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Abstract 
 
Internet is the world’s biggest computer network and has created new ways for 
communication, but also for commerce. E-commerce stands for electronic commerce and 
means the process of buying, selling and exchange products and services on the internet. The 
first web stores in Sweden opened the year of 1997 and were considered to have a great 
growth potential. The web stores was encountered wiht problems, and is today called the”IT 
bubble”. Today the situation is different and e-commerce are evolving positively. E-
commerce sales have evolved from 4, 9 billion in the year of 2003 to 17, 7 billions in 2007. E-
commerce is spreading and the competition is increasing.  
 
Our purpose whit this essay is to see if there are any specific strategies for e-commerce 
success, regardless line of business. But also what factors that are important for customer 
satisfaction. We have chosen to interview three different e-commerce companies. Nelly.com 
who is selling clothes and related products, Skype who delivers internet telephony and Kindo 
that is a family community. We have chosen to also do interviews whit focus groups to learn 
about the customer’s apprehension of the value creating components. We use a qualitative 
method and a hermeneutic way of interpretation in our essay. Furthermore we use an 
inductive reasoning.  
 
From our conclusions shows that the examined companies’ offers products whit great 
customer value that appeals to human’s primary needs. The study also shows that importance 
of simplicity, speed and clarity. The uses of unconventional marketing methods have shown 
very efficiently results. Costs have been reduced while observation rate has been high.  
 
The conclusions we can make after analysing our interviews whit the focus groups is that a 
number of factors for customer satisfaction exists. These factors are the webpage, logistics, 
security and customer service. These conclusions correspond with the theories on the subject. 
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Sammanfattning 
 
Internet är världens största datornätverk och har skapat nya möjligheter för kommunikation, 
men även för handeln. E-handel står för elektronisk handel och syftar till processen av att 
köpa, sälja och utväxla produkter och tjänster via Internet. De första webbutikerna i Sverige 
öppnade år 1997 och ansågs ha en stor tillväxtpotential. Branschen drabbades dock av 
problem och kallas idag för ”IT bubblan”. Idag är situationen annorlunda och e-handeln 
utvecklas konstant positivt. E-handelns omsättning har stigit från 4,9 miljarder kronor år 2003 
till 17,7 miljarder år 2007. Då e-handeln breder ut sig och det finns otaliga aktörer på 
marknaden ökar konkurrensen. Frågeställningen i vår uppsats är att se om det finns specifika 
strategier för att nå framgång inom e-handel oavsett bransch. Men även vilka faktorer som är 
av vikt för upplevd kundtillfredställelse. Vårt syfte med uppsatsen är att försöka finna 
gemensamma specifika framgångsstrategier för e-handelsföretag, men även till att se vad 
kunderna anser vara viktiga komponenter för kundtillfredställelse.     
 
Vi har valt att intervjua tre olika e-handels företag som är verksamma i olika branscher. 
Nelly.com är verksamma inom klädbranschen, Skype inom Internettelefoni samt Kindo som 
är en familjecommunity. Vidare har vi valt att använda oss av fokusgrupper för att se till 
kundernas uppfattning om vad som är värdeskapande för dem. Vi som författare har 
uteslutande använt oss av en kvalitativ metod. Vi använder oss av ett hermeneutisk 
förhållningssätt, det vill säga att tolka och förstå och detta utifrån en induktiv ansats. 
 
Från våra slutsatser framgår det att de tre undersökta företagen alla erbjuder en produkter som 
appellerar på människans grundläggande behov. Vidare står det klart att företagen förstått 
vikten av att bygga sitt företag ur ett kundperspektiv. Denna förståelse har resulterat i en 
fokusering på enkelhet, tydlighet och snabbhet. Kunderna erbjuds därmed en paketlösning 
med stor kundnytta. Vidare förefaller okonventionella marknadsföringsmetoder, så som, PR 
vara effektivt, då detta håller nere kostnaderna samtidigt som genomslagskraften är hög. 
 
Efter våra intervjuer och analys av fokusgrupperna kunde vi dra slutsatsen att det var några 
faktorer som var av vikt för deras kundtillfredställelse. Dessa utgörs av webbsidan, logistiken,    
kundtjänst samt säkerheten. De vill att webbsidan skall vara tydlig, enkel och lättnavigerad. 
Att få snabba leveranser inom utsatt tid vara en annan faktor som ansågs viktig, men även att 
det skall vara enkelt att kontakta kundtjänst för frågor och returer. Säkerhetsfaktorn syftar till 
att känna trygghet till företaget samt att produkten lever upp till förväntningarna. De slutsatser 
vi kommit fram till överrenstämmer mycket väl med det som teorin förespråkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: E-handel, strategier, kundtillfredställelse 
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1. Inledning 

 
Informationsteknikens genombrott kan anses ha lett till ett paradigmskifte. Denna 
teknikutveckling, liksom tidigare exempel så som ångmaskinen, elmotorn och 
explosionsmotorn, har alla genererat långtgående effekter på hela samhällsekonomin. Den 
pågående tekniska revolutionen förändras villkoren för vilka våra strukturer är uppbyggda 
kring. Detta leder till att våra ekonomier gradvis förändras och kanske hela vår 
samhällskropp. (Litan & Rivlin 2002) 
 
Internets utveckling började i slutet av 1960-talet då det amerikanska försvaret gav i uppgift åt 
några universitet i USA att minska sårbarheten för datorsystem. Detta resulterade i 
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), Internets föregångare. Forskarna 
såg nätets potential och de började skicka filer och meddelanden sinsemellan. Utvecklingen 
fortgick under 1970-talet. Under 1980-talet ledde denna utveckling till NSFnet, ett nätverk 
som knöt samman flertalet universitet och forskningsinstitut. Under denna period kom 
nättekniken även till Sverige.  
 
I början av 1990- talet uppgick ARPANET och NSFnet (National Science Foundation) i 
Internet. Internet blev samlingsnamnet för all världens uppslutning till IP-nät (NE.se). 
Idag har Internet ett ansenligt antal användare och är världens största datornätverk. Internet 
har skapat nya möjligheter inte bara för kommunikation men även för handeln.  
 
E-handeln är en förkortning av elektronisk handel, och tog sin start 1995 då de första 
webbutikerna öppnade. En av dem som stod i spetsen var det amerikanska företaget 
amazon.com. I Sverige kom de första webbutikerna under 1997. Följande år satsades stora 
summor i e-handeln, då man ansåg en stor tillväxtpotential. Men så drabbades branschen av 
stora problem och ”IT-bubblan” sprack. Många företag gjorde miljonförluster, ett mycket känt 
exempel är Medialab, men även boo.com och Framtidsfabriken. (Wijnbladh, Olof) 
 
Idag ser dock situationen annorlunda ut. Enligt en undersökning från HUI (Handelns 
utrednings institut) så ökar e-handeln. År 2005 omsatte e-handeln 9 miljarder kronor. Mellan 
år 2006 och 2007 steg försäljningen med 3.4 miljarder, från 14,3 till 17.7 miljarder kronor i 
Sverige. Det första kvartalet år 2008 var tillväxten 18 %, och försäljningen förväntas uppgå 
till 21.2 miljarder detta år. Av den svenska detaljhandeln utgörs idag 3.5% av e-handel (HUI). 
De svenska företagen ställer sig positiva till denna utveckling och 88 % av dem tror på en 
ytterligare ökning. HUI`s analytiker förutspår att e-handeln kommer att överta fler 
marknadsandelar från den traditionella handeln. (HUI) 
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E-handelns omsättning 2003-2008 i mdr kr. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
När nya tekniker äntrar marknaden sker detta ofta i etapper. I den första fasen ökar 
produktiviteten för sektorer och aktörer som är bärare av tekniken. I nästkommande fas 
gynnas konsumenten genom allt lägre priser. Den sista fasen medför effekter som kan 
härledas till allt lägre kostnader. Detta möjliggör att tekniken sprids och med dem också dess 
följdverkningar. (Litan & Rivlin 2002) 
 
En sektor som påverkats starkt av Internets genombrott är handeln och då inte minst e-
handeln. Tillväxten inom e-handeln har varit lägre än optimisterna förutspått, speciellt inom 
konsumenthandeln. Anledningarna till detta är många. Ett är att nya aktörer försöker etablera 
nya okända varumärken. Vidare använd dåligt fungerande e-handelsplatser som kännetecknas 
av dålig service, logistik och tillförlitlighet. Många gånger har marknadsplatserna initieras av 
unga med teknisk kompetens men där förståelsen inför konsumenternas efterfrågan varit svag. 
Men nu börjar vi se stora förändringar. Oseriösa företag rensas ut och funktioner för 
kundhantering förbättras konstant. Detta i kombination med att allmänhetens centrala krav på 
säkerhet alltmer uppfylls gör att e-handeln successivt breder ut sig.  
 

1.3 Problemformulering 

 
Marknaden växer konstant och den snabbaste tillväxten, procentuellt sett, sker inom Internet. 
Den progressiva teknikutvecklingen resulterar i allt större möjligheter för e-handel. Allt fler 
företag förstår Internets betydelse och vilka möjligheter som där inryms. Dagens fokusering 
mot Internetetablering innebär en allt större konkurrens. Mot denna bakgrund förefaller 
strategiernas betydelse öka. 
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Formulerad huvudfråga; 
 

� Finns det specifika strategier för att nå framgång inom e-handel oberoende av 
bransch? 

 
Delfråga; 
 

� Vilka faktorer är av vikt för upplevd kundtillfredsställelse? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att försöka finna gemensamma specifika framgångsstrategier för 
Internetbaserade företag. Vår uppsats syftar även till att se vad kunderna anser som viktiga 
komponenter för kundtillfredsställelse.   
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att endast undersöka företag som uteslutande bedriver 
sin verksamhet på Internet.  Då det finns otaliga definitioner av begreppen e-handel och 
strategi har vi valt att i vår uppsats att utgå från följande: 
 
E-handel - “Electronic commerce is any form of business or administrative transaction, or 
information exchange, that is executed using any information and communications 
technology” (Electronic Commerce Association, återgett i Fredholm 2002 sid10). 

Strategi -  ” A broad-based formula for how a business is going to compete, what its goals 
should be, and what plans and policies will be needed to carry out those goals” (Turban 
2006). 

1.6 Empiriskt undersökningsområde 
 
Vår uppsats tar form från genomförda intervjuer. Vi har valt att intervjua tre Internetföretag 
som verkar inom skilda branscher, dessa är Nelly.com, Kindo och Skype. Nelly är verksam 
inom klädbranschen. Kindo är en familjecommunity medan Skype levererar Internetbaserad 
telefoni. Anledningen till valda Internetföretag är att de alla tre är framgångsrika inom sina 
områden. Vidare har vi genom kontakter givits möjligheten att intervjua personer med 
betydande befattningar. Vilket troligtvis genererar högkvalitativa intervjuer som bas för vår 
tolkning.  
 
För att nå kundernas uppfattning om vad som karaktäriserar ett bra Internetföretag har vi valt 
att använda oss av två fokusgrupper där varje grupp innehåller 6 potentiella kunder. Vi har 
valt att använda oss av fokusgrupper, då det är våran uppfattning att denna form genererar en 
mer dynamisk diskussion kontra enkätundersökningens statiska karaktär.   
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2. Metoddiskussion  

2.1 Inledning  

 
På en generell basis kan metod beskrivas som läran om och hur man på bästa sätt kan samla 
in, omvandla och sammanfatta information så att den genererar en ny och tillförlitlig kunskap. 
Metodens essens syftar därmed till att, på ett systematiskt sätt, undersöka vår verklighet. 
Människan är av naturen nyfiken men världen är stor. Vi behöver därför metoder för att kunna 
fokusera, särskilja och slutligen förstå orsakerna bakom händelserna, åsikterna bakom 
handlingen och strukturella betingelsers inverkan på individens åsikter och beslut. Metoder 
kan därmed ses som nödvändiga verktyg, som korrekt använda, validera ett vetenskapligt 
resultat (Andersen 1998) 
 

2.2 Vetenskapliga undersökningsmetoder 

2.2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

 
Inom samhällsvetenskaperna finns två, ifrån varandra, skilda huvudmetoder, nämligen 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 
 
Essensen för kvalitativa metoder är att denna typ av datainsamling avser att generera en 
djupare förståelse inför det som studeras. Här är det centralt att förstå det problemkomplex 
som utforskas för att på så sätt också kunna integrera och placera det i en helhet. 
Kunskapssyftet för denna metod är att skapa en förståelse snarare än en förklaring inför det 
som studeras, vilket också klargör det begränsade användandet av statistik, matematik och 
aritmetiska formler. 
(Andersen 1998) 
 
Signifikant för kvalitativa metoder är det önskar uppnå rikligt med information om och kring 
begränsade undersökningsenheter. Här gör forskaren en djupdykning för att på så sätt 
tillförskaffa sig mycket kunskap om ett begränsat studieobjekt. Metodens arbetssätt kan bäst 
beskrivas som ostrukturerat och osystematisk. Standardiserade och eller styrda frågeformulär 
inryms inte här. Istället sker intervjuer och observationer under relativt otvingade former, allt 
för att informationen ska samlas in under verklighetsnära villkor. 
(Holme & Solvang 1997) 
 
Kvantitativa metoder används vanligtvis och i stor utsträckning inom naturvetenskaperna. Här 
ges stort utrymme för såväl statistik, matematik som aritmetik. Vidare sker undersökningarna 
under tydliga riktlinjer. Här är kunskapssyftet att kunna orsaksförklara fenomen snarare än att 
förstå dem. Anledningen till metodens strikta struktur är att den ska främja möjligheten att 
uppnått resultat kan appliceras på och för alla de enheter som man vill uttala sig kring. 
(Andersen 1998) 
 
Signifikant för kvantitativa metoder är att undersökningen sker inom ett starkt begränsad 
informationsområde men på många undersökningsenheter. Genom detta tillvägagångssätt 
frigörs en relativt liten mängd information om och kring det undersökta men samtidigt en 
information som kan antas gälla för en stor mängd enheter. Denna metod karaktäriseras som 
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strukturerad och systematisk. Såväl intervjuer som observationer sker under strikta och sedan 
tidigare förutbestämda former. (Holme & Solvang) 

2.2.1 Författarnas undersökningsmetod 

  
Vi som författare har valt att använda oss av kvalitativa metoder som underlag för uppsatsen. 
Vår ambition är att gå på djupet. Därför kommer vi initialt att genomföra ett antal kvalitativa 
intervjuer. Dessa kommer att vara delvis strukturerade, där redan tidigare utarbetade stickord, 
underlättar att alla önskade ämnesområden belyses. En förutsättning för detta 
tillvägagångssätt är att vi som författare innehar viss förkunskap kring ämnesområdet.  
(Wibeck, Victoria 2000) 
 
Vidare kommer vi att fördjupa vår kvalitativa undersökning med hjälp av ett användande av 
två fokusgrupper á sex individer. Fokusgrupper kan ses som en form av gruppintervju men 
alla gruppintervjuer är inte fokusgrupper. ”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data 
samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som forskaren bestämmer” (s.23). 
Definitionen lyfter fram fokusgruppen tredelade essens, nämligen att forskningsgrupper är en 
forskningsteknik, det vill säga en metod för insamling av adekvat data. Vidare samlas dessa 
data in genom gruppinteraktion och slutligen är det forskarna som bestämmer det diskuterade 
kärnämnet. (Wibeck, Victoria 2000) 
 
Valet av kvalitativa metoder kombinerat med relativt få undersökningsenheter tordes generera 
en djup förståelse kring det studerade. En riklig och samtidigt fokuserad information 
möjliggör goda förutsättningar att alstra en seriös uppsats.  
 

2.3 Vetenskapliga ansatser 

2.3.1 Deduktion och induktion 

 
När man skall dra vetenskapliga slutsatser finns det olika tillvägagångssätt, deduktion och 
induktion. Deduktion är ett tillvägagångssätt man använder sig av när man drar generella 
slutsatser utifrån teorier. Den grundar sig i teorin. När man istället utgår ifrån det som grundar 
sig ur empirin och drar slutsatser utifrån denna är det induktion. Det är dock vanligt vid 
uppsats arbete att dessa två vetenskapliga ansatser kombineras (Andersen, Ib 1998). 
Abduktion är ytterligare en vetenskaplig ansats. Denna karaktäriseras av att man i 
kombination med kritiskt tänkande växlar mellan deduktion och induktion (Bassims overhead 
2008).  

2.3.2 Författarnas vetenskapliga ansats 

 
Vi som författare har valt att utgå från en induktiv ansats. Valet av ansats är given då vår 
uppgift kommer att baseras på empiri och slutsatserna dras utifrån denna. 
 

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.4.1 Positivism och hermeneutik 
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Vetenskapligt arbete sker alltid inom vissa formerade ramar, man har ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Det finns två dominerande vetenskapliga förhållningssätt, positivism och 
hermeneutik. 
 
Positivismen har sitt ursprung inom naturvetenskapen och används som grund för kvantitativ 
metodteori. Detta förhållningssätt grundar sig på att allt skall vara verkligt och iakttagbart. 
Enligt positivismen bör allt vetenskapligt arbete ske efter en enhetlig metod, och man skall 
åtskilja värderingar och fakta, den söker kausalitetssamband (Lundahl & Skärad 1999). 
 
Hermeneutik är ett tolkningsvetenskapligt förhållningssätt och används som grund för 
kvalitativ metodteori. Hermeneutikens syfte och mål är att tolka och förstå. Inom 
hermeneutiken forskar man om sociala och mänskliga förhållanden, där man särskiljer på 
fysiska och sociala fenomen. Forskningen kring de sociala fenomenen åsyftar till att förstå 
betydelser för att sedan se hur de ligger till grund för beslut och handlingar. Inom detta 
förhållningssätt anser man att det är positivt att inneha engagemang och personliga 
erfarenheter. Detta då hermeneutiken anser att den kunskap man ej kan nå genom förnuftet 
kan känslor förmedla (Lundahl & Skärvad 1999) 
 

2.4.2 Författarnas vetenskapliga förhållningssätt 

 
Vi som författare kommer att inta ett hermeneutiskt förhållningssätt. Att tolka och förstå vårt 
empiriska material är grundläggande för vår uppsats. Vi som författare kommer att utföra en 
kvalitativ undersökning och denna metod har det hermeneutiska förhållningssättet till grund, 
detta understryker valet av vetenskapligt förhållningssätt. 
 

2.5 Giltighetsanspråk 

2.5.1 Validitet och reliabilitet 

 
Med reliabilitet avses en undersöknings tillförlitlighet och stabilitet, detta för att undvika 
slumpens påverkan. Begreppet reliabilitet inrymmer komponenterna konstans, objektivitet, 
precision och kongruens (Trost, Jan 1993). För att få så hög reliabilitet som möjligt är det 
viktigt att minimera slumpens inverkan på undersökningen. För att uppnå detta är det av vikt 
att standardisera alla de förföranden som omringar undersökningen (Lundahl & Skärvad 
1999). Reliabiliteten kan sammanfattas med att om flera forskare forskar om samma sak, och 
dess slutsatser är mycket eller helt likartade har undersökningen hög reliabilitet (Wibeck, 
Victoria 2000). 
 
Med validitet åsyftats en undersöknings giltighet och relevans, (Trost, Jan 1993). Validitet 
kan delas in i yttre och inre validitet. Den yttre validiteten kan sammanfattas med att den skall 
vara realistisk och generaliserbar. Den inre validiteten är att undersökningen undersöker det 
den är avsedd för (Christiansen, Lars 1998). 
 
Validitet och reliabilitet är främst viktiga att se till då man utför kvantitativa undersökningar. I 
de kvalitativa undersökningarna är det ej av lika stor vikt att standardisera utförandet då 
intervjuer kan komma att bli mer uttömmande än tänkt. Det är dock av vikt att även den 
kvalitativa undersökningen innehar relevans och tillförlitlighet. 
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2.5.2 Uppsatsens trovärdighet 

 
Vi som författare är förhoppningsfulla om att uppsatsen kommer inneha stor trovärdighet och 
relevans ur en kvalitativ synpunkt. Våra intervjuobjekt har positioner med god insyn i 
verksamheten i vardera Internetföretag. Vår förhoppning är att de ger oss en välgrundad 
plattform att stå på inför våra analyser. Vår förhoppning är att fokusgrupperna kommer ge 
intressanta aspekter till vår uppsats. Vår önskan är att fokusgrupperna ej påverkas av 
grupptryck eller dylikt, och verkligen uttrycker det dom tänker.  
 

2.6 Undersökningsansats 
 

2.6.1 Explorativt, deskriptivt och explantivt  

 
All forskning kräver insamling av data, bearbetning av denna samt analys. Då forskning kan 
bedrivas på olika sätt krävs det olika tekniker för datainsamling. De olika 
insamlingsmetoderna för data kan delas in i olika undersökningsansatser. Huvudsakligen finns 
det tre olika undersökningsansatser, explorativt, deskriptivt och explantivt. Det explorativa 
syftar till att utforska och upptäcka. Den vanligaste undersökningsformen är att göra en 
fältstudie. Fältstudier sker genom att samtal, observation och reflektion. Det deskriptiva 
handlar om att beskriva ett fenomen. Här är enkätundersökningar är en vanligt förekommande 
undersökningsform. Det explantiva handlar om att förklara något, detta sker som vanligast 
med experiment som undersökningsform. 
 

2.6.2 Författarnas undersökningsansats 

 
Vi som författare kommer att bedriva vår forskning explorativt. Vi anser att den explorativa 
undersökningsansatsen väl samspelar med det syfte vi har med vår uppsats. 
 

3. Teoretisk referensram 

3.1 E-handel  
 
Begreppet e-handel (elektronisk handel) myntades på tidigt 1990-tal i samband med Internets 
kommersialisering då fler och fler anslöt sig till World Wide Web (www). Sedan dess har 
utvecklingen av Internet och dess användande varit massiv. Idag finns det en uppsjö av olika 
användanden, och det är mer regel än undantag att företag och organisationer har en egen 
webbsida. Teknologin utvecklas konstant och förenklar användandet av Internet och dess 
utbud. Det finns företag som lyckats stort med e-handel under åren som till exempel eBay och 
Google. Det finns även de som ej lyckats som till exempel Boo.com och eToys, men detta till 
trots så spår e-handels analytikerna att e-handeln går en ljus framtid till mötes (Turban 2006).  
Begreppet e-handel har olika definitioner, här nedan följer ett axplock: 
 

� ”The process of buying, selling, or exchanging products, services, or information via 
computer networks” (Turban 2006).  
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� ”Ett samlingsnamn för handel som sker elektroniskt” (Fredholm 2002). 

�  “Electronic commerce is any form of business or administrative transaction, or 
information exchange, that is executed using any information and communications 
technology” (Electronic Commerce Association, återgett i Fredholm 2002 sid10). 

� “E-commerce can be defined as the transaction, pre transaction, and post transaction 
set of activities that are preformed by buyers and sellers through the Internet, where 
there is a clear intent to buy or sell” (Fellenstein & Wood 2000 sid 1) 

Skillnaden mellan e-handel och affärer är enligt vissa författare distinkt, medens andra 
författare anser att de två begreppen är synonyma.  
 
E-handel kan ses ur flera olika perspektiv och definieras enligt Turban av dessa. Detta kan 
förtydligas genom att se till några av dem. Om man ser till e-handel ur ett kommunikations 
perspektiv är e-handel leveransen av varor och tjänster, betalningar eller information som sker 
via data nätverk. Ser man istället e-handel ur ett affärs process perspektiv är e-handel när man 
ersätter den fysiska kontakten och affärerna sker istället över elektroniska nätverk. Om man 
betraktar e-handel ur ett handels perspektiv syftar det till att e-handeln ger förutsättningarna 
för att sälja och köpa information, varor och tjänster över Internet. (Turban 2006) 
 
E-handel existerar i olika dimensioner, det kan vara direkt e-handel eller indirekt e-handel 
(Fredholm 2002). Detta berodde på den grad av digitalisering e-handeln har. Direkt e-handel 
syftar till då allt sker digitalt, det vill säga att produkten, betalningen och leveransen sker 
digitalt. Exempel på direkt e-handel är när man köper och laddar ner ett mjukvaruprogram 
från Microsoft. När det handlar om en fysisk produkt som inhandlas och betalas över Internet 
men som levereras fysiskt som till exempel en cd skiva från cdon.com handlar det om indirekt 
e-handel. E-handel existerar inte bara i olika dimensioner, utan i olika former beroende av 
vilken relation de inblandade har. Det finns flertalet olika relationsformer, de mest igenkända 
är, affärsverksamhet till konsument (B2C), affärsverksamhet till affärsverksamhet (B2B), 
konsument till konsument (C2C). Andra exempel är affärsverksamhet till anställda (B2E) och 
konsument till affärsverksamhet (C2B). (Turban 2006) Den största delen av e-handel utförs 
via Internet men kan även ske över lokala nätverk (LANs) eller över värde adderande nätverk 
(VANs) (Turban 2006).  
 
E-handel är ett komplext område då det är så mångfacceterat, men enligt Turban vilar all e-
handel på fem pelare som i sin tur står på en grund av infrastruktur. De fem pelarna utgörs av 
stödjande tjänster, samhälls normer, människor, marknadsföring och reklam, samt 
affärspartners. Med stödjande tjänster syftar Turban till logistik, säkerhetssystem och 
betalning. Människor innefattar köpare och säljare, service och företagsledningen. Samhälls 
normer syftar till lagar, förordningar, skatter och teknisk standard. Marknadsundersökningar, 
webbinnehåll och marknadsföring är det Turban menar som utgör marknadsföring och 
reklam. Med affärspartners menar Turban dotterbolag, samarbetsbolag, e-marknadsplatser, 
och intressentgrupper. (Turban 2006) 
 
E-handel har medfört flertalet fördelar för både företag och individuella konsumenter. För 
företagen är några av dessa fördelar kostnadsreduktioner, fler försäljningstimmar per dygn, 
lättare att nå ut på en internationell marknad och lägre kommunikations kostnader. För de 
individuella konsumenterna utgörs fördelarna av bland annat tillgänglighet, fler tjänster och 
varor, kostnadsreduktioner och snabba leveranser. Det finns även hinder med e-handel, 
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Turban delar upp dessa i teknologiska och icke teknologiska. De teknologiska hindren utgörs 
av bland annat att tekniken ständigt förändras och att den är kostsam i form av till exempel 
dyra affärssystem. Lagar och restriktioner är exempel de icke teknologiska faktorerna som 
utgör hinder för e-handeln. Även konsumenternas eventuella avsaknad av förtroende för e-
handel utgör ett icke teknologiskt hinder enlig Turban. (Turban 2006) 
 
Resor är det konsumenterna procentuellt sett mest inhandlar via Internet. Litteratur, musik, 
film, kläder och elektronik är andra exempel på produkter som ligger högt i statistiken. Mat 
och specerivaror ligger dock lågt bland de produkter som inhandlas. Produkter som inhandlats 
via Internet mars 2006 – april 2007 i procent. 

Resor och logi 28%

Biljetter till evenemang 23%

Böcker och tidningar 19%

Film och musik 18%

Kläder och sportartiklar 17%

Aktier och finansiella tjänster 10%

Hemelektronik och kameror 10%

Datorer och datorutrustning 10%

Spel och program 8%

Möbler och leksaker 8%

Tips, lotto och vadslagning 6%

Mat och specerivaror 2%

 
     (Lindstedt 2008) 
 

3.2 Strategier 
 
Det finns olika definitioner på vad en strategi är: 
 

�  ” A broad-based formula for how a business is going to compete, what its goals 
should be, and what plans and policies will be needed to carry out those goals” 
(Turban 2006). 

� “Konsten att planlägga i stort” (Bonniers lexikon 2002). 

�  “ Strategi är ett medvetet sökande efter en handlingsplan som utvecklar och förstärker 
företagets konkurrensfördelar. För varje företag är ett sådant sökande en 
återkommande process som börjar med ett erkännande av vart företaget står idag och 
vad företaget står inför. De farligaste konkurrenterna är de som är mest lika det egna 
företaget” (Hendersen, återgivet av Roos, Krogh och Roos 1998 sid 17).  



 
 

15

� “En strategi är ett mönster eller en plan som integreras i en organisations överordnade 
mål, politik och händelseförlopp till en helhet. En välformulerad strategi hjälper till att 
styra och fördela ett företags resurser i en unik position som grundas på företagets 
interna kompetens, antagna förändringar I omgivningen och konkurrenternas åtgärder” 
(Quinn, återgivet av Roos, Krogh och Roos 1998 sid 18).  

De ovannämnda definitionerna påvisar att det finns många olika tolkningar på vad en strategi 
är. Roos, Krogh och Roos anser att problematiken i detta ligger i att “strategi inte är ett 
entydigt och generellt begrepp” (Roos, Krogh och Roos 1998 sid 17).   
Det finns otaliga definitioner av begreppet strategi. De olika strategiteorierna som återfinns i 
litteraturen är likväl flertaliga. Alla påvisar de vikten av att inneha en strategi för att lyckas 
men de ter sig relativt individuellt i sitt utförande.  
 
Strategi gurun Michael Porter har poängterat vikten av strategier för dem som är verksamma 
på Internet. “Far from making strategy less important, as some have argued, the Internet 
actually makes strategy more essential than ever” (Porter återgett i Bandyo-padhyay, sid 206). 
Porter anser att man bör frångå den traditionella fokusen på operationell effektivitet (OE) och 
i stället återanknyta till strategier. Porter belyser fyra strategier. En strategi är att finna 
lämpliga marknader, detta görs genom att nya positioner på marknaden och skapa unika 
aktiviteter. Detta kan till exempel vara att man har en unik produkt eller tjänst att erbjuda. En 
annan strategi menar Porter är att välja mellan vad man ska och inte skall göra. Denna strategi 
går ut på att ta ställning och välja mellan inkomptibla aktiviteter. Porter menar även att man 
skall finna ett sätt att sammankoppla passande aktiviteter så att de blir svåra att kopiera för 
konkurrenterna. Avslutningsvis talar Porter om att om man skall återanknyta till strategier 
kräver det fokus på att man väljer ut de produkter, kanaler, kunder och de handelstillfällen 
som är mest lönsamma. Men även att urskilja de distinkta produkterna och tjänsterna inom 
företaget, och de mest lönsamma aktiviteterna. (Porter återgett I Bandyo-padhyay sid 209, 
2002). 
 
Mintzberger har utvecklat ett ramverk för strategier, detta kallar han för “strategins fem p”. 
En kombination av minst två av dessa är vikt för att förstå ett företags hela strategi. En 
strategi skall enligt honom vara formulerad för att skapa stabilitet i ett företag såväl som 
utveckling (Porter återgett i Bandyo-padhyay 2002). De fem p: na utgörs av:  
 

� Plan  

� Operation  

� Mönster 

� Position 

� Perspektiv    (Roos, Krogh och Roos) 

Strategi som plan syftar till en handlingsplan det vill säga att man planerar innan man handlar, 
och benämns som en avsiktlig strategi. Med strategi som operation liknar Mintzberger med ett 
spel där man övermanevurerar eller överlistar sina konkurrenter. Denna strategi omnämns 
som faktiskt strategi. Detta är en mer specifik strategi, det finns även de som är mer allmänna 
som till exempel att minska företagets lagerkostnader. Om man tillbakablickar mot ett 
företags utveckling kan man se ett mönster av hur det har agerat. Detta enligt Mintzbeger är 
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en dimension av strategitänkandet. De tre ovannämnda behandlar huvudsakligen företagets 
interna förhållanden. Strategi som position ser till företagets relation till dess omvärld. Detta 
kan till exempel gälla marknadsandelar, och företagets svagheter och styrkor. Nischstrategier 
faller inom denna ram. Strategi som perspektiv handlar företagets ideologi, och dess attityder. 
(Roos, Krogh och Roos 1998).         
 
Enligt Turban är det essentiellt att ha en strategi, men att dess planeringsprocess är ännu 
viktigare. Denna process har fyra betydande faser. Den första är strategi initiation, där 
företaget undersöker sig själva och dess omgivning, detta innefattar att hitta sina styrkor och 
svagheter samt att göra en konkurrent analys. Detta i sin tur resulterar i att man får ut en 
företagsanalys med bland annat mål, vision och en bild av företagets kapacitet. Men även 
förtydligar denna fas företagets kärnkompetenser, vilka konkurrenter man står inför samt en 
framtidsprognos. I denna fas kan man ta hjälp av till exempel SWOT- och PEST analyser. 
Den andra fasen utgörs av strategi formulering, där man ser till vilka möjligheter som finns 
och vilka eventuella hinder man kan komma att stå inför. Detta leder fram till att man kan se 
sina affärs möjligheter, få fram en lönsamhets- och riskanalys samt en affärsplan. Den tredje 
fasen utgörs av strategi implementering. I denna fas projektplanerar man, införskaffar 
nödvändiga attribut som personal och teknik, men även en resurs fördelning. Den fjärde och 
sista fasen är strategi utvärdering. Denna fas innebär en kontinuerlig bedömning av 
utvecklingen mot företagets strategiska mål. Där man kan se till om det fungerar väl eller om 
det är nödvändigt med justeringar eller till och med behövs en omformulering av dessa. I 
denna fas kan man ha god hjälp av till exempel Balanced Score Card (BSC).  (Turban 2006) 
 
Eisenhart och Sull anser att man skall bygga sin strategi utifrån några enkla regler. Genom att 
några få nyckel strategier som konstant utvecklas får man någon form av stabilitet. Detta 
synsätt anser man vara passande för en snabbföränderlig marknad som Internet (Bandyo-
padhyay 2002). En annan vinkel på strategier ger Szulanski och Amin, de liknar strategi 
skapande med konst. “ Strategy making can be an art, but in situations of uncertainty, strategy 
must be an art….the rapidly changing reality of emerging technologies strains established 
approaches to strategy” (Szulanski och Amin sid 204, 2000 återgett I Bandyo-padhyay 2002).  
 
Förutom att det är av vikt att ett företag innehar en strategi, finns det ytterligare några 
medverkande krafter som bidrar till ett e-handels företags framgång. I en undersökning av 
Eischaikul och Chavananon (2001) identifierades ett antal faktorer för e-handels framgång.  
För de företag som bedriver B2C e-handel var de tre viktigaste faktorerna (Turban sid 649, 
2006): 
 

� En bra webbsida 

� Effektiv marknadsföring 

� Relationsskapandet med kunderna (Turban 2006) 

De tre viktigaste faktorerna för framgångsrik B2B e-handel:  
 

� Fullständigt e-handels system 

� Att hela företaget och deras värdekedja är integrerad (information) 

� Beredskap för handelspartners (trading partners) (Turban 2006) 
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De överlag viktigaste faktorerna som identifierades: 
 

� En bra affärsmodell 

� Att företaget är redo att bli ett e-handels företag 

� Intern företags integration   (Turban 2006) 

I en undersökning av HUI (Handelns Utredningsinstitut) har de listat vad som är viktigast för 
att nå framgång inom e-handel enligt e-handelsföretag. (HUI)  

Vad som är viktigt för framgångsrik e-handel enligt e-handelsföretag (5 max 1 min) 

0
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1,5
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2,5

3

3,5

4

4,5

5

 
    (e-barometern återgett i HUI) 
 

 
 

� Företagets trovärdighet 

� Låga priser 

� Leverera i tid 

� Unikt erbjudande eller brett sortiment 

� Lätt navigerad hemsida 

� Säker sajt 

� Bra produktinformation 

� Kundtjänst 

� Synas  
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� Inneha kunskap om kunden 

� Vara kunnig   (e-barometern återgett i HUI) 

Att bygga ett förtroende hos kunden är det som är viktigast. Om kunden anser att företaget har 
hög trovärdighet leder det till återköp samt att de talar väl om företaget. Att som företag 
kunna erbjuda låga priser är en viktig konkurrensfördel inom e-handeln, detta får dock ej vara 
den enda konkurrensmedlet. Idag är det en självklarhet att e-handeln har lägre priser så därav 
är det av vikt att inte enbart använda priset som konkurrensfördel. Det är ytterligare av vikt att 
e-handels företag har snabba leveranser och att de distribuerar varan inom utlovad tid. 
Företagen måste även vara tydliga med vad kostnaden är för frakten. Företagen som agerar 
inom e-handeln rekommenderas att antingen erbjuda ett brett sortiment eller ett unikt sådant 
för att hävda sig på marknaden. Det är av tyngd att hemsidan är tydlig och enkel, detta 
gällande navigering, presentation och sökoptimering. Att hemsidan är uppdaterad gällande 
utbud, priser och information är ytterligare en viktig faktor. I dag upplever 89 % av kunderna 
Internet som säkert, men ändock avstår 75 % från köp om de inte känner att sajten är säker (e-
barometern återgett i HUI). Detta förtydligar vikten av säkerhet. Detta kan uppnås med bland 
annat betaltjänster som gör handeln säker för båda parter. När kunderna handlar via Internet 
kan de ej känna den fysiska varan som i den traditionella handeln. Därav är det viktigt med 
utförlig och tydlig produktinformation för att ge kunden en bättre bild av den faktiska varan. 
Behovet av en fungerande kundtjänst är viktigt dit kunderna kan vända sig vid frågor. Om det 
finns en informativ hemsida behövs inte kundtjänst i samma utsträckning. Att marknadsföra 
sig är lika viktigt för e-handels företag som inom den traditionella handeln. Marknadsföringen 
bör göras i fler olika medier men även inom olika sökmotorer. Avslutningsvis är det viktigt att 
både vara kunnig om e-handel och allt det innebär samt om att lära sig så mycket som möjligt 
om sina kunder och dess beteenden. (HUI 2006)  
 
PriceRunner.se som är en konsumentguide för pris- och produktjämförelser utsåg årets e-
handlare år 2007. De utförde en undersökning där 43 578 konsumenter fick rösta. De 
komponenter som bedömdes utifrån riktiga köp var beställning, pris, produktinformation, 
webbplatsens användarvänlighet, produktutbud, fraktavgift, leverans i tid, 
betalningsalternativ, kundtjänst, köpupplevelse samt om produkten levde upp till 
förväntningarna. (pricerunner.se 2008-05-15)  
 

3.2.1 Marknadsföring  

 
Marknadsföring definieras som “alla de åtgärder och processer som äger rum mellan en 
producent och konsument” (Catalano och Smith 1998). Marknadsföring är essentiellt för att 
nå ut till marknaden. Massmediemarknaden har de senaste åren genomgått en drastisk 
utveckling. För tjugo år sedan existerade ej varken till exempel Internet eller kommersiell TV. 
Annonsörer har idag ett stort medieutbud att välja bland. Detta utbud kan delas in I 
traditionell media och icke traditionell media. Traditionell media utgörs av: 
 

� Storstadspress 

� Landsortspress 

� TV 

� Byråproduktion 

� Fackpress 

� Kvällspress 
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� Utomhusreklam 

� Populärpress 

� Radio 

� Text-TV 

� Bio   

(Dahlqvist och Linde 2002) 
 

 
Då de senaste tjugo åren har präglats av snabb teknisk utveckling, har det tillkommit nya 
medier för annonsörerna. De icke traditionella medierna utgörs av: 
 

� Mässor 

� Presentreklam 

� Produktion 

� Butikspromotion 

� Kataloger 

� Adresserad och Oadresserad 
direktreklam 

� Sponsring 

� Gratistidningar 

� Event-marketing 

� Annonsblad 

� Gratis tidskrifter 

� Bilagor 

� Internet      

(Dahlqvist och Linde 2002) 
 

Mediemarknaden kommer med största trolighet att fortsätta att förändras och utvecklas i takt 
med teknikutvecklingen. Dahlqvist och Linde menar på att det är svårt att förutspå hur, men är 
av övertygelsen att medierna kommer att bli mer individualiserade. (Dahlqvist och Linde 
2002) 
 
All marknadsföring är någon form av kommunikation. Det grundläggande med 
kommunikation gällande marknadsföring är att urskilja den målgrupp man vill nå, vilket 
budskap man vill sända och i vilken kanal och vilken effekt man vill uppnå. Detta kan 
förtydligas genom nedanstående figur: 
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E 
     
 
(Dahlqvist och Linde 2002) 

Ytterligare så skiljer man på två typer av kommunikation, masskommunikation eller 
relationskommunikation. Masskommunikation syftar till att man sänder ut kommunikation till 
många. Masskommunikationen sänder enkla budskap och man vet lite om respondenterna. 
Relationskommunikation är masskommunikationens motsats, där kommunikationen sker till 
få. I relationskommunikation har man större kunskap om respondenterna och budskapen är 
mer specificerade. 
  
Internet är en ung mediemarknad som erbjuder nya vägar och stor potential för 
marknadsföring. Det är främst viktigast för företag som bara är verksamma på Internet att 
även marknadsföra sig där (Dahlqvist och Linde 2002).  Det finns mängd olika sätt att 
marknadsföra sig på Internet. De vanligaste tillvägagångssätten att marknadsföra sig på 
Internet är bland annat genom banners, sökmotorer, shoppingportaler, e-mail/spamming samt 
nyhetsbrev. 
 
Banners är den primära formen för Internet marknadsföring (Smith, Speaker och Thompson 
2000). En banner är en annonsplats på en webbsida som är kopplad till annonsörens 
webbsida. En banner är vanligtvis utformad för att fånga konsumentens uppmärksamhet så att 
de “klickar” sig vidare till annonsörens webbsida. Banners finns i olika utföranden såsom 
random banners, keyword banners, static banners och pop-up banners. Random banners dyker 
upp slumpvis, medens keyword banners dyker upp som följd av av olika nyckelord. Static 
banners är sådana som alltid finns där och pop-up banners dyker upp i separata fönster. 
Personliga banners som hälsar med namn och direkt riktad reklam efter personliga preferenser 
är under utveckling. (Turban 2006) En liknande metod är att ha länkar från andra sidor knutna 
till den egna till exempel i bloggar (Eriksson och Nilsson 2001). Att finnas registrerad på de 
större sökmotorerna som Google och Yahoo är av vikt. Att hamna högt i sökträffarna är 
målet. Detta genom att ha många nyckelord knutna till företaget och vad de erbjuder. På 
Internet finns det olika shoppingportaler, att ansluta sig till dessa kan vara gynnsamt för att 
locka fler besökare (Eriksson och Nilsson 2001). Att sända ut e-mail som reklam för företaget 
är en mycket populär marknadsförings metod då det är kostnadseffektivt, detta sker utifrån 
företagets kund databas. Att skicka ut e-mail till dem som inte med sitt eget medgivande finns 
med i kund databasen anses vara spamming (Turban 2006). Spamming genererar ofta badwill 
och bör undvikas (Smith och Catalano 1998). Ytterligare ett sätt att marknadsföra sig på 
Internet är genom nyhetsbrev som användaren registrerar sig för på webbplatsen.    

Effekt 

MEDIEVAL 

REKLAMUTFORMNING 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 

BESKRIVNING AV MÅLGRUPPEN 

SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN 
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För en optimal marknadsföring bör ej denne begränsas till Internet utan även i de medierna 
utanför såsom till exempel tidningar och television. (Eriksson och Nilsson 2001) 
 

3.2.2 Webben 

 
Att konstruera en lyckad webbplats handlade en gång i tiden om att mer eller mindre kunna 
hantera och förstå den befintliga tekniken. Att inneha den tekniska kunskapen var en oerhörd 
konkurrensfördel. Den som behärskade konsten att skriva och koda sidor i HTML och sedan 
fick upp dem på webben kunde nästan per automatik räkna med en strid ström av besökare. 
Denna verklighet är dock ett minne blott, idag krävs det mycket mer för att konstruera en 
lyckad webbplats. Nyhetens behag och mystifiering kring World Wide Web har lagt sig. 
Dagens besökare har vant sig vi allt mer sofistikerade lösningar. Funktion, struktur, layout 
och design är alla viktiga delar men framförallt samspelet dem emellan (Hedman Anders, 
1998). 
 
En webbplats som inte fungerar som tänkt reducerar tillfredställelsen hos besökaren och 
intrycket av det presenterade företaget försämras. Motsvarande situation skulle kunna 
appliceras på den fysiska världen. Antag att du besöker ett företag där saker och ting inte 
riktigt fungerar. Hissen kanske är sönder, dörrar saknar handtag och receptionen är 
obemannad. Detta skulle resultera i en förvirrad och kanske rent av förbannad besökare. 
Förtroenden inför företaget skulle påverkas negativt och om besökaren upplever problemen 
som stora nog skulle denne kanske besluta sig för att inte komma tillbaka. Vidare skulle 
troligtvis denne berätta om sina negativa upplevelser för vänner, familj och bekanta. (Hedman 
Anders, 1998). 
 
Ovanstående situationen gäller även för en besökare på webben. Om ett företag inte lyckas 
konstruera en plats som fungerar på ett fullgott sätt påverkas besökaren negativt. Förtroendet 
inför företaget försämras och om upplevelsen är tillräckligt dålig kanske inte besökaren 
återvänder. Vidare är det viktigt att inse att en besökare på webben befinner sig i en situation 
där denne snabbt och enkelt kan kommunicera med andra. Genom e-post, nyhetsgrupper och 
andra kommunikationsverktyg kan en besökare sprida sin negativa upplevelse. Att informera 
om dåliga webbplatser börjar bli ett sant folknöje (Hedman Anders, 1998) 
 
Med hjälp av den snabba teknikutvecklingen kan en webbplats konstrueras på många olika 
sätt. Designfriheten är stor och därmed möjligheterna många kring hur en webbplats kan 
byggas upp. Risken att skapa en webbplats där den potentiella kunden tappar bort sig och 
känner sig förvirrad är stor. För att undgå detta krävs en tydlig struktur. Webbsidan ska vara 
lättnavigerad så att besökaren snabbt får en inblick i hur platsen fungerar. En besökares 
tålamod är ofta relativt lågt. Om webbplatsen har en rörig och förvirrande struktur är det 
därför en stor risk att besökaren lämnar platsen innan denne tagit del av innehållet. En klar 
och tydlig struktur är nödvändig för att besökaren på ett enkelt och tillfredställande sätt kan ta 
del av webbplatsen. Vidare främjar en god struktur underhåll samt framtida 
utvecklingsarbeten av webbplatsen.  
 
Såväl funktion som struktur är av stor betydelse för att lyckas skapa en, för besökaren, 
tillfredställande hemsida. Förutom dessa rent funktionsmässiga aspekter är kraven på design 
och layout stora. De flesta företagen, stora som små, finns idag representerade på webben. För 
att tillfredställa besökaren krävs god funktion men också en för ögat tillfredställande design 
och layout. Det är viktigt att besökaren känner att denne får något extra utan att för den skull 
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betala för det. Med design och layoutfokuseringen tydliggörs webbplatsens ursprungliga 
syfte, nämligen marknadsföringen av företaget. Därför bör allt arbete kring en webbplats 
konstruktion och syfte bedömas utifrån en marknadskopplad synvinkel (Hedman Anders, 
1998). 
 
Det är viktigt att förstå att Internet inte används som ett rent intresse för data och teknik. 
Många besökare struntar helt enkelt i den tekniska aspekten av Internet och dess webbsidor. 
Det besöker inte webbsidor för att det är kul utan snarare för att lösa en viss uppgift eller 
kanske få svar på en fråga. Om webben inte är snabbt och effektivt kan ett alternativ som 
telefon vara lockande och besökaren lämnar sidan. Det är därför oerhört viktigt att konstruera 
en webbsida ur ett användarperspektiv eller om så vill kundperspektiv. (Molich Rolf, 2002) 
 
Användare/kunder vill inte läsa: 
 

� Mängder av reklam 
 

� Olika former av självförhärliganden.  
 
Användare/kunder vill däremot ha: 
 

� En lättnavigerad och målinriktad sökmekanism 
 

� Tydlig varubeskrivning, gärna med eller tillhörande foto, om det känns motiverat. 
Texter ska formuleras på ett sätt som användaren förstår, speciellt med tanke på att 
många användare orienterar på nätet innan de kontaktar en säljare. 

 
� Priser inklusive alla omkostnader. 

 
� Lagerstatus.  

 
� Riklig och precis information om och kring beställningsförfarandet. 

 
� Möjligheter till relevanta beräkningar. 

 
� Hänvisningar eller än hellre sakliga jämförelser mot konkurrenter.  

            (Molich Rolf, 2002)   
 
Att en webbsida har en god funktion, struktur, layout och design är alla förutsättning för att 
tillfredställa besökare. Men initialt måste givetvis potentiella besökare hitta webbsidan. Ett 
företag måste helt enkelt konstruera en sökbar webbsida. Ur ett användarperspektiv finns inte 
endast de webbsidor/företag som kommer upp som tidiga träffar på sökmotorerna. Med tanke 
på webbens storlek är det därför en förutsättning att placeras inom de 50 första träffarna. Få 
besökare känner sig motiverade att plöja igenom flera hundra träffar. En hög sökranking är 
den ända riktiga säkerheten att göra en webbsida synbar. Detta kräver ansträngning och en 
stor sinnrikhet.(Kerr Mark, 1999) 
 
För att hamna högt i en sökrankning krävs förståelse inför hur sökmotorer fungerar. Vilka 
sökfraser och tecken som används är högst avgörande. En sökfras som potatismos ger 
exempelvis 295 000 träffar på Google medan potatis+mos genererar 47 000 träffar på samma 
sökmotor. Detta demonstrerar såväl sökmotorernas styrka som svaghet. De är oerhört stora 
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och kraftfulla men samtidigt är resultatet helt beroende av den information som sökaren 
tillhandahåller. (Kerr Mark, 1999) 
 
Sökmotorers indexering genererar inte träffar på måfå, även om det ibland kan tyckas så, utan 
jämför indexeringens innehåll av en webbsida mot de sökfraser som användaren 
tillhandahåller. En god matchning mellan dem två genererar en högre rankning. Detta 
förhållande lyfter fram webbdesignern möjlighet att påverka resultatet. Genom en noga 
genomtänkt design, där nyckelord definieras, kan matchningen mellan index och sökfraser 
optimeras och därmed nås också en hög rankning. (Kerr Mark, 1999)   
 

3.2.3 Stödjande funktioner - Affärssystem, logistik och kundtjänst! 

 
”Att satsa på e-handel kräver en översyn över företagets alla It-system. Det är viktigt att 
affärssystem och e-handelsplattform kan snacka med varandra”. (Lindstedt Urban, Computer 
Sweden, april 2008) 
 
Valet av e-handelsplattform är oerhört viktigt, då denna ska kopplas till företagets övriga 
affärssystem. Det måste exempelvis gå att koppla ihop webbutiken med produktdatabaser, 
betalsystem, bokföringssystem och logistiksystem. Om inte detta görs på ett tillfredställande 
sätt kan endast ett fåtal beställningar bli svårhanterliga Bo Zetterqvist, chef för distanshandeln 
hos Posten Logistik, säger att med en avsaknad av tydliga kopplingar mellan systemen är 
kaoset snart ett faktum. (Lindstedt Urban, 2008) 
 
Kopplingarna till affärssystem kan ses som en flaskhals för nyetablerade e-handlare. Det är 
därför oerhört central att redan initialt se över affärssystemen. Det är viktigt att titta på ett e-
handelsprojekt ur ett fågelperspektiv där helheten framgår. Görs inte detta blir nödvändiga 
implementeringar och integreringar svåra att genomföra Enligt Mattias Philström krävs en 
projektledare som ansvarar för denna komplexa process. (Lindstedt Urban, 2008). 
 
En integrering mellan affärssystem och e-handelsplattform kan komma att bli en kostsam 
historia, speciellt för större företag som har affärssystem som är specialanpassade till det egna 
företaget. Anledningen är att de allra flesta e-handelssystem på marknaden har färdiga 
adaptrer för stora system. Vanligtvis är dessa adaptrer anpassade mot affärssystem som är 
konstruerat kring en standard och därmed inte passar det större företagets egen konstruerade 
affärssystem. Enligt Mattias Pihlström är det oerhört viktigt att kontrollera vilka versioner av 
såväl affärssystem som e-handelssystem som körs för att kunna säkerhetsställa att rätt adapter 
används. (Lindstedt Urban, 2008) 
 
Att välja rätt e-handelssystem; 
 

� Rätt beslutsnivå. Att ta beslut kring e-handel är oerhört viktigt. Därför bör dessa beslut 
tas på ledningsnivå och inte på It-avdelningen. 

 
� Definiera målet såväl i strategiska som ekonomiska termer. Vad vill uppnås och vilken 

funktionalitet krävs för att nå dessa mål? 
 

� Gör en kort förstudie så att förutsättningar klargörs såväl tekniskt som ekonomiskt. 
 

� Välj rätt nivå på butik så att den är proportionell mot det som vill uppnås. 
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� Ett säljtänk snarare än en teknisk fokusering i samband med framtagandet av en 

kravprofil för e-handelssystemet.  
 

� Testa butiken själv eller låt en vän göra en provbeställning ur referensbutik samt gör 
en översikt, ur ett kundperspektiv, på referensbutiken. Finns där fel eller oklarheter 
kommer försäljningen att minska. Var därför noggrann innan du beställer ditt system! 

 
� Integrera. E-butiker måste kunna integreras med övriga affärssystem. 

 
� Glöm inte sökmotorerna. Hur väl är systemet konstruerat för att uppnå en hög 

sökranking? Idag stoltserar alla e-handelsplattformar att de är sökoptimerade men 
sanningen är att sökmotorerna har svårt att indexera allt innehåll i en e-
handelsplattform. Ett minikrav som bör uppfyllas är att det går att ge produkter unika 
titeltaggar samt unika alternativtexter till alla bilder. Menysystemet bör vara uppbyggt 
med html och ett användande av Flash bör betänkas, då sökmotorerna har svårt att 
indexera Flash. Om du bygger din marknadsföring mestadels på en god sökoptimering 
bör butiksystem byggda med ramar undvikas. 

 
� Kontakta referenskunder. Det är viktigt att inse att det inte räcker med att studera 

andras butiker. Det kan se ut att fungera utomordentligt men i sanningens namn vet du 
inte hur mycket tid som lagts ner på löpande arbete för att anpassa systemet. 

 
� Läs avtal noggrant. Vem har ansvar om något går snett? 

 
� Support. Hur ser supporten ut? Tillgängligheten är oerhört viktigt då en e-

handelsplattform är öppen dygnet runt. (Lindstedt Urban, 2008) 
 

En ytterligare aspekt som bör beaktas gällande affärssystem är betalningssätten. Dessa skall 
väljas med omsorg och med målgruppen i åtanke. Den vanligaste formen av betalsätt är 
kontokort. Ytterligare olika betalsätt är faktura, postförskott och överföring via Internetbank. 
Det är viktigt att kunden känner sig säker och trygg inför köpet annars kan det utebli. Det är 
till fördel att kunna erbjuda olika betalningslösningar, kunden kan då själv välja det betalsätt 
som den känner sig trygg med för att genomföra köpet.  
 
Det finns ett antal definitioner av logistik. Den traditionella definitionen grundad inom 
forskning och utbildning lyfter fram att logistiken syftar till att, oavsett omständigheter, göra 
rätt saker hela tiden. (Lumsden Kenth, 2006) 
 
”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i 
rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad” (de sju 
R: en). (Shapiro, Heskett, 1985 återgivet i Lumsden s. 22)  
 
Den nackdel e-handeln har gentemot den traditionella handeln är att produkten ej erhålls 
direkt vid köpet. Detta gör att det är viktigt med snabba leveranser, så att kunden så fort som 
möjligt kan erhålla inhandlad produkt. Det är ytterligare viktigt att leveransen sker inom 
utlovad tid. Det är till fördel att fysiska produkter levereras så att det blir enkelt för kunden att 
hämta ut dem, och om möjligt till dörren. Det är även viktigt att kostnaden för frakten tydligt 
framgår så att kunden får en klar bild av totalkostnaden av produktköpet. (HUI 2006) 
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Konsumentens behov har förändrats över tid. I början av 1900-talet var det en människor 
fattiga och priset var därför den enskilt största avgörande faktorn vid ett beslut om köp. 
Fortfarande har priset en betydande roll men det finns många andra faktorer som spelar in, så 
som, varumärkesimage, kvalité och bekvämlighet. Produkter måste idag kännas unika och 
tillfredställa konsumenten på multipla plan. Konsumenter av idag är helt enkelt mer krävande 
än tidigare. (Sterne Jim, 1996) Företagens produktutbud blir större, fler kringprodukter 
erbjuds och serviceåtgärder utökas. Företagares absoluta ambition är att erbjuda bättre, 
snabbare och mer precis service än deras konkurrenter, därmed ges kunden möjlighet att välja 
och vraka efter eget gillande. (Sterne Jim, 1996) 
 
E-handelns möjligheter till personlig service är gentemot den traditionella handeln är 
restrikterad. Webbutikerna har ej några försäljare som direkt kan svara på frågor och hjälpa 
kunden i köpprocessen. Det är därav viktigt att kunna erbjuda en väl fungerande kundtjänst 
som kan hantera frågor och reklamationer. Hur man kontaktar kundtjänst skall tydligt framgå 
på webbsidan. De komponenter som skapar en bra kundtjänst är att kunna kontakta företaget 
via telefon och e-mail, men även att ha en informativ webbsida. (HUI 2006) 
 
E-mail kan ses som en sammanhållande kraft på Internet. Varje dator har tillgång till ett e-
mailkonto och e-mail kan därmed ses som det starkaste kommunikativa verktyget på Internet. 
Det fantastiska med e-mail är att det fråntar alla former av tidsrestrektioner. Ett telefonsamtal 
är direkt beroende av tid, då det måste finnas någon som kan svara, finns det ingen som svarar 
fastnar du i någon form av röstbrevlåda. Ett röstmeddelande måste lyssnas igenom innan nästa 
kan lyssnas på. Det innebär att en prioritering blir omöjligt och att processen är tidskrävande. 
Med e-mail undviks dessa problem. Här kan frågor formuleras och problem beskrivas för att 
sedan skickas iväg. Frågeställning finns nu hos kundtjänst, vilka ut efter en prioritering, kan 
behandla frågor och problem på ett effektivt sätt. (Sterne Jim, 1996) 
 
Det är viktigt att förstå att e-mailen faktiskt är kunders röst och därmed innehar en viktig 
särställning. Resterande delar av en webbsida är byggd i ett inifrån och ut perspektiv och 
försöker därmed erbjuda potentiella kunder vad det kan tänkas vilja ha. Medan e-mailen 
innebär ett utifrån och in perspektiv och visar vad kunder verkligen vill ha. Det är därför 
oerhört viktigt att behandla inkommande e-mail med största respekt. (Sterne Jim, 1996) 
 
E-mail erbjuder en fantastisk möjlighet att kommunicera på ett friktionsfritt sätt men det finns 
en del inbyggd problematik kring e-mailandet. Risken att bli bombarderad med frågor och 
problem är stor. Volvo personvagnar råkade ut för detta i samband med att de lanserade en 
möjlighet för kunder att via webbsidan ställa frågor och lämna kommentarer om och kring 
företaget. Till saken hör att Volvo fick ett större gensvar än det önskat. De bokstavligen 
bombarderades av frågor som var mer eller mindre relevanta. Detta resulterade i att Volvos 
kundtjänst inte kunde hantera och behandla den enorma mängden information och kunderna 
lämnades utan svar. Problemet för Volvo var att de inte hade på förhand byggt upp ett system 
som på ett effektivt sätt kunde ta emot frågor och kommentarer, katalogisera dem, för att 
sedan kunna besvara dem. Resultatet blev att Volvo helt sonika blev tvungna att ta bort delen 
där kunder kunde ställa frågor eller lämna kommentarer. Detta var ingen önskvärd lösning 
men trots allt bättre än att inte kunna besvara, av kunder, ställda frågor. (Sterne Jim, 1996) 
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4. Empiri 

4.1 Om Nelly.com 

 
Nelly.se startades av Jarno Vanhatapio år 2003 hemma i hans lägenhet i Borås. Hans affärsidé 
var att sälja underkläder på nätet (BT.se) med målsättningen att bli den ledande nätbutiken i 
Skandinavien för märkesunderkläder och badkläder för tjejer (Internetworld.idg.se). Företaget 
växte hastigt och verksamheten blev för stor för den lilla lägenheten (BT.se). Nelly.se har 
sedan dess haft konstant tillväxt och nått sitt mål. Det brutna bokslutsåret 2005-2006 hade 
Nelly.se intäkter på 10.7 miljoner kronor (webfinaser.se). De har med tiden utökat sortimentet 
med kläder och accessoarer samt även riktat sitt utbud gentemot killar. I augusti år 2007 
köptes Nelly.se upp av det MTG ägda cdon.com (BT.se), de köpte 90 procent av aktierna för 
14.6 miljoner kronor. Cdon.com vill enligt dess vd Mikael Olander få ”ett starkt fäste i 
modesegmentet” genom uppköpet av Nelly.se (newsdesk.se) . Jarno Vanhatapios roll i den 
nya organisationen är inköps- och försäljningschef (internetworld.idg.se) och har sju 
medarbetare på Nelly.com .    
    

4.1.1 Intervju med Jarno Vanhatapio 

 
På Nelly.com är det idag försäljningen som står i centrum. De kommande fem åren anser man 
omsättningen viktigare än vinsten. Dess strategi är att ta så många marknadsandelar som 
möjligt. Branschen ökar och konkurrensen med den, då marknaden till slut stagnerar faller de 
små företagen bort och det av vikt att erhålla flertalet marknadsandelar för att hålla sig kvar 
på marknaden. Denna strategi understöds av den starkare ekonomi som blivit en av effekterna 
av MTGs/cdon.coms uppköp av Nelly.se. Enligt Jarno Vanhatapio stimuleras tillväxten av hur 
mycket finansiella medel man kan tillsätta till verksamheten. Och idag fokuserar företaget på 
att nå högre höjder och ta fler marknadsandelar samt att bli top of mind hos kunderna.   
Efter uppköpet har man ändrat Nelly.se till Nelly.com för att möjliggöra en internationell 
etablering, som är en del av deras nya strategi. 
 
För att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden samt för att kunna få en högre conversion 
rate (den procent av besökare som faktiskt gör inköp) har de på Nelly.com breddat sitt 
sortiment. Breddningen innefattar förutom en utvidgning av kläder på damsidan även 
satsningar på en kosmetik avdelning, accessoarer och att arbeta upp utbudet för killar. Detta 
strategiska beslut grundar sig i förhoppningarna om att öka trafiken på hemsidan, få fler att 
handla samt att öka snittordern. Affärsidén är att sälja allt inom det område de är verksamma 
inom. Detta kan få mycket goda synergieffekter för företaget då det kan leda till ökad 
omsättning och tillväxt. De negativa effekterna detta kan få är att lagerrisken ökar med bredd, 
men genom väl utarbetade leverantörsavtal kan man minimera men ej eliminera riskerna.   
 
Jarno Vanhatapio anser att Nelly.coms styrka bland annat utgörs av att de inte behöver hålla 
igen på de finansiella medlen utan de kan gasa på och har möjlighet att agera. Företaget har 
idag inga begränsningar gällande nyanställningar så länge de betalar sig själva. Ett hot mot 
företaget idag är att riskerna ökar när man växer fort, de främsta riskerna utgörs av 
leverantörer och lagerhållning. Tidigare kunde en storsäljare på Nelly.se utgöras av 200 plagg, 
men idag utgörs de av cirka 1500 plagg. Risken är att leverantörerna inte hänger med, och för 
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att sprida belastningen har man anförskaffat fler leverantörer. En annan metod man nyttjar är 
att de lägger ut en del av riskerna på leverantörerna. Det är viktigt att det ej uppstår 
storleksluckor i lagret då detta kan understödja badwill hos kunden. 
Enligt Jarno Vanhatapio finns det fem block som är yttersta vikt för att lyckas som e-
handelsföretag. Alla fem blocken måste fungera, det räcker ej med fyra av fem.  
 
  

       
 
 

 
MF står för marknadsföringen och är där kunderna lockas till företaget och besöka dess webb. 
Det är viktigt att webben fungerar tekniskt bra. Affärssystemet är det system som de anställda 
jobbar emot. Det är viktigt med ett fungerande affärssystem som är rustat för e-handel. På 
Nelly.com har man bytt affärssystem tre gånger och jobbar nu med Harmony som är 
framtaget av företaget Pulsen. Att ha ett affärssystem som ej fungerar ändamålsenligt kan få 
negativa effekter. Logistiken innefattar arbetet från plocksedel till att varan levereras så fort 
som möjligt. Idag levererar Nelly.com inom 42 timmar. Kundtjänst hanterar bland annat 
returer, det arbetar en tjej med detta block och Nelly.coms returer är låga. Jarno Vanhatapio 
menar att om alla dessa block fungerar friktionsfritt så blir det ”klirr i kassan!”. 
 
Nelly.coms hemsida är utformad med hjälp av olika specialistföretag som behärskar varsin 
komponent. Dessa komponenter kan till exempel utgöras av sökoptimering och hemsidans 
snabbhet. En del av hemsidan hanteras dock ”in house” det vill säga inom organisationen. 
Nelly.com anser att det flertalet viktiga komponenter för en hemsida. Hemsidans syfte skall 
vara tydligt förmedlat, likväl utgör sökrutan en viktig del men även dess snabbhet, att 
svarstiderna från klick till att sidan laddas. Men den främsta komponenten är att ge inspiration 
som aspirerar till köp. Jarno Vanhatapio säger att kundernas säkerhet inte längre är en av de 
viktigaste komponenterna då folk har vant sig vid att handla via Internet. 
 
Enligt Jarno Vanhatapio är det några strategier som varit övervägande för Nelly.coms 
framgång. Främst är det att de utgjorde en nisch på marknaden från början, det fanns inget 
liknande då Jarno Vanhatapio startade företaget. Han anser även att de hade en effektiv 
marknadsföring som även var kostnadseffektiv. Han kallar den för gerillamarknadsföring, att 
göra smarta samarbeten, och kampanjer för lite pengar men som hade stor räckvidd. Att de 
har en hög uppdateringsfrekvens, det vill säga att de aldrig har samma framsida längre än fyra 
dagar har givit effekten av en alltid ”fräsch” hemsida. Deras nyhetsbrev har även varit en 
faktor för att nå kunderna. (Intervju med Jarno Vanhatapio) 
 

4.2 Om Skype 

 
Niklas Zennström presenterade år 1998 en idé om Internet telefoni till Tele2s styrelse, där han 
då var anställd. Då var inte intresset så stort. Niklas Zennström lämnade företaget och startade 
tillsammans med Janus Friis företaget Kazaa år 2001. Kazaa arbetade med att förfina peer to 
peer teknologi för fildelning. Peer to peer är en teknologi som kan ses som serverns motsats. 
Detta kan förenklat exemplifieras med Napster som var baserat på en central enhets server där 
alla filer måste passera. Peer to peer har ingen central enhet som filerna måste passera, utan 
noderna kommunicerar direkt med varandra. En tysk domstol beslutade i november 2001 att 
Kazaa måste ändra sin mjukvara så att det inte gick att dela med sig filer med upphovsrätt. 
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Strax därefter såldes Kazaa till det australienska företaget Sharman Networks. Niklas 
Zennström och Janus Friis lämnade företaget, med sig hade de kunskapen om peer to peer. År 
2002 hade de samlat kapital för att starta Skype och mjukvaran som skulle bli Skype började 
utvecklas i Estonia år 2003. I augusti 2003 lanserades den första versionen av Skype. Skype 
erbjöd gratis en till en telefoni via Internet, efter två månader hade de 100 000 användare 
inloggade samtidigt. År 2004 hade Skype cirka 20 anställda. Samma år släppte man en ny 
version av Skype som erbjöd konferanssamtal. Sedan kom Skype-out en version av Skype 
som gjorde att man kunde ringa till det fasta telefonnätet. Denna tjänst var dock ej gratis men 
ändock billig. Vid denna tid fick Skype 60 000 nya användare varje dag. År 2005 lanserades 
även tjänsterna Skype-in och Voicemail. I september 2005 köpte eBay upp Skype för 27.3 
miljarder kronor. År 2006 hade Skype 400 anställda och 150 000 nya användare varje dag 
från världens alla länder. Nils Hammar började arbeta för Skype i januari 2004 vid London 
kontoret. Initialt arbetade han med online marknadsföring för att övergå till affärsutveckling 
och sedan till produkt förvaltning. Han lämnade Skype år 2006 efter två och ett halvt år i 
företaget. (Nils Hammar) 

4.2.1 Intervju med Nils Hammar om Skype 

 
Skypes mål var att nå ut med sin produkt på en global massmarknad. Deras strategi var att ge 
bort kärnprodukten gratis, och ta betalt för relaterade produkter. För att nå ut till den globala 
massmarknaden använde de sig av olika partnerskap, restrikterad co-branding med olika 
online företag samt marknadsföringspartners. Skype hade dessutom olika 
marknadsföringsparters för att nå ut med hårdvaran i detaljhandeln på den globala marknaden, 
det vill säga telefoner och andra relaterade produkter. Exempel på dessa partners är 
Panasonic, Logitech, Bebo, Aftonbladet, salesforce.com och Phillips.  
 
Skypes styrka gentemot andra aktörer inom Internet telefoni var att de hade ett helt annat 
erbjudande. Konkurrenterna tog till skillnad från Skype betalt för sin kärnprodukt och 
restrikterade den för en begränsad marknad. Skypes hade en standardiserad gratis produkt 
som fungerade väl, vars ljudkvalité dessutom höll högre standard än konkurrenterna.   
Skypes hemsida hade fokus på att få människor att förstå produkten samt att pröva den. Därav 
var hemsidan enkel och utan en mängd teknik och komplicerad text.  
 
Enligt Nils Hammar har Skype nått sina stora framgångar för att produkten var enkel, gratis 
och att den verkligen fungerade. Bakom detta står en effektiv PR och bra samarbetspartners 
och en marknadspotential. Skypes PR är en av föranledningarna till dess stora framgångar. 
Nils Hammar påpekar att använda sig av PR är lite av en okonventionell metod. Vid 
lanseringen av Skype hade de inte en stor tillställning som annars är vanligt, utan de skickade 
ut än länk till vänner och olika bloggare. De ville initialt nå affärsvärlden och gjorde så genom 
att vända sig till olika affärstidningar och media inom teknologi och investering. Sedan 
riktade de sig mot mer kommersiella publikationer inom dessa områden för att efter det 
snabbt rikta fokus mot livsstils och trendsättande publikationer. Detta resulterade i en mängd 
publicitet, de innehade fördelen av att Niklas Zennström och Janus Friis hade gjort sig ett 
namn under Kazaa tiden vilket bidrog till medias intresse. Skype har även dragit nytta av god 
word of mouth (mun till mun). Skypes användare har själva fått ett mervärde av att sprida 
ryktet om Skype, då desto fler användare som har det desto fler att ringa gratis till.  
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4.3 Om Kindo 
 
Iden om Kindo föddes tidigt under 2007 när grundarna återvänt till London efter att ha besökt 
familj och vänner. De hade alla kommit att inse familjens stora betydelse och konceptet 
bakom Kindo, att kontakta familjer och hjälpa dem att lära sig mer om varandra började ta 
form.(http://www.startupstoryradio.com/nils-hammer-co-founder-of-kindocom/) 
 

4.3.1 Intervju med Nils Hammar på Kindo 

 
Kindo kan jämföras med äldre typer av fysiska släktträd, ofta hängandes på väggen, men med 
skillnaden att släktträdet nu byggs och utvecklas på Internet i realtid. Här är det släktens 
medlemmar som alla, när som så önskas, adderar ny information till släktträdet. Text, bild och 
video kan laddas upp. Vidare kan hemsidan användas för att planera olika former av träffar, så 
som födelsedagar, semestrar eller andra sociala tillställningar. Kindos vision är helt enkelt att 
erbjuda familjer/släkter att på ett enkelt och effektivt sätt kunna kommunicera med varandra 
och därmed lära känna varandra bättre. Kindos vision är oerhört ambitiös. Idag finns det i 
fjorton länder men med en målsättning att inneha en fullgod och global närvaro. (Hammar 
Nils) 
 
Kindos affärsidé är att de samlar en stor mängd information på ett ställe. Informationens värde 
ligger i dess specifika natur. Här är det enskilda personer som på olika sätt uttrycker vilka de 
är. Såväl demografiska profiler som intressen och önskningar kan utkristalliseras, vilket lyfter 
fram möjligheter till en träffsäker annonsering. Med en hög träffsäkerhet ökar viljan att 
annonsera och därmed frigörs stora intäktsmöjligheter för Kindo. Vidare finns det också stora 
möjligheter att sälja olika former av fysiska produkter som kan kopplas till Kindos 
kärnverksamhet, nämligen kommunikation mellan individer i en släkt. Kalendrar, fotoramar 
och t-shirtar med tryck är alla potentiella storsäljare på sajten. Statistik visar att en person 
lägger ungefär 10000 kr/år på olika former av presenter. Två tredjedelar av dessa ges inom 
den egna familjen/släkten. I England står onlineköpen för cirka 1/10 av den totala 
presentkonsumtionen, vilket innebär att en person spenderar omkring 500-600 kr på att köpa 
presenter på Internet. Det är en del denna omsättning som Kindo vill åt.  
 
Kindos utveckling har i stort följt den initiala strategin. Nödvändiga sidospår har varit få men 
det ursprungliga tidsperspektivet har ändå reviderats. Enligt Nils Hammar är det svårt att sätta 
fingret på varför saker och ting tagit längre tid än planerat men säger samtidigt att det inte 
varit ett stort problem. Kindos initiala visioner har infriats och nya idéer har utkristalliserats 
under arbetets gång.  
 
Kindo använder sig av Intranät. Anledningarna är många men framförallt att det frigör stora 
positiva kommunikationssynergier. Alla idéer, tankar och övrig kommunikation publiceras på 
Kindos Intranät vilket innebär att alla inom organisationen har tillgång till denna information. 
Detta främjar det kreativa utvecklingsarbetet och redan befintliga lösningar kan förbättras och 
nya uppkomma. (Nils Hammar) 
 
Enligt Nils Hammar är Kindos främsta styrka att de har oerhört kompetenta medarbetare som 
alla verkat mot ett och samma mål. Alla inom Kindo har en gedigen erfarenhet inom 
branschen och därmed finns en stor kunskapsbank. Ett stort ”know-how” samt goda kontakter 
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inom branschen är oerhört viktigt för att lyckas. Att Kindo är placerat i London är också till 
fördel. London är världens finansiella centrum och där finns också all tänkbar kompetens. 
Enligt Nils Hammar har Kindo inga direkta svagheter men poängterar samtidigt kostnaderna 
med att vara beläget i London. Såväl personal- som lokalkostnader är höga och kan därmed 
ses som en svaghet. (Nils Hammar) 
 
Kindos möjligheter ligger i det faktum att det finns omkring en miljard Internetanvändare i 
världen och att alla människor har familj och släktingar. Enligt Nils Hammar har de flesta 
människor ett nedärvt intresse av att veta mer om vem man är och var man kommer ifrån. 
Därmed tordes det finnas en oerhörd stor potential att attrahera nya kunder. Samtidigt är det 
viktigt att inse hur konkurrenssituationen ser ut inom Internet och branschen. Konkurrensen är 
oerhört hård och det finns många duktiga företag som har som till syfte att erbjuda, om inte 
likadan, så trots allt liknande produkt. (Nils Hammar) 
 
Kindo lanserade en gedigen webbsida redan från start men Nils Hammar poängterar att sidan 
är under ständig utveckling. Webbsidan har exempelvis precis lanserat möjligheten att skapa 
familjealbum. Enligt Nils Hammar har Kindo bara sprungit ett par kilometer av ett långt 
maraton och hur företaget och webbsidan kommer att utvecklas kan man aldrig riktigt förutse. 
Det centrala för Kindos webbsida är att den är användarvänlig och genererar en stor 
kundnytta. Bidragande faktorer för att uppnå detta är god design, funktionalitet och att det 
som erbjuds också levereras. (Nils Hammar) 
 
Enligt Nils Hammar är det tre mest centrala faktorerna för att lyckas på Internet att det finns 
en relativt stor potentiell marknad. Vidare måste webbsidan och tillhörande produkter erbjuda 
ett värde för användaren/kunden. Avslutningsvis ska webbsidan vara gratis. (Nils Hammar) 
 
Enligt Nils Hammar har Kindo stora möjligheter att bli ett framgångsrikt Internetföretag. 
Lojala och erfarna medarbetare inom Internetmarknadsföring samt att Kindo ligger rätt i tiden 
är två avgörande faktorer för min övertygelse, säger Nils Hammar. (Nils Hammar) 
 
   

4.4 Fokusgrupp nr 1 
 
Alla respondenter i fokusgruppen anser att Internet är ett mycket bra instrument för att handla 
och kommunicera. Det de huvudsakligen inhandlar via Internet är datakomponenter, kläder, 
böcker, resor samt sådant som ej finns tillgängligt i de traditionella butikerna. Respondenterna 
laddar även ner mjukvaror och media i form av film och musik. Respondenterna anser att 
handla via Internet har flertalet fördelar, de huvudsakliga är: 
 

� Att det är smidigt och snabbt, att man kan handla när det passar och inte behöver 
anpassa sig efter de traditionella butikernas öppettider. 

� Större utbud, man begränsas ej geografiskt och kan ta del av det det globala utbudet.  

� Billigare, mycket av det som erbjuds via Internet håller lägre priser än i de 
traditionella butikerna. 

� Att man kan handla i lugn och ro utan att störas av påstridiga försäljare. 
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Det finns flertalet viktiga faktorer för att respondenterna ska handla via Internet. Den främsta 
faktorn är snabb leverans. Detta gäller både fysiska och elektroniska varor. Om en leverans tar 
längre tid än utlovat får det en negativ effekt och respondenterna säger sig då tveksamma till 
återköp. Företag som erbjuder fri frakt har en konkurrensfördel gentemot andra företag enligt 
respondenterna. Att kunna reklamera en vara utgör också en viktig faktor. Det skall vara 
enkelt och inte bli till en lång process. Om det varit komplicerat att reklamera en produkt 
ställer sig respondenterna negativa till återköp. Respondenterna påpekar även tyngden av att 
återbetalningen skall ske inom kort tid. En annan faktor som spelar in är fraktkostnaden, 
denne får ej vara för hög. Respondenterna är eniga att om fraktkostnaden och 
returneringskostnaden är hög avstår de från att handla. Alla är överens om att det är viktigt att 
kunna nå företaget via telefon för eventuella frågor. Majoriteten av respondenterna avstår från 
att fortsätta sitt köp om de inte får svar på sina frågor via ”vanligaste frågorna” (brukar finnas 
som rubrik på webbsidan där man kan klicka och de vanligaste frågorna presenteras med svar) 
eller via telefon. Att e-maila företaget anses ej som ett alternativ då svarstiden ofta är lång.  
 
Huvudsakligen tycker alla respondenterna att säkerheten inte är en lika stor faktor idag som 
tidigare. Detta då bankerna idag tar ett stort ansvar, men även att man med tiden lär sig vad 
som man kan anse vara pålitligt och inte. Alla respondenterna är eniga om att de bara handlar 
av företag de är bekanta med. Det uppskattas bland alla respondenter att få ett e-mail från 
företaget med orderbekräftelse. Detta införlivar en större trygghetskänsla. Om ett 
orderbekräftelse e-mail uteblir uppstår det en osäkerhet om köpet enligt respondenterna.  
Respondenterna anser att webbsidan är en viktig komponent i köpprocessen. De anser att 
webbsidan återspeglar företaget. Det är enligt respondenterna önskvärt att webbsidan är enkel 
och stilren. Den får ej innehålla för mycket färg och detaljer, då man anser att det blir rörigt. 
Det skall vara lätt att orientera sig på webbsidan och lätt hitta det man söker. En sak som 
enligt respondenterna knyter an till detta är sökmotorn. En väl fungerande sökmotor premieras 
av respondenterna. Väl preciserad information om produkten faller i respondenternas tycke. 
Detta då den främsta nackdelen med att handla på Internet är att den fysiska kontakten med 
varan försvinner. En mångfald av bilder tillsammans med preciserade storlekar eller innehåll 
och prestanda gör att man får en större bild och känsla av den faktiska fysiska varan, men 
även de elektroniska. För att respondenterna är det viktigt att den fysiska varan som levereras 
överrensstämmer med bilderna. Om ej så avstår de från köp i framtiden. En annan aspekt som 
är viktig gällande webbsidan är att det skall vara få klick till köp. Respondenterna anser det 
besvärligt att handla när det är för många klick till genomförandet av köp.    
 
De olika sätten som respondenterna finner sin väg till webbsidorna faller inom ett brett 
spektra. Reklam i tidningar och TV är de vanligaste. Tidningsartiklar i fack- och populärpress 
kan pocka på respondenternas nyfikenhet. Majoriteten av respondenterna är medlemmar på 
sina favorit webbsidor, och erhåller nyhetsbrev från dem, vilket de tycker är bra inom rimliga 
gränser. Det uppskattas dock ej av respondenterna med pop-ups eller så kallad junk-mail. 
Detta anses som ett stort irritationsmoment. Respondenterna hittar även till nya sidor genom 
rekommendationer från vänner och bekanta. Denna word of mouth (mun till mun) kan dock 
även få motsatt effekt då respondenterna menar att man även kan bli varnad för vissa sidor, 
som andra haft negativ erfarenhet av.  
 
Respondenternas inställning till communitys går isär. Några av dem anser att det är ett 
fantastiskt sätt att hålla kontakten och kommunicera. De andra anser att det är opersonligt och 
föredrar att kommunicera mer traditionellt via till exempel telefon. Hälften av respondenterna 
innehar Skype telefoni och tycker att det är ett bra komplement till vanlig telefoni.  
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4.5 Fokusgrupp nr 2 
 
Alla respondenter i fokusgruppen använder sig av Internet dagligen och tycker det är ett 
väldigt bra instrument för kommunikation och handel. Det handlar främst böcker, kläder och 
olika former av kommunikationstjänster. Resor och musik inhandlas också men inte lika 
frekvent. Vidare laddas musik och film ner av samtliga respondenter men utan någon form av 
betalning. Respondenterna anser att Internet har flertalet fördelar; det huvudsakliga är: 
 
 

� Tillgängligheten. Internet finns i, allt som oftast, i hemmet vilket förtar alla former 
anpassning. 

 
� Utbudet. Tillgång till hela världens utbud. 

 
 
� Priset. Mycket på nätet är billigare än i den traditionella handeln. 
 
� Marknadsföring. Internet frigör en möjlighet att marknadsföra sig till låga eller inga 

kostnader. Exempelvis genom en community.  
 
Det finns en rad faktorer som påverkar respondenternas vilja till köp. Det viktigaste är att 
webbsidan är attraktiv. Design, layout och produktutbudet måste attrahera till köp. Det räcker 
inte med ett tillfredställande produktutbud. Respondenterna kräver att webbsidan är 
lättnavigerad, snabb och snygg. De vill ha mycket bilder och mindre men samtidigt adekvat 
textinformation. Vidare är snabb leverans viktigt. Respondenterna vill inte behöva vänta mer 
än ett par dagar för leverans. Tar det längre tid avstår de flesta av respondenterna från köp. 
Det är också centralt att leverans sker som utlovat, om inte, så blir alla respondenter irriterade 
och några säger sig att helt avstå ytterliggare köp. Fri frakt är givetvis bra men alla 
respondenter har förstående inför en viss fraktkostnad.  
 
Att kunna reklamera anses vara en självklarhet men det är också centralt att denna process är 
enkel och inte allt för kostsam.  
 
Majoriteten av respondenterna lyfter fram vikten av en tillgänglig kundtjänst. Önskvärt är att 
det går att kontakta såväl via e-mail som via telefon. Anledningen till att respondenterna vill 
kunna nå företagets kundtjänst via telefon är att detta förstärker tilltron till företaget och e-
handelsplatsen. Respondenterna betonar vikten av att kunna få söka svar genom webbsidans 
”vanliga frågor”, finnes inte svar reduceras chansen för köp. Hälften av respondenterna anser 
sig nämligen inte ha tid eller kraft att personligen kontakta kundtjänst.  
 
Majoriteten av respondenterna tänker inte på säkerheten kring ett köp. Endast en av 
respondenterna anser att säkerheten kring betalning och leverans är ett orosmoment.  
 
Respondenterna är överens om att de allra helst och vanligtvis handlar från företag som på ett 
eller annat sätt är bekanta för dem. Några säger sig dock genomföra köp från okända företag 
om produkten är tillräckligt attraktiv samtidigt som webbsidan är förtroendegivande. Det 
centrala för att en webbsida ska uppfattas som förtroendegivande är att den är visuellt 
attraktiv, funktionell samt har en tydlig kundtjänst. Vidare är alla överens om att de vill ha en 
orderbekräftelse på sin beställning. Detta skapar trygghet såväl inför det enskilda köpet som 



 
 

33

inför företaget i stort. Om inte orderbekräftelse ges skapas en oroskänsla och respondenterna 
är överens om att detta reduceras chanserna för återköp.  
 
Det finns en mängd olika kanaler som får respondenterna att hitta en webbsida. Vanligast är 
olika former av tidningar, främst fackpress. Därefter följer tv och rekommendationer från 
vänner och bekanta.  
 
Respondenternas åsikter om Communitys går isär. Vissa tycker det är roliga medan andra i 
protest bojkottar dem. Vad alla däremot är överens om är att de spelar på människans 
nyfikenhet och skvaller. Hälften av respondenterna tycker att communitys också fyller en 
viktig marknadsföringsfunktion. Events och andra sammankomster kan planeras och 
marknadsföras på ett oerhört effektivt sätt. Detta kan såväl privatpersoner som mindre företag 
dra stor nytta av. Två tredje delar av respondenterna innehar Skypetelefoni och tycker det är 
ett oerhört bra komplement till den traditionella telefonin.  
 

5. Analys 

5.1 Analys av Nelly.com, Skype och Kindo 
 
Av empirin framgår att de presenterade Internetbaserade företagen, Nelly.com, Skype och 
Kindo, har vissa gemensamma beröringspunkter. De är alla relativt nystartade e-
handelsföretag som på kort tid expanderat kraftigt. Men det finns även väsentliga skillnader 
företagen emellan. Nelly.com erbjuder potentiella kunder möjligheten att över Internet köpa 
fysiska produkter, nämligen kläder och accessoarer. Medan Skype och Kindo erbjuder kunder 
att helt gratis få tillgång till en digitaliserad kärnprodukt. I Skypes fall är denna kärnprodukt 
IP-telefoni medan Kindos kärnprodukt är deras webbsida som frigör möjligheten att bygga 
digitala släktträd i realtid. Såväl Skype som Kindo erbjuder också fysiska produkter som 
syftar till att addera värde till den digitala kärnprodukten.  
 
I teorin framgår det att det finns olika dimensioner av e-handel. Det finns direkt e-handel men 
också en mer indirekt e-handel. Vilken dimension som gäller för det enskilda fallet kan 
härledas ur graden av tillämpad digitalisering. Kriteriet för direkt e-handel är att allt sker 
digitalt. Såväl produkt, betalning som leverans är därmed digitaliserade. Medan den indirekta 
e-handeln syftar till digitaliserade köp men av fysiska produkter. (Turban 2006). Detta 
innebär att Nelly är ett indirekt e-handelsföretag.  Såväl exponering som betalning av 
produkterna är digitaliserade medan själva produkterna och leveransen är av fysisk natur. 
Skype och Kindo kan däremot ses erbjuda en kombination av direkt och indirekt e-handel, då 
de erbjuder uteslutande digitaliserade produkter men samtidigt också fysiska kringprodukter.  
 
Av teorin framgår det att en definition av strategi är ”A broad-based formula for how a 
business is going to compete, what its goals should be, and what plans and policies will be 
needed to carry out those goals” (Turban 2006).  För Nellys del har strategin förändras en del 
under åren. Företaget har expanderat vilket i sig förändrat förutsättningarna kring vilka en 
strategi grundats. Ur empirin synliggörs dock några centrala faktorer som varit högst 
avgörande för Nelly.coms framgång. Den kanske främsta faktorn är det att de initialt utgjorde 
en nisch på marknaden. Det fanns helt enkelt inget liknande då Jarno Vanhatapio startade 
företaget. 
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Idag fokuserar Nelly.com på ökad försäljning. Omsättningen är därmed viktigare än vinsten. 
Det centrala för Nelly.coms nuvarande strategi är nämligen att öka sin marknadsandel. Hela 
branschen är under expansion och detta medför ökad konkurrens. Förr eller senare kommer 
branschens tillväxt att stagnera och det är då strategiskt viktigt att inneha en relativt stor 
marknadsandel. Den nya expansiva strategin kan direkt härledas ur MTGs uppköp av 
Nelly.com. Uppköpet innebär nämligen att Nelly.com finansiella styrka vuxit. Med tillskottet 
av finansiella medel frigörs möjligheten att satsa på en ökad omsättning samt 
marknadsnärvaro, vilket Nelly.com just nu gör.  
 
Av teorin framgår det vidare att en strategi kan definieras på en rad sätt. En av dessa 
definitioner lyfter fram vikten av att inneha konkurrensfördelar samt att agera på ett sätt som 
stärker just dessa. (Hendersen återgett i Roos Krogh och Roos 1998).  Nelly.com ökade 
finansiella styrka är, i sig, en konkurrensfördel men samtidigt också ett medel som kan 
användas för att stärka andra, redan existerande konkurrensfördelar. Genom att tillsätta 
finansiella medel försöker företaget att nå högre höjder och ta fler marknadsandelar samt att 
bli top of mind hos kunderna. I anslutning till uppköpet ändrade företaget även sitt 
domännamn från Nelly.se till Nelly.com för att på så sätt möjliggöra en internationell 
etablering. Vidare vill Nelly.com stärka sin konkurrenskraft på marknaden samt att en få 
högre conversion rate. Detta sker genom en utökad produktportfölj, vilken troligtvis leder till 
mer trafik på hemsidan och att kunders snittorder ökar.  
 
Michael Porter påpekar vikten av en genomtänkt strategi för Internetföretag, då branschen 
kännetecknas som starkt föränderlig. Skypes strategi är tydlig och samtidigt nytänkande. 
Deras grundläggande mål var att direkt kunna nå ut med sin produkt på en global 
massmarknad. Vidare var det strategiskt centralt att ge bort kärnprodukten gratis, för att sedan 
ta betalt för olika former av kringprodukter. Skypes grundläggande mål påvisar tillsammans 
en strategi som särskilde dem gentemot de konkurrenter som fanns på den då befintliga 
marknaden. För att nå den globala massmarknaden använde Skype sig av olika partnerskap, 
restrikterad co-branding med olika onlineföretag samt marknadsföringspartners. I teorin 
nämns olika teorier om och kring strategier. En av dessa uttrycker att ett strategiskapande är 
som en konstform i sig självt. Kindo förefaller att influerats av detta tänkande då de låtit sin 
strategi utvecklas och formas i takt med företagets utveckling. Kindos vision var helt enkelt 
att erbjuda familjer/släkter att på ett enkelt och effektivt sätt kunna kommunicera med 
varandra och därmed lära känna varandra bättre. Deras strategi har liksom för Skype en tydlig 
fokusering kring att globalt erbjuda en kärnprodukt som är gratis och komplettera denna med 
olika kringprodukter. Vidare har såväl Kindo som Skype en kärnprodukt vars värde, ur ett 
kundperspektiv, ökar i takt med att kunderna blir fler. Detta förhållande tordes, i sig självt, 
hjälpa till att pådriva en tillväxt. Detta förhållande kan enklast förklaras genom att ju fler 
vänner och bekanta som blir Skypeanvändare desto fler kan just du ringa gratis. För Kindo 
blir motsvarande förklaring att ett släktträd intressevärde växer med antalet anslutna. 
Sammantaget förefaller såväl Skype som Kindo ha skapat en produkt som med sitt syfte, i sig 
självt, främjar en vilja att växa. Skype har redan idag en global närvaro och miljontals 
användare. För Kindo är situationen lite annolunda. De är alltjämt ett nystartat företag under 
uppyggnad. Deras vision är dock oerhört ambitiös. Idag finns det i fjorton länder men med en 
målsättning att, likt Skype, inneha en fullgod och global närvaro inom en snar framtid. 
(Hammar Nils).   
 
Det massmediala landskapet har förändrats som ett direkt resultat av den pågående 
teknikutvecklingen. Detta har öppnat upp nya vägar för effektiv marknadsföring. Skype 
använde inte en konventionell marknadsföring utan en mer intelligent form av PR och hade 
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dessutom olika marknadsföringsparters för att nå ut med hårdvaran i detaljhandeln på den 
globala marknaden. Exempel på dessa partners är Panasonic, Logitech, Bebo, Aftonbladet, 
salesforce.com och Phillips. Ser man till Nelly.com så var deras marknadsföring 
kostnadseffektiv. Genom så kallad gerillamarknadsföring kunde Nelly skapa kampanjer till en 
låg kostnad men samtidigt med en hög genomslagskraft. Ur empirin framgår det inte riktigt på 
vilket sätt Kindo marknadsfört sig men att produkten värde växer med antalet anslutna är i 
sig, om än någon diffus, marknadsföring.  
 
Teorin påpekar vikten av att ha en fungerande webbsida som är lättnavigerad och där struktur 
samt övrig design är lättbegriplig. Skypes webbsida är konstruerad utifrån ett 
användarperspektiv. Det centrala ledordet var enkelhet för konsumenten Därför karaktäriseras 
webbsidan av enkelhet. Där finns ingen onödig teknik och befintlig textinformationen är 
adekvat samt lättbegriplig. Nelly.coms hemsida är skapad med omsorg. Även här har 
konstruktionen av webbsidan skett ur ett kundperspektiv. Funktionalitet är, liksom för Skype, 
centralt. Det ska med andra ord vara enkelt att handla. Av empirin framgår det att nelly.coms 
webbsida vill inspirera till köp. Därför är design, snabbhet och en tillfredställande sökruta 
centrala komponenter.  
 
Urban Lindstedt påpekar vikten av att ha fungerande affärssystem då e-handel bedrivs. 
Nelly.com har under åren testat ett flertal standardiserade affärssystem. De har dock haft 
problem med dessa och har idag ett affärssystem som anpassats just för Nelly.coms 
förutsättningar. Ur empirin framgår det inte vilka bakomliggande system som Skype och 
Kindo använder sig av. Men med tanke på den samlade kompetens som båda företagen har 
inom Internetbaserat företagande tordes det inte vara allt för vågat att tro att dessa är väl 
anpassade mot sitt syfte.  

5.2 Analys av fokusgrupperna  
 
Båda fokusgrupperna använder sig regelbundet av Internet och anser att det är ett bra redskap 
för handel och kommunikation. De ställer sig positiva till de fördelar som Internet och e-
handel ger. Gällande de huvudsakliga fördelarna med e-handel är de två grupperna 
samstämmiga i tre av fyra fall. De ser alla en fördel med ett ökat utbud, där priserna ofta är 
lägre samtidigt som tillgängligheten är närmast total. Skillnaden, fokusgrupperna emellan, 
ligger i att första gruppen lyfter fram fördelen med att kunna handla i lugn och ro medan den 
andra gruppen ser fördelen med att använda Internet som ett marknadsföringsverktyg och det 
till låga kostnader.  
 
Det som enligt teorin vanligast inhandlas från Internet är bland annat resor, biljetter, litteratur, 
kläder, elektronik och datorutrustning (Lindstedt Urban 2008). De vanligaste respondenterna i 
de två fokusgrupperna handlar på nätet är resor, musik, kommunikationstjänster, kläder, 
böcker, datakomponenter i olika utsträckning. 
 
Logistiken är enligt teorin en faktor som måste fungera. E-handeln skiljer sig åt från den 
traditionella handeln på så vis att produkten inte erhålls vid köpet. Det är därmed viktigt med 
en kort leveranstid och att produkten verkligen kommer på utlovad leveransdag (HUI 2006). 
För nedladdning av elektroniska varor gäller att nedladdningen sker snabbt och utan 
komplikationer. Respondenterna i de två fokusgrupperna har vissa kriterier för att handla samt 
att göra återköp via Internet. Ett av dessa kriterier är just en fungerande leverans. Snabba 
leveranser är av vikt för de båda fokusgrupperna, att behöva vänta på en leverans för länge 
faller inte i deras smak. De anser också att det är viktigt att leveransen sker inom utlovad tid, 
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om inte, minskar deras vilja till återköp. Respondenterna i fokusgrupperna har förståelse för 
att det förekommer fraktkostnader men endast den första gruppen påpekade vikten av att 
fraktkostnaden tydligt bör framgå. Denna vilja framkommer även i teorin där man 
understryker att fraktkostnader skall framgå tydligt så att kunden är medveten om 
totalkostnaden (HUI 2006). 
 
En webbsidas fördelaktiga egenskaper beskrivs i teorin. En webbsida skall ha en tydlig 
struktur samt god funktion. Webbsidans struktur skall vara tydlig det vill säga att den ej skall 
vara rörig och förvirrande. Detta kan uppnås genom god design och layout. Ytterligare 
faktorer som bidrar till en bra webbsida är att denna skall vara lättnavigerad och inneha en bra 
sökmotor så att kunden snabbt och enkelt kan finna det den söker. Webbsidan skall vara 
skapad utifrån ett användarperspektiv det vill säga för kunden. (Hedman Anders 1998) 
Adekvat information om och kring produkterna är viktigt för att kunden skall få en korrekt 
bild av produkten. Produktinformation kan ges på olika sätt men det centrala är alltjämt att 
textpresentationer är adekvata och lättbegripliga. Kunden ska på ett enkelt sätt kunna 
tillförskaffa sig en förståelse inför produktens egenskaper, prestanda och användningsområde. 
Produktinformationen kan givetvis också förtydligas genom lämpliga bilder (Molich Rolf 
2002). Båda fokusgrupperna är eniga att webbsidans utseende och innehåll är av stor 
betydelse. Samtliga respondenter i båda fokusgrupperna tycker att webbsidan skall vara enkel 
och tydlig. Fokusgrupp nummer 1 ser webbsidan som en direkt spegelbild av hela företaget.  
De båda tycker att det är önskvärt att webbsidan är lättnavigerad och att det snabbt går att 
finna det som söks. De vill ha mycket bilder och preciserat innehåll i form av adekvat text. 
Respondenterna påpekar att det är viktigt att den produkt som återges på webben lever upp till 
förväntningarna, om inte, kan det leda till returnerad vara samt negativ inställning till återköp.  
 
Samtliga respondenter tycker att reklamation samt returnering av varor ska vara en enkel och 
smärtfri procedur. Med utdragna processen kring eventuella reklamationer och returneringar 
minskar viljan till återköp. Enligt en undersökning av HUI framgår det att köpevillkorens 
tydlighet är centralt. Respondenterna i båda fokusgrupperna anser att det införlivar en större 
trygghet när ett företag skickar ett bekräftelsemail på köpet. En avsaknad av bekräftelsemail 
skapar en känsla av oro och chanserna för återköp reduceras. Majoriteten av respondenterna 
anser att det är viktigt med en tillgänglig kundtjänst. Vilka aspekter som är viktiga för en 
tillfredställande kundtjänst skiljer sig något emellan de två fokusgrupperna. Fokusgrupp 2 
lyfter fram nyttan med en e-mail funktion medan fokusgrupp 1 anser att e-mail tar för lång tid. 
Fokusgrupperna är däremot helt överens om att en kundtjänst ska kunna nås via telefon. De 
två fokusgrupperna enas gällande ”de vanligaste frågorna” rutan, om denne inte kan ge svar 
på uppkomna frågor och undringar reduceras chanserna till köp. Enligt teorin är det en viktig 
faktor att ha en professionell kundtjänst. Kundtjänsten skall vara tillgänglig både via telefon 
och e-mail. Hur kunden kan kontakta kundtjänsten skall tydligt framgå på webbsidan. Genom 
en tillgänglig kundtjänst skapas större förtroende för företaget vilket i sin tur skapar mervärde.  
 
För att nå ut till marknaden och kunderna krävs marknadsföring. Teorin berättar att 
mediemarknaden de senaste åren genomgått stora förändringar och medieutbudet och 
kanalerna att marknadsföra sig i har breddats. De medier som teorin refererar till som 
traditionella är bland annat TV, radio och diverse press. Bland de medier som refereras till 
som de icke traditionella inräknas event-marketing, sponsring och Internet. All 
marknadsföring är någon form av kommunikation. Inom marknadsföringen skiljer man på två 
typer av kommunikation, masskommunikation och relationskommunikation. Vid 
masskommunikation riktar man sig till många med enkla budskap. 
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Relationskommunikationen är masskommunikationens motsats med specificerade budskap till 
få. Internet erbjuder en ny plattform för marknadsföring.(Dahlqvist och Linde 2002) 
Den vanligast förekommande marknadsföringen via Internet sker genom olika sorters banners 
men också genom sökoptimering och nyhetsbrev till registrerade kunder. (Eriksson och 
Nilsson 2001). De båda fokusgrupperna finner främst olika webbsidor genom reklam i olika 
tidningar och på TV. Det är även vanligt förekommande att respondenterna i de två 
fokusgrupperna mottar rekommendationer av vänner och bekanta om intressanta webbsidor. I 
fokusgrupp 1 får majoriteten nyhetsbrev från de webbsidor de är registrerade medlemmar. De 
påpekar dock vikten av att inte bli översköljda av dessa nyhetsbrev.  
 
Säkerhet är enligt HUI´s undersökning en viktig aspekt gällande e-handel. Kunden kommer 
inte att handla eller göra nedladdningar om denne inte känner sig trygg. De svenska 
konsumenterna hyser större förtroende för de nationella webbsidorna än för de internationella. 
Enligt teorin är det av yttersta vikt att kunna erbjuda kunderna trygga betalningslösningar. Om 
ett företag erbjuder fler olika betalsätt kommer fler kunder att slutföra sina köp. Kunderna 
kommer då att välja det betalsätt som de uppfattar vara det tryggaste alternativet. 
Kontokortsbetalning är det vanligaste betalsättet vid e-handel. Andra betalningssätt är faktura, 
postförskott och överföring via Internetbank. (Lindstedt Urban 2008). Det är även av vikt att 
de olika betalsätten är enkla att hantera (HUI2006). Respondenterna i de två fokusgrupperna 
är huvudsakligen enade om att säkerheten på Internet inte är en lika stor faktor idag som 
tidigare. Alla respondenter är eniga om att de handlar främst från företag som de är bekanta 
med, undantaget är om produkten är attraktiv och att webbsidan är förtroendeingivande. 
 
Respondenters åsikter om communitys går isär. Några tycker att det är roligt och bra ur ett 
socialt kommunikationsperspektiv. Andra anser att det är opersonligt och föredrar 
traditionella kommunikationsmedel som telefon. Några bojkottar dem helt i protest. Fler än 
hälften av respondenterna i de två fokusgrupperna innehar Skypetelefoni och anser att det är 
ett komplement men inte en fullgod ersättning av den traditionella telefonin.     
 

5.3 Slutsatser 

5.3.1 Slutsatser om Nelly.com, Skype och Kindo 

 
De tre företagen har alla en oerhört viktig ingrediens i sin affärsidé, nämligen att deras 
produkter appellerar till människans grundläggande behov. Alla människor behöver kläder, 
kommunikation och vetskap om sin bakgrund. Med detta i åtanke förefaller det inte så 
konstigt att företagen expanderat kraftigt. De erbjuder helt enkelt produkter som av 
marknaden är efterfrågade. Detta är ensamt inte en tillfredställande förklaring till företagens 
framgång men alltjämt en central del av den. Just eftersom produkterna tillfredställer 
grundläggande mänskliga behov samt att Internet ger access till den globala marknaden blir 
den potentiella kundgruppen oerhört stor. Det finns med andra ord många människor som kan 
engageras och entusiasmeras av företagets produkter. För att nå en kund måste dock denne 
exponeras för företagen och dess produkter. Detta har såväl Nelly, Skype som Kindo lyckats 
göra genom smart och lite okonventionell PR. Genom gerillamarknadsföring, smarta 
samarbeten och events har en stor varumärkeskännedom uppnåtts och det till låga kostnader.   
 
Vidare innehar alla företag en tydlig fokusering mot dess potentiella kunder. Såväl Nelly, 
Skype och Kindo förstår därmed vikten av ett kundperspektiv. Idag råder nämligen en köpares 
marknad, utbudet är enorm och konsumenter kan välja och vraka. Detta förhållande skapar 
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kräsna konsumenter med en låg smärttröskel. Företag måste förutom att erbjuda attraktiva 
produkter också tillhandahålla god service. Vidare kräver kunden att detta presenteras och 
levereras på ett för dem tillfredställande sätt. Enkelhet, tydlighet och snabbhet är därmed 
centrala krav som måste uppfyllas. Detta har Nelly, Skype och Kindo verkligen förstått. Deras 
webbsidor är oerhört funktionella. Genom god layout, design och struktur skapas 
användarvänliga webbsidor som tillfredställer kunden. Vidare har de lagt ner stor tid på att 
hålla en god service nivå samt att de som utlovas också till varje pris levereras. Sammantaget 
kan sägas att företagen producerar produkter med hög kundnytta, vilka dessutom presenteras 
och levereras på ett för kunden tillfredställande sätt. Detta tillsammans med det stora 
potentiella kundunderlaget har skapat synergier för framgång. 
 
Om vi tittar närmare på arbetets essentiella syfte, nämligen att försöka besvara 
problemformuleringens huvud- och delfråga skönjas en del problematik. Det finns otaliga 
teorier som alla försöker definiera vad en strategi bör inkludera. Till saken hör att strategier är 
breda och komplexa i sin natur och därmed också svåra att definiera. Det är närmast omöjligt 
att göra en smal och samtidigt träffsäker definition av begreppet. Med detta sagt kan vi också 
dra slutsatsen att det inte, fullt ut, går att definiera en specifik strategi för att nå framgång på 
nätet. Däremot kan vi lyfta fram oerhört många aspekter som villkorslöst måste finnas för att 
om möjligt nå den framgång som de, av oss, undersökta företagen representerar. Receptet för 
framgång förefaller ofta handla om så enkla saker som att erbjuda en efterfrågad produkt och 
att göra detta på bästa tänkbara sätt. Enkelhet, tydlighet och en stor kundnytta räcker 
uppenbarligen längre än vad man initialt kanske trott! 
 

5.3.2 Slutsats fokusgrupperna 

 
Det finns en tydlig överrensstämmelse mellan respondenters åsikter om e-handel och den som 
återfinns i teorin. Efter att ha studerat och analyserat båda kan vi dra slutsatsen om att det 
finns ett antal faktorer som är av vikt för upplevd kundtillfredställande: 
 

� Logistik, att leveransen av produkten är snabb och sker inom utlovad tid. 
� Webbsidan, att den skall vara enkel, tydlig, tilltalande samt lättnavigerad 
� Kundtjänst, som skall vara tillgänglig för eventuella frågor och reklamationer 
� Säkerhet, att ingen osäkerhet uppstår kring köpet 

 
De två fokusgruppernas handelsvanor på Internet överrensstämmer med dem som ligger 
statistiskt i topp. Den slutsats vi kan dra av detta är att de faller väl inom samma 
konsumentbeteende som råder i Sverige idag. 
 

5.4 Avslutande diskussion 
 
Detta arbete har varit såväl tillfredställande som frustrerande. Anledningen till detta ligger i 
ämnets komplexa och dynamiska natur. Vi har tillförskaffat oss ny kunskap men med dem 
också insikter om; att kunskap frigör förståelse inför den egna begräsning samtidigt som det 
även påvisar vikten av att samarbeta. Vidare forskning inom ämnet kan bedrivas i all 
oändlighet, framförallt med tanke på ämnesområdets föränderliga natur. Vi hade 
rekommenderat att fokusera på ett mer specifikt problemområde, till exempel att enbart se till 
en webbsidas funktionalitet. Detta skulle troligtvis generera en mer fokuserad huvudfråga som 
därmed också tordes kunna främja ett mer precist resultat.  
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Bilaga  

 
Frågor till företags intervjuer 
 
Vad är er strategi, vison och mål? 
 
Vad anser ni vara era styrkor, svagheter och hot? 
 
Vilka strategier anser ni vara viktiga för e-företag? 
 
Hur konstruerar ni er hemsida, samt vilka egenskaper är viktiga för en hemsida att erhålla? 
 
Vad är det som har gjort er så framgångsrika? 
 
Disskusionsfråga till fokusgrupperna 
 
Diskutera kring e-handel och vilka komponenter som aä viktiga för er, samt åsikter kring 
communitys och Internettelefoni. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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