.  

 

Uppföljning av resultat från e-handelsinvesteringar 
Att följa upp resultatet från investeringar är av yttersta vikt för alla företag, vilket även Fulgoni 

(2014) anser. På grund av studiens begränsningar kommer detta område emellertid inte att 

diskuteras vidare i denna studie. Dock anser författaren att det vore mycket intressant att studera 

olika metoder för uppföljning och styrning av e-handelsverksamhet, vilket diskuteras vidare i 

kapitel 8.4, ”Uppslag till fortsatt forskning”. 

 

Struktur för prioriteringar bland initiativ 
Deloitte (2015) och Swedbank (2015) framhåller vikten av att företag anpassar sina verksamheter 

efter det nya och allt mer digitaliserade marknadsklimatet. Att planera noga och utvärdera olika 

potentiella initiativ innan en expansion mot e-handel sker, samt att ha en genomtänkt e-

handelsstrategi, är ytterligare framgångsfaktorer (Deloitte, 2015). Även JDA Software och PwC 

(2015) ser ett gediget planeringsarbete som en nyckelfaktor för en lönsam e-handel. Det företag 

som tycks arbeta mest med planering och utvärdering av olika alternativ är Företag 2, eftersom de 

var det enda företag som sade sig ha reflekterat över att en aggressiv expansionsstrategi kan 

påverka lönsamheten negativt. Detta företag var även det enda företag som hade ”ökad 

omsättning med bibehållen lönsamhet” som målsättning med sin e-handel, istället för att enbart 
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ha rena omsättnings- eller lönsamhetsmål som de andra studerade företagen, vilket tyder på en 

mer sofistikerad utvärderingsförmåga. 

Denna faktor är starkt förknippad med företagets e-handelsstrategi, som behandlas i ett senare 

avsnitt i detta kapitel. Torres et al. (2014) anser att en framgångsfaktor gällande e-handel är att ha 

en tydlig och utförlig e-handelsstrategi, vilket också talar för vikten av detta område. 

 

Samspel mellan butiker och e-handel 
Qin et al. (2014) nämner att en risk för ett företag som ska bedriva expansion mot e-handel, är att 

organisationen inte hanterar förändringen särskilt väl på grund av en inneboende tröghet. 

Hanteras inte denna tröghet tillräckligt bra, skriver Qin et al. (2014) att den kan den sinka eller till 

och med innebära slutet för expansionen mot e-handel. Det är således viktigt att planera noga 

inför en tilltänkt e-handelsrelaterad expansion eller förändring.  

Både Företag 1 och Företag 2 arbetar med att utveckla samspelet mellan butiker och e-handel 

som en del av deras arbete med att integrera försäljningskanalerna. Företag 1 fokuserar på att få 

butikspersonalen att mer aktivt hänvisa kunderna till företagets e-handel vid behov. Företag 2 vill 

göra vanliga e-handelsrelaterade processer så smidiga som möjligt för butikspersonalen, i hopp 

om att undvika att dessa får en negativ inställning till e-handeln. Det tycks författaren som att det 

fokus Företag 1 valt har en mer direkt anknytning den inneboende tröghet som Qin et al. (2014) 

behandlar, medan Företag 2 arbetar mer proaktivt. Då Företag 2, som tidigare nämnts, tycks ha 

kommit längre på sin resa mot integrerade försäljningskanaler, är författaren av åsikten att det är 

naturligt att de har förmågan att arbeta proaktivt snarare än reaktivt, vilket är typiskt för ett 

mindre utvecklat företag så som Företag 1. Företag 2 anser även att deras förmåga att ta hänsyn 

till butikerna vid utveckling av e-handelsinitiativ är en av deras viktigaste framgångsfaktorer, 

vilket författaren finner intuitivt rimligt då det bland annat är ett sätt att hantera den inneboende 

tröghet som Qin et al. (2014) beskriver. 

Samspelet mellan butiker och e-handel är starkt förknippat med motstånd från företagets butiker, 

som behandlas senare i detta kapitel. 

 

Testbutiker 
Både Företag 2 och Företag 4 använder sig av testbutiker för att testa nya e-handelsrelaterade 

initiativ. Författaren tycker att detta är et intressant och intuitivt tilltalande tillvägagångssätt, men 

kommer inte att diskutera detta ämne vidare här på grund av studiens avgränsningar. I kapitel 8.5, 

”Uppslag till fortsatt forskning”, finnes en sammanfattning av ämnen författaren anser skulle vara 

intressanta för framtida studier. 

 

Motstånd från butikerna 
Samtliga fallföretag anger att några utav de viktigaste faktorerna för en framgångsrik e-

handelsverksamhet är relaterade till motståndshantering – Företag 1 och Företag 2 talar om 

samspelet med butiker, och Företag 4 talar om utbildning av butikspersonal. Samtliga företag 

nämner även explicit att butikernas motstånd mot e-handeln är viktigt att arbeta med. Enligt ett 

flertal författare är förändringsmotstånd från medarbetarna ett återkommande tema vid så gott 

som alla typer av förändringar i företag (Maurer, 1996; Tushman & O’Reilly III, 1996; Kotter, 
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2007), och det är även en vanlig anledning till att företag misslyckas med sitt förändringsarbete 

(Lewin, 1947; Lines et al., 2015; Tushman & O’Reilly III, 1996). Det är således av yttersta vikt att 

företagen är förberedda på det och har kompetens och kapacitet att hantera de situationer som 

kan uppstå. 

Då det framkom i fallstudierna att rädslan för kannibalism från e-handeln var ett vanligt 

förekommande skäl till motstånd från butikspersonalen hos samtliga fallföretag, anses Kotters 

(1979) metoder gällande utbildning och kommunikation samt erbjudande av stöd mest lämpliga 

vid lanseringen av e-handeln samt vid framtida stora uppdateringar. Detta ligger även i linje med 

det Nahavandi (2014) och Sharma et al. (2010) förespråkar. Utbildning och kommunikation kan 

användas genom hela förändringsprocessen, medan erbjudande av stöd lämpar sig bäst under 

förändrings- och frysningsfasen (Kotter J. , 1979). Dessa metoder kan visserligen vara 

tidskrävande, men är lämpliga då motståndet bottnar i en rädsla för det okända eller för 

förändringen över lag (Kotter J. , 1979). Både Swedbank (2015) och Företag 4 (2015) har noterat 

att kunder som använder sig av båda försäljningskanalerna handlar för mer än andra kunder. 

PostNord Sverige et al. (2015) skriver även att majoriteten av de företag som undersökts upplevt 

en ökad omsättning samt förbättrade möjligheter att möta konkurrensen genom sin 

flerkanalsförsäljning, vilket är viktigt för företagens fortsatta välmående. Dessa fakta kan med 

fördel inkluderas i utbildningen av butikspersonalen. 

Andra sätt att minska motståndet är att, liksom Företag 2 förespråkar, alltid ta hänsyn till 

butikspersonalen vid utveckling av nya e-handelsrelaterade initiativ. Detta förespråkas även av 

Morgan (2004) och Vargo och Lusch (2004), som rekommenderar att företag som står inför en e-

handelsexpansion använder ett holistiskt synsätt som även inkluderar butikssäljarnas perspektiv, 

för att minska deras eventuella motstånd. Om det finns möjlighet, skulle det även kunna vara 

lämpligt att använda metoden ”uppmuntran och delaktighet”, som Kotter (1979) beskriver som 

tidskrävande, men lämplig då det finns medarbetare som har möjlighet att hindra att förändringen 

implementeras. Är tiden knapp är dock metoden ”utnyttjande av auktoritet” mest lämplig, men 

då den kan bidra ytterligare till förändringsmotståndet på längre sikt (Kotter J. , 1979) är det 

fördelaktigt för företaget att planera väl för att undvika att hamna i en situation där denna metod 

blir nödvändig.  

Författaren rekommenderar även att företagen ser över sina incitamentsstrukturer gällande 

butikspersonalens samarbete med e-handeln, för att se till att beteenden som främjar 

integrationen av försäljningskanalerna uppmuntras. Företag 2 nämner att de tagit fram en modell 

som innebär att den butik som ser till att en försäljning sker via e-handeln får tillgodoräkna sig 

resultatet av försäljningen. Detta är ett gott exempel på hur ett företag kan uppmuntra och belöna 

beteenden som främjar förändringen, vilket enligt Nahavandi (2014), Kotter (2007) och Sharma 

et al. (2010) minskar förändringsmotståndet.  

 

Strategier för e-handelsexpansion 
Många författare är eniga om att e-handelns frammarsch ställer nya krav på ett företags strategi 

(Kanter, 2001; Laudon, 2013; Porter, 2001; Pinker et al., 2002; Deloitte, 2015; Swedbank, 2015). 

Swedbank (2015) hävdar även att företag som valt att inte anpassa sin affärsmodell till det nya 

marknadsklimatet i många fall upplevt en minskande omsättning de senaste åren. Även Företag 4 

anger e-handelsstrategi som en viktig faktor för överlevnad på marknaden, och då även de andra 

fallföretagen uppvisade tendenser till strategiskt tänkande är det inte otroligt att de ser det som en 

grundläggande del av arbetet med e-handeln.  
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Huizingh (2002) föreslår två olika modeller för utveckling av e-handelsstrategier. Den första 

modellen kallas SIAM (Strategic Internet Applications Model), och bygger på att e-

handelsinitiativ prioriteras efter företagets huvudsakliga mål med e-handelsverksamheten. Den 

andra föreslagna modellen kallas CIC (Customer Interaction Cycle), och utgår från kundens 

perspektiv för att skapa en framgångsrik e-handel. Dessa modeller behöver inte nödvändigtvis 

leda till olika e-handelsstrategier, utan kan i praktiken ge samma resultat om företaget i fråga till 

exempel värderar kundfokus högt. Företag 1 har som mål att erbjuda kunderna en sömlös 

upplevelse, och Företag 2 ser e-handeln som ett sätt att säkerställa att företaget finns 

representerat i de sammanhang som kunderna rör sig i, vilket tyder på att dessa företag har 

adopterat det synsätt som CIC-modellen förespråkar. Företag 2 tycks ha mer av ett lönsamhets- 

och försäljnings-fokus än de andra företagen, då företaget till exempel är det enda företag som 

har en uttryckt lönsamhetsstrategi som en del av sin målsättning, men poängterar vid flera 

tillfällen att de värderar kundens behov och åsikter mycket högt. Det tycks således som att 

Företag 2 har mer av ett hybridsynsätt, där lönsamhet vägs mot kundfokus, än de andra 

företagen. Detta är intressant eftersom Företag 2 är det överlägset mest lönsamma av de 

studerade företagen, och samtidigt är det företag som fått flest utmärkelser för sin e-handel vilket 

indikerar att deras kombinerade synsätt är mycket effektivt. 

Torres et al.s (2014) tre viktiga dimensioner för en lyckad e-handelsstrategi är differentiering 

genom marknadsföring, differentiering genom innovation samt kostnadseffektivitet. Inget av 

fallföretagen lade särskilt stor vikt vid marknadsföring under intervjuerna, vilket emellertid kan 

tänkas bero på att det finns en avdelning på företagen som sköter all marknadsföring och att de 

intervjuade e-handels- och omnikanalcheferna således inte arbetar med det. Differentiering 

genom innovation är något som Företag 2 arbetar med kontinuerligt, medan Företag 1 och 

Företag 4 är av uppfattningen att det inte är lönsamt att vara mer innovativ än konkurrenterna (se 

även: avsnitt 7.3.2, ”Integrering och omnikanalhandel”). Författaren anser det vara intressant att 

fallföretagens synsätt skiljer sig så pass mycket inom detta område, men finner det svårt att dra 

några säkra slutsatser om huruvida det ena synsättet är mer fördelaktigt än det andra. Det som 

kan konstateras är emellertid att Företag 2 tycks vara mer framgångsrika vad gäller e-handel, 

vilket talar för Torres et al.s (2014) teori. Den sista dimensionen som Torres et al. (2014) nämner, 

kostnadseffektivitet, diskuterades i avsnitt 7.1.1, ”Nuläge”. 

De tre framgångsfaktorer för e-handelsstrategi som beskrivs av Dubelaar et al. (2005), tycks ligga 

mer i linje med fallföretagens prioriteringar än vad Torres et al.s (2014) dimensioner gör. Ett 

starkt kundfokus är något som samtliga fallföretag arbetar med på ett eller annat sätt, till exempel 

genom att förbättra kundservice, arbetet med CRM och regelbundet samla in feedback från 

företagets kunder. Tydliga prestationsmått för bättre uppföljning av e-handeln är något som både 

Företag 2 och Företag 4 nämner som ett problematiskt område som de arbetar för att bli bättre 

på, och diskuteras vidare i kapitel 8.4, ”Uppslag till fortsatt forskning”. En inkrementell 

utvecklingsprocess stämmer också överens med Företag 2s och Företag4s synsätt. 

Huizingh (2002) skriver om vikten av att uppdatera den interna organisationen, så att den ligger i 

linje med företagets e-handelsstrategi när en sådan utvecklats. Således kan ett företags 

strategiarbete sägas knyta an till förändringsarbete och motståndshantering. 

 

Andra faktorer 
Vissa faktorer som nämns av företagen, anser författaren snarare är generella framgångsfaktorer 

för ett detaljhandelsföretag än specifika framgångsfaktorer för e-handelsverksamhet. Exempel på 
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sådana faktorer är ”starkt varumärke” och ”stark kundklubb”, som nämnts av Företag 1 

respektive Företag 4. Några av faktorerna som nämns, närmare bestämt ”Lagersaldo”, ”Samspel 

med butiker”, ”Hänsyn till butiker” och ”Lagerrutiner”, är supply chain-relaterade, vilket ligger i 

linje med JDA Software och PwCs (2015) konstaterande att supply chain-relaterade frågor är 

essentiella för att ett företag ska kunna uppfylla kundernas förväntningar. Även Deloitte (2015) 

tar upp supply chain som ett kritiskt nyckelområde för en framgångsrik e-handel. JDA Software 

och PwC (2015) hävdar vidare att det är essentiellt för detaljhandelsföretag att reducera kostnader 

relaterade till logistik och transport för att kunna behålla företagets lönsamhet på sikt, vilket 

länkar dessa supply chain-relaterade faktorer till Torres et al.s (2014) strategidimension 

”kostnadseffektivitet”.  
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7.4 Identifiering av framträdande teman 
Baserat på multi-fallstudien i föregående kapitel, har tre framträdande teman värda att undersöka 

vidare identifierats. Dessa teman representerar aggregeringar av faktorerna som presenterades i 

föregående kapitel, lyfta till en mer abstrakt nivå, och presenteras i detta kapitel. I figuren nedan 

framgår hur detta kapitel passar in bland övriga analyskapitel. 

 

Figur 24: Kapitlets förhållande till resten av analysen. 

I kapitel 7.3, ”Jämförelse av fallstudierna”, presenterades och diskuterades en rad faktorer som 

framkommit i litteraturen och fallstudierna. Samtliga av dessa faktorer kan länkas till en eller flera 

av tre övergripande teman: 

 Kundfokus 

 Kostnadseffektivitet 

 Motståndshantering 

Klassificeringen av faktorerna illustreras i figuren nedan och diskuteras sedan i detalj. Läsaren bör 

notera att dessa områden varken är ömsesidigt uteslutande eller kollektivt uttömmande, utan 

valdes utgående från de av studiens fynd som ansågs vara tillräckligt robusta för att bekräfta 

gamla eller generera nya insikter. 
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Figur 25: Klassificering av faktorerna från föregående kapitel 

 

7.4.1 Kundfokus 

Som synes i figur 25 ovan, är kundfokus viktigt för samtliga fallföretag. Kundfokus handlar om 

att sätta kundens perspektiv i centrum, och att utgå från detta varje gång ett nytt e-handelsinitiativ 

övervägs. Nedan finns en överblick över hur faktorerna som relaterar till kundfokus hänger 

samman. 
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Figur 26: Överblick över hur faktorerna relaterade till kundfokus hänger samman 

Företag 1 värderar att ha IT-lösningar som är tillräckligt stabila för att hålla kunderna nöjda, att 

deras e-handel upplevs som lättnavigerad och att företagets kundservice tillfredsställer kundens 

behov. Företag 2 uppvisar lyhördhet mot kundernas önskemål genom att bredda sortimentet 

online, och använda testbutiker för att se vad som fungerar bäst för kunderna så väl som för det 

egna företaget. För Företag 4, och även Företag 1, är kundrelationer och möjligheten att till 

exempel skicka ut personliga erbjudanden till kunden mycket viktiga. Dessutom prioriterar alla 

företag i någon mån integreringen av försäljningskanalerna, vilket förutom positiva ekonomiska 

effekter även kan leda till nöjdare kunder som kan röra sig fritt mellan alla företagets 

kontaktpunkter. Även i litteraturen finns stort stöd för ett kundfokuserat synsätt. 

Praxis i detaljhandelsbranschen tycks således vara att ha en organisation som genomsyras av 

kundfokus. Detta resonemang stöttas av Dubelaar (2005), som anser att ett stort kundfokus är en 

viktig e-handelsrelaterad framgångsfaktor, samt av Piotrowicz och Cuthbertsons (2015) och 

Verhoef et al.s (2015) resonemang kring den ökande vikten av att bygga en relation med varje 

enskild kund. Fallföretagen har en varierande grad av kundfokus i dagsläget, vilket även märks på 

att de faktorer de valt att fokusera på tycks vara anpassade till den nivå de befinner sig på. 

Företag 2 verkar exempelvis ha kommit längre än de övriga företagen, då företaget till exempel 

verkar tycka sig ha en stabil IT-lösning och välfungerande kundservice. Detta kan vara en 

anledning till att de faktorer som Företag 2 nämner kan sägas vara på en något högre nivå än de 

andra företagens faktorer inom detta område. 

 

7.4.2 Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet innebär att ett företag minimerar sina kostnader för att öka företagets 

lönsamhet. Exempel från fallstudierna på hur detta kan göras inkluderar effektivisering av 

företagets lagerstyrning, leveranser (Click & Collect) och utveckling av företagets e-

handelsstrategi. Figuren nedan visar en överblick över hur faktorerna som relaterar till 

kostnadseffektivitet hänger samman. 
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Figur 27: Överblick över hur faktorerna relaterade till kostnadseffektivitet hänger samman 

Företag 2 är det företag som har flest faktorer relaterade till kostnadseffektivitet, vilket ger 

ytterligare stöd åt resonemanget som fördes under rubriken ”Strategier för e-handelsexpansion” i 

avsnitt 7.3.5, om att Företag 2 särskiljer sig från de andra företagen genom att fokusera mer på 

kostnadseffektivitet än de andra företagen. Ytterligare två faktorer som också hade kunnat 

klassificeras i detta tema är integreringen av försäljningskanaler, som enligt källor i 

sekundärempirin också leder till kostnadseffektiviseringar, och samspel med butiker, som även 

det i mångt och mycket är en supply chain-fråga. 

I detaljhandelsbranschen tycks det vara praxis att sträva mot kostnadseffektivitet i e-

handelssammanhang så väl som i resten av verksamheten. Denna observation har tidigare gjorts 

av erkända författare i forskarvärlden (Porter, 1985; Torres et al., 2014) såväl som av företag i 

näringslivet (Swedbank, 2015; JDA Software & PwC, 2015), men är ändå ett viktigt konstaterande 

då det tycks författaren som att detta tema förvånansvärt ofta nedprioriteras i näringslivet (se 

kapitel 8.4, ”Reflektion”). Som nämndes ovan är Företag 2 det företag som tycks fokusera mest 

på kostnadseffektivitet. Detta företag har fått diverse utmärkelser för sin e-handel samtidigt som 

företaget håller en rekordhög lönsamhet, vilket indikerar att detta tema är den viktigaste av de tre 

teman som presenteras i detta kapitel.   

 

7.4.3 Motståndshantering 

Med ”motståndshantering” menas här företagets hantering av det förändringsmotstånd som 

butikspersonalen uppvisar mot företagets e-handelsverksamhet. Företagen i fallstudierna 

hanterade detta motstånd genom att till exempel utbilda och se till samspelet med dessa 

medarbetare, samt genom att se över företagets incitamentsstruktur. Det fanns även en stor 

mängd stöd detta sätt att hantera motstånd i den studerade litteraturen. I figuren nedan illustreras 

hur de olika faktorerna relaterar till temat motståndshantering. 
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Figur 28: Överblick över hur faktorerna relaterade till motståndshantering hänger samman 

Även gällande motståndshantering tycks Företag 2 vara något starkare än de övriga studerade 

fallföretagen. Då den vanligast bakomliggande orsaken till motståndet i alla företag var rädsla, 

ligger företagens val att hantera motståndet med utbildning i linje med de teorier som 

presenterats i den teoretiska referensramen.  

Denna studie indikerar att praxis i detaljhandeln är att arbeta aktivt med motståndshantering för 

att kunna bedriva e-handel på ett framgångsrikt sätt. Då de framtidsprognoser som behandlats i 

litteraturen tyder på att e-handeln kommer att få allt större betydelse i detaljhandelsbranschen, 

och att butikernas framtid är osäker, finns en risk att rädslan och motståndet från 

butikspersonalen kommer att öka ytterligare. Detta innebär att företagens motståndshantering 

troligtvis kommer att få ännu större betydelse i framtiden. 

 

7.4.4 Balans mellan ovanstående teman 

De teman som diskuterats ovan är inte frikopplade från varandra, utan kan i högsta grad sägas 

vara sammanlänkade. Ett starkt kundfokus kan till exempel innebära stora investeringar i form av 

CRM-verktyg och utveckling av tjänster som ökar kundernas bekvämlighet under köpresan, men 

vars särkostnader blir större än de motsvarande särintäkterna. Således kan en ökning av ett 

företags grad av kundfokus påverka företagets kostnadseffektivitet negativt. Ett annat exempel på 

ett tillfälle då tidigare nämnda teman kan samverka, är om företaget förbättrar sin 

motståndshantering. En effektiv motståndshantering kan effektivisera verksamheten som helhet, 

vilket kan bidra till att förbättra företagets kostnadseffektivitet och säkerställa att företagets 

kundfokus genomsyrar hela organisationen. De tre temana kan således sägas samverka för 

företagets e-handelsresultat enligt figuren nedan. 

Utbildning

• Utbildning av 
butikssäljare

• Motstånd från 
butikerna

Samspel 
med 

butiker

• Hänsyn till butiker

• Samspel med butiker



 

94 
 

 

  

Motstånds-
hantering

Kostnads-
effektivitet

Kundfokus

Figur 29: Illustration av samverkan mellan kundfokus, kostnadseffektivitet och motståndshantering 
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8 Slutsatser och diskussion 
Nedan presenteras de slutsatser som författaren dragit av studien. Riktlinjer för expansion mot e-handel 

presenteras och rekommenderade fokusområden diskuteras. Vidare diskuteras studiens generaliserbarhet och 

uppslag till fortsatt forskning. Kapitlet inkluderar även en diskussionsdel, där författaren presenterar sina 

analysbaserade åsikter. 

8.1 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med denna studie var att kartlägga praxis och metoder som möjliggör framgångsrik 

expansion av e-handel för medelstora, svenska detaljhandelsföretag. De frågeställningar som 

ställdes upp för att kunna uppnå syftet upprepas nedan. 

- Vilka fenomen och trender dominerar e-handelns detaljhandelsmarknad 

idag? 

- Hur har etablerade detaljhandelskedjor utvecklat sin e-handelsverksamhet, 

och hur ser utvecklingsprocesserna ut ur ett teoretiskt perspektiv? 

- Vilka utmaningar och framgångsfaktorer finns vid e-handelsexpansioner? 

- Hur kan en medelstor, etablerad detaljhandelskedja genomföra en expansion 

mot e-handel i syfte att öka sin lönsamhet? 

I denna studie har det framkommit att det finns många faktorer att ta hänsyn till för ett företag 

som önskar genomföra en expansion mot e-handel. För att besvara den första frågeställningen, 

och förstå hur marknaden ser ut idag och vart den är på väg, har litteratur studerats och intervjuer 

genomförts för att skapa en bred och rättvisande bild av verkligheten. Det som framkom i 

studien var att e-handelns andel av den totala detaljhandelsmarknaden har ökat kraftigt de senaste 

åren, och tillgängliga prognoser tyder på att utvecklingen kommer att fortsätta på samma sätt det 

kommande decenniet. Vissa undermarknader, så som barnartiklar och bygghandel, uppvisar 

exceptionellt stor tillväxt och är således extra intressanta för företag som vill genomföra 

expansioner mot e-handel. Samtidigt blir konkurrensen på marknaden allt hårdare, vilket i 

kombination med att kunderna börjat röra sig allt friare mellan företagens fysiska och digitala 

butiker leder till pressade priser och minskande lönsamhet för aktörerna på marknaden. Detta har 

ökat vikten av att ha en väl genomtänkt e-handelsstrategi, en överlagd positionering på e-

handelsmarknaden samt en gedigen omvärldsbevakning. I takt med att detaljhandelns e-

handelsmarknads omsättning ökar, förväntas de fysiska butikernas omsättning börja sjunka. En 

sådan utveckling skulle ställa nya krav på företagen, som kan svara genom att till exempel välja att 

uppdatera sina butikskoncept till så kallade showrooms för att klara sig på den nya marknaden.  

Genom att analysera de data som framkommit under intervjuerna med fallföretagen med hjälp av 

den studerade litteraturen, kan även den andra frågeställningen ovan besvaras. 10 dimensioner av 

praxis och metoder för utveckling av e-handelsverksamhet identifierades, i syfte att möjliggöra en 

kartläggning av hur fallföretagen utvecklat sin e-handelsverksamhet. Dessa dimensioner återges i 

figuren nedan.  
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Figur 30: De 10 identifierade dimensionerna för praxis och metoder för e-handelsexpansion 

De 10 dimensionerna studerades och analyserades med hjälp av litteraturen, varpå författaren 

kunde konstatera att praxis tycks vara att kontinuerligt vidareutveckla sin e-handelsverksamhet 

utgående från tre viktiga fokusområden för en framgångsrik e-handelsverksamhet - kundfokus, 

kostnadseffektivitet och motståndshantering. Inom dessa fokusområden kunde en rad viktiga 

delområden identifieras, där de viktigaste var att: 

 Ha en stabil och användarvänlig e-handel 

 Arbeta aktivt med att förvalta och förbättra kundrelationer 

 Vara lyhörd för kundernas behov och preferenser 

 Effektivisera företagets logistikflöde 

 Ha en tydlig e-handelsstrategi och utveckla verktyg för ekonomistyrning 

 Utbilda butikspersonalen i e-handelns fördelar 

 Ta hänsyn till butikerna vid utveckling av nya e-handelsinitiativ 

För att kunna kartlägga vilka utmaningar och framgångsfaktorer som kan finnas vid e-

handelsexpansioner, analyserades de data som samlats in utgående från ramverket i figuren ovan. 

De områden som framkom återges i figuren nedan, där utmaningar syns i svart text och 

framgångsfaktorer i vit text. 
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Figur 31: Sammanfattning av utmaningar (svart text) och framgångsfaktorer (vit text) vid e-handelsexpansion 

Med utgångspunkt tidigare nämnda områden, utmaningar och framgångsfaktorer kunde slutligen 

den fjärde frågeställningen besvaras. Faktorer och metoder inom de tre områdena fanns hos 

studiens samtliga fallföretag samt i den studerade litteraturen. Studien indikerar att praxis för 

detaljhandelsbranschens e-handel är att låta organisationen genomsyras av kundfokus, samtidigt 

som företaget strävar mot kostnadseffektivitet och arbetar aktivt med att motverka det motstånd mot e-

handeln som kommer från butikspersonalen. Lämpliga sätt att göra detta är att arbeta med de metoder 

och praxis som angavs i punktlistan tidigare i detta kapitel. Vidare är en generell rekommendation 

för företag som vill expandera sin e-handelsverksamhet, att inledningsvis hålla någorlunda jämna 

steg med konkurrenterna. Denna rekommendation gäller erbjudanden såväl som hemsida och 

service. 

Det finns områden som ett företag behöver ta hänsyn till, där ovan nämnda riktlinjer blir 

tvetydiga. Ett sådant exempel är leveransalternativet Click & Collect, som är något kunderna 

förväntar sig, men som medför kostnader som inte nödvändigtvis vägs upp av de särintäkter som 

genereras till följd av att alternativet erbjuds. I sådana fall är det viktigt att företaget i fråga har sin 

e-handelsstrategi och sina prioriteringar klara för sig, samt att de sammanställer ett gediget 

business case innan de beslutar om att satsa på eller lägga ner initiativet i fråga.  

Avslutningsvis vill författaren poängtera att företag alltid bör ha i åtanke att de faktorer som 

påverkar en e-handelsverksamhets resultat är beroende av kontext, och att denna kontext varierar 

från företag till företag samt över tiden. Ett exempel på detta är de skillnader mellan studerade 

undermarknader som framkommit i denna studie, där till exempel marknaden för böcker och 

media är relativt mogen och har en betydligt lägre tillväxt än marknaden för barnartiklar. Det är 

således essentiellt för företag att bedriva en noggrann omvärldsbevakning, utvärdera potentiella 

initiativ väl samt följa upp resultatet från tidigare e-handelsrelaterade investeringar. 
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8.2 Studiens vetenskapliga och praktiska bidrag samt etiska aspekter 
Det tycks författaren som att den tillgängliga litteraturen inom ämnet e-handel främst behandlar 

färdiga e-handelsverksamheter, snarare än den väg som företagen tagit för att komma dit. Ett 

symptom på detta är att företag som Företag X och fallföretagen, som är verksamma i en värld av 

digitalisering och information i överflöd, visar tendenser på att drabbas av problem som 

akademin sedan länge funnit lösningar på. Denna studie kompletterar således den tidigare 

litteraturen genom att även behandla e-handelsverksamhetens utvecklingsprocess, vilket inte 

adresserats i denna utsträckning tidigare. Vidare går studien ett steg längre än tidigare studier, och 

bidrar genom sina djupgående fallstudier med en djupare förståelse för den situation som 

etablerade svenska detaljhandelsföretag befinner sig i. Författaren hoppas även att studien kan 

användas som underlag för fortsatta studier om e-handeln inom akademin, vilket diskuteras 

vidare i kapitel 8.4, ”Uppslag till fortsatt forskning”. 

Författarens förhoppning är att denna studie kan fungera som ett stöd för företag som står inför 

en e-handelsexpansion. Genom att ta del av denna studie, kan dessa företag få en bred bild av hur 

den svenska detaljhandelsmarknaden ser ut idag, samt en uppfattning om vart den är på väg. 

Detta är kunskap som med fördel kan användas som underlag för beslut gällande företagets 

framtida försäljningsstrategier. Vidare kan informationen från fallstudierna och litteraturen 

användas som konkret inspiration till företagens framtida utveckling av sin e-handelsverksamhet. 

Liksom inom alla områden, finns etiska aspekter som bör beaktas gällande e-

handelsverksamheter. En av denna studies viktigaste slutsatser var att företag bör arbeta aktivt 

med kundrelationer, vilket i e-handelssammanhang är tätt sammanlänkat med personliga 

erbjudanden genom användning av big data. Övervakning och kartläggning av privatpersoners 

aktiviteter på internet är ett i högsta grad aktuellt ämne för etiska diskussioner, där åsikterna ofta 

går isär. Utöver att hålla sig uppdaterade om gällande riktlinjer och lagar, bör företagen som 

bedriver e-handel även ta ställning till hur långt det är rimligt att gå i syfte att erbjuda personliga 

erbjudanden. Denna etiska aspekt är även sammankopplad med företagets anseende, såtillvida att 

detta kan ta skada om de data företagen samlar in används på ett sådant sätt att kunder upplever 

att deras personliga integritet kränkts.  

En annan etisk aspekt förknippad till denna studie är e-handelns påverkan på miljön. Då en stor 

andel av de varor som köps på e-handelsplatser transporteras hem till kunden, skulle en ökande 

andel e-handel på den totala detaljhandelsmarknaden kunna innebära att andelen leveranser ökar. 

Detta riskerar att medföra negativa miljöeffekter i form av ökade utsläpp. Om fler kunder 

dessutom tillämpar det nya köpmönster som behandlats i denna studie, är risken stor att de 

negativa miljöeffekterna ökar. Den totala transporttiden blir till exempel längre om en kund väljer 

att först besöka en butik för att sedan beställa varan via e-handeln och få den hemlevererad, än 

om kunden istället hade köpt varan direkt i butik. Detta ämne diskuteras vidare i kapitel 8.5, 

”Uppslag till fortsatt forskning”. 

 

8.3 Generaliserbarhet 
Denna studie avser detaljhandelsföretag med kärnverksamhet på den svenska marknaden. Det 

finns dock goda möjligheter till att studiens resultat kan generaliseras till andra västerländska 

länder, eller till och med länder i resten av världen. Anledningen till detta är att andra 

västerländska länder på många sätt liknar Sverige, till exempel gällande detaljhandelsmarknadens 

kunders köpmönster och deras tekniska mognadsgrad. Författaren utesluter inte att detta även 
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gäller andra länder i vår allt mer globaliserade värld. Det viktigaste att ha i åtanke vid eventuella 

generaliseringar är hur mogen landets e-handelsmarknad är, det vill säga hur stor andel av 

försäljningen som sker genom e-handel. Är marknaden mindre mogen än den svenska, kan 

resultatet i denna studie med fördel användas som prognos för marknadens framtid. Är 

marknaden mer mogen än den svenska, kan studien fortfarande vara av relevans, men läsaren bör 

fokusera på de kapitel som behandlar marknadens framtid. Dessa bör kunna vara till viss nytta 

för läsaren, då den svenska e-handelsmarknaden förutspås växa explosionsartat de kommande 

åren. 

Författaren tror även att studien kan vara till nytta för den läsare som studerar 

livsmedelsmarknaden. Denna marknad är närbesläktad med detaljhandelsmarknaden, då den 

innefattar varuförsäljning från företag till privatpersoner, men är samtidigt signifikant olik den på 

många punkter. Exempel på detta är att de varor som säljs på livsmedelsmarknaden konsumeras 

på ett annat sätt än varorna på detaljhandelsmarknaden, samt att majoriteten av kunderna 

troligtvis inhandlar denna typ av varor oftare än de inhandlar detaljhandelsvaror. Dock tror 

författaren att studiens mer abstrakta resultat åtminstone i viss mån skulle gå att applicera på 

livsmedelsmarknaden, eftersom marknaderna i övrigt liknar varandra på många sätt. 

Gällande fallstudierna, finner författaren det troligt att resultaten i någon mån kan generaliseras 

till andra företag inom samma branscher. Här har studien dock sina begränsningar, då resultaten 

från fallstudierna var relativt olika och det inte går att dra några statistiskt säkerställda slutsatser 

utifrån dessa.  

 

8.4 Reflektion 
Det tycks författaren som om många företag, inklusive Företag X i denna studie, ser på 

omnikanalhandel som en universallösning för alla företagets problem. Tanken tycks vara att om 

företaget bara implementerar tillräckligt många omnikanal-relaterade initiativ tillräckligt väl, 

kommer omsättningen och lönsamheten att skjuta i höjden och företaget kommer att blomstra. 

Emellertid har författaren inte kunnat hitta tillräckliga bevis för några sådana teorier – tvärt om 

tycks det som att många företag går i fällan att göra mycket stora investeringar som de sedan inte 

får avkastning på. Detta tycks dock ofta gå obemärkt förbi, då företagen har svårt att följa upp 

resultatet av sina investeringar. Författaren medger att ett system för uppföljning av dessa inte är 

trivialt, men är av åsikten att det garanterat är möjligt att utveckla ett sådant.  

Författaren vill också väcka frågan kring de risker som en e-handel kan medföra. Idag finns en 

uppsjö av internetbaserade verktyg för prisjämförelser och sidor för användarrecensioner, men 

ändå talas det förvånansvärt lite om de effekter som dessa potentiellt kan ha på företagen på 

marknaden.  För företag som antingen har låga priser eller hög kvalitet blir effekterna troligtvis 

positiva, då dessa styrkor synliggörs. För företag som däremot varken är billigast eller håller högst 

kvalitet på varor och/eller service, innebär tidigare nämnda hemsidor emellertid ett hot eftersom 

de lyfter upp företagens svagheter till ytan. Potentiella negativ effekter av detta blir att företagets 

anseende skadas, vilket kan vara mycket svårt att återhämta sig från. Har ett företag till exempel 

blivit stämplat som ett företag som säljer produkter av låg kvalitet, kan det till exempel behövas 

kostsamma marknadsföringskampanjer för att vinna tillbaka kundernas förtroende. 
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8.5 Uppslag till fortsatt forskning 
Att följa upp resultatet från investeringar är av yttersta vikt för alla företag, men på grund av 

studiens begränsningar har detta område inte behandlats i denna studie. Dock anser författaren 

att det vore mycket intressant att studera olika metoder för uppföljning och styrning av e-

handelsverksamhet. Vidare skulle en kompletterande kvantitativ undersökning av faktorer 

kopplade till lönsam e-handelsverksamhet kunna ge studiens slutsatser ytterligare en dimension, 

och leda till en säkrare kartläggning av framgångsfaktorer för e-handelsverksamhet. 

E-handelns miljömässiga påverkan är ett ämne som kan komma att bli allt viktigare om e-

handelns andel av den totala detaljhandelsmarknaden fortsätter att öka. Att studera vilka 

miljömässiga effekter en ökad e-handel skulle ha, samt hur en e-handelsverksamhets logistikflöde 

kan uppdateras för att minska dessa, skulle således vara högst relevant. Andra relaterade ämnen 

som inte behandlades i denna studie, men som också skulle kunna vara av relevans för akademin 

så väl som näringslivet, är: 

 IT-lösningars roll i e-handelsverksamheter, till exempel verktyg för analys av big data 

 Påverkan som olika typer av funktionalitet på e-handelsplatser har på e-handelns 

omsättning 

 Marknadsföring av e-handelsplatser, och hur denna kan och bör skilja sig från 

marknadsföring av fysiska försäljningskanaler 

 E-handel mellan företag och dess inverkan på näringslivet 

Författaren anser även att det vore intressant att genomföra studier liknande denna i andra 

länder, exempelvis i Storbritannien vars e-handelsmarknad är mer mogen än den svenska. En 

sådan studie hade kunnat ge indikationer på vad som kan komma att ske på den svenska 

marknaden i framtiden. 
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10 Appendix 

10.1 Att mäta företags grad av omnikanalhandel 
Företaget Avensia genomförde en stor omnikanalsundersökning, vars resultat presenterades i 

rapporten ”Omni-Channel Retail 2015 – A Scandinavian Omni-Channel Index”. 30 

detaljhandelsföretag deltog, och uppmanades företagen ställning till en rad påståenden. Dessa 

påståenden besvarades ”ja” eller ”nej”, där ”nej” gav 0 poäng och ”ja” gav 100 poäng. Slutligen 

beräknades företagens genomsnittliga svarspoäng, eller ”omni-index”. Frågorna som ställdes var: 

 Is it possible to see stock from B&M stores online? 
 Is it possible to order online and return the product in B&M store? 
 Is it possible to filter products online to see products available in a B&M store nearby?  
 Can you get access to information about products from B&M by mobile? Example QR 

codes for online reviews.  
 Is a product that has been put in the shopping basket on a mobile device still there when 

using the same account on a laptop or other device? 
 Do you use the same offers online and offline?  
 Is there individual social media sites for each B&M store? 
 Is it possible to write a shopping list online and then bring to your B&M stores?  
 Can your customers see their loyalty points online?  
 Can your customers use their loyalty points when shopping online? 
 Does your customers receive loyalty points when purchasing both online and in B&M? 
 Is there a map with directions online to your closest B&M store?  
 Are there any incentives when buying online and pick up in store? Example free 

shipment  
 Are there local offers in B&M stores near your customer’s location? 

(Avensia AB, 2015) 

Inför PostNords ”E-barometern Q1 2015” genomfördes en stor omni-undersökning där 270 

detaljhandelsföretag deltog. I denna undersökning uppmanades företagen ta ställning till en rad 

påståenden. Dessa besvarades med en siffra mellan 0 och 100, där 0 betyder ”instämmer inte alls” 

och 100 betyder ”instämmer helt”. Slutligen beräknades företagens genomsnittliga svarspoäng, 

här kallat ”omni-index”. De påståenden som företagen fick ta ställning till var: 

 Vi har ett helt integrerat affärssystem där till exempel lagersaldo uppdateras i realtid för 

samtliga kanaler. 

 Vi erbjuder en enhetlig köpupplevelse genom alla försäljningskanaler. 

 Kunderna möter samma priser i alla kanaler. 

 Vi erbjuder kunderna att returnera varorna i samtliga kanaler oavsett inköpskanal. 

o Gratis returer? Osv, bryt ner och fråga konkurrenter 

 Vi personaliserar erbjudanden och lojalitetsbelöningar i alla kanaler. 

 Omnikanalsstrategi är en ledningsfråga på vårt företag. 

 Vi organiserar oss utifrån omnikanalsfrågan, d.v.s. frågan engagerar alla avdelningar i 

organisationen. 

 Omnikanaler är den viktigaste frågan för vårt företag just nu. 

(Blom, 2015) Det genomsnittliga omni-indexet för de 270 undersökta företagen blev 59 (skala 0-

100). (PostNord Sverige, Digital Handel & HUI Research, 2015)  



 

107 
 

10.2 Intervjufrågor 
10.2.1 Intervjufrågor till representanter på Företag X 

 Vad har Företag X för mål de närmaste åren? Vad är prioritet? Är det att öka 

lönsamheten, omsättningen, marknadsandelen eller något annat? 

 Hur ska e-handeln hjälpa Företag X att nå företagets mål? 

 Hur passar e-handeln in i företagets strategi? 

 Vad betyder omnichannel för dig? 

 Några artiklar jag läst tyder på att omnikanalhandel ofta inte leder till ökad lönsamhet. 

Dessa studier tyder snarare på att företagets kostnader ökar i snabbare takt än företagets 

intäkter vid en omnikanalsatsning, vilket innebär att företagets lönsamhet minskar. Hur 

ser du på det? Har Företag X råd att ta en sådan risk? 

 

10.2.2 Intervjufrågor till fallföretagen 

 Hur har er e-handel utvecklats genom åren? Alltså hemsidan, utbud, pris, erbjudande… 
o Hur såg den ut när den lanserades? När var det? 
o Vilka uppdateringar har ni gjort sedan dess? 

 Vilka positiva effekter har ni sett till följd av e-handeln? 
o Har ni, via e-handeln, nått kundgrupper som aldrig skulle nåtts annars? 
o Synergieffekter i form av att kund köper mer om den kommer in i butiken för att 

lämna tillbaks en vara? 

 Har ni upplevt att era befintliga kunder nu handlar på nätet istället för i butik, snarare än att 
ni lockar till er nya kunder? Hur har ni hanterat det? 

 Har ni upplevt några problem i samband med att era priser nu visas på Prisjakt och liknande 
hemsidor? Upplever kunderna till exempel att ni är dyra jämfört med nätbaserade 
konkurrenter? 

 Hur såg er förändringsprocess ut när ni lanserade e-handeln? (plattform, anställdas 
arbetsuppgifter…) Förändrade ni allt på en gång, eller lite i taget? 

 Ser ni e-handeln och butikerna som separata enheter, eller har ni ett mer integrerat synsätt? 

 Hur förberedde ni er innan er senaste stora uppdatering av e-handeln? Vilka steg/faser gick ni 
igenom? Vart vände ni er för inspiration? Vilken fas trodde ni skulle bli viktigast, och vilken 
fas blev sedan viktigast? 

 Vad är ert företags mål/syfte med e-handeln? Lönsamhet, omsättning, marknadsföring, inte 
bli omsprungna..?  

 Vilka områden har varit viktigast för er att arbeta med, för att göra er e-handel så bra som 
den är idag? Ledtid, plock, returprocess, supply chain i allmänhet, marknadsföring..? 

 Vilka tror du är era främsta framgångsfaktorer gällande e-handeln? Varför? Konkreta ex.?  

 Hur har er organisation förändrats i och med införandet av e-handeln? Är e-handeln 
integrerad i verksamheten eller är det mer som en sidoorganisation (t. ex lager)? 

 Hur har införandet av e-handeln påverkat era arbetsprocesser? I vilken omfattning? 
o Har ni utbildat personalen? 
o När gjordes detta, före eller under tiden som implementationen skedde? 

 Har ni upplevt några problem inom organisationen i och med förändringen? 
o Motstånd? 
o Hur hanterades det? 
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 Det jag hört från andra är att det ofta finns vissa lönsamhetsproblem knutna till en 
nyuppstartad e-handel. Var er e-handel lönsam från början? Är den lönsam idag? Hur lång tid 
tog det innan den blev lönsam? 

 Hur stor del av er totala omsättning utgörs av försäljning i e-handeln? 

 Hur har denna siffra förändrats genom åren? 

 Hur stor del av era kostnader är direkt relaterade till e-handeln? 

 Har ni samma lönsamhet i butik som i e-handeln? Jag kikade lite på era årsredovisningar… 
Har e-handeln något med det att göra, eller beror det på andra faktorer? 

 Använder ni er av speciella marknadskanaler för att marknadsföra e-handeln? 

 Vilken conversion rate har ni? 

 Hur jobbar ni med CRM och e-handel? 

 Hur tar ni emot feedback från era kunder? 

 Hur vävs e-handeln och omni-tänket in i företagets strategi? 

 Hur bestämmer ni vad som ska göras inom t ex omnisatsningar? Hur prioriterar ni? 

 Har era e-handelsinvesteringar hittills varit lönsamma?  


