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ABSTRACT

One of the biggest changes which have affected businesses during the last ten years is the 
accelerating speed at which Internet technology and e-commerce has developed. If Internet 
earlier was used in the purpose to entertain it is now accepted as an essential business tool 
and companies are investing more of its resources in e-commerce activities. 
Everyone “has to be on the net” today but that implies a challenge in matching e-solutions 
to the company’s business goals. It is necessary to have clear goals, carry out research and 
plan a strategy in order to operate an optimal e-commerce website for the company’s needs.

The purpose with this dissertation was to see how well companies adjust to new demands in 
the rapidly changing e-environment. By presenting the results of a series of interviews with 
e-commerce managers our aim was to answer the question of how well companies integrate 
its e-commerce with the company as a whole. The study was also aimed at describing how 
companies determine the value contribution of their corporate web sites. 

We chose  to  study four  companies  within  the  sectors  that  have  expanded  the  most  in 
Sweden the last couple of years. The sectors are travel, electronics, clothing and furniture 
and the companies are well established in Sweden. 
According to the empirical study conducted businesses integrate their e-commerce activities 
with their marketing plan and business goals relatively well. This could be a result of that 
companies have realised the importance and contribution of e-commerce. An area under 
development  is  the  process  of  integrating  the  company’s  e-commerce  with  the  other 
departments within  the company.  The methods  of  determining website  performance are 
done  in  a  numerous  ways  which  shows that  there  is  not  yet  one  optimal  performance 
measure for e-commerce and websites. 
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SAMMANFATTNING

En av de största förändringar som påverkat företag under det senaste decenniet är den 
snabba utvecklingen inom IT och e-handel. Om Internet tidigare användes i syfte att roa är 
den nu accepterad som ett viktigt affärsinstrument och företag investerar alltmer av sina 
resurser i e-handelsaktiviteter.
Alla ”måste vara på nätet” idag men det innebär också en utmaning i att matcha e-lösningar 
med företags affärsmål. Det är nödvändigt att ha tydliga mål, genomföra undersökningar 
samt  ha  en  välplanerad  strategi  för  att  kunna  driva  en  e-handelsplats  som  uppfyller 
företagets behov.

Syftet med denna uppsats var att se på hur väl företag anpassar sig till  nya krav i den 
alltmer dynamiska e-miljön. Genom att presentera resultaten av en serie intervjuer med 
personer  ansvariga  för  e-handel  var  vårt  mål  att  besvara  frågan  om  hur  väl  företag 
integrerar  sin  e-handel  med  företaget  i  stort.  Studien  hade  också  som målsättning  att 
beskriva hur väl företag avgör värdet av sina hemsidor.

Vi valde att studera fyra företag inom de sektorer som expanderat mest i Sverige de senaste 
åren.  Dessa  sektorer  är  resor,  hemelektronik,  kläder  och  möbler  och  företagen  är 
väletablerade i Sverige.
Enligt den genomförda empiriska studien så integrerar företag sina e-handelsaktiviteter med 
sin marknadsplan och affärsmål  relativt  väl.  Detta  skulle  kunna vara ett  resultat  av att 
företag har förstått vikten och värdet av e-handel. Ett område under utveckling är dock 
processen  att  integrera  företagets  e-handel  med  övriga  avdelningar  inom  företaget. 
Metoderna för att mäta hemsidors prestation genomförs på en rad olika sätt vilket visar på 
att det än så länge inte finns en optimal metod för att avgöra e-handelns betydelse.
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1. INLEDNING

I detta kapitel presenteras uppsatsens problembakgrund som följs av en diskussion kring  

det valda ämnet. Detta mynnar sedan ut i en problemformulering tillsammans med syftet.  

För  att  underlätta  för  läsaren  finns  det  i  detta  kapitel  även  en  definitionslista  över 

uppsatsens nyckelord. Slutligen presenteras en disposition för att ge en tydlig överblick av  

uppsatsens uppbyggnad. 

1.1. Problembakgrund

E-handel är ett begrepp med många olika definitioner varför den första frågan som behöver 

besvaras är ’Vad är e-handel?’. I denna uppsats kommer den gällande definitionen av e-

handel  vara  en  som  är  hämtad  från  IT-kommissionen.  Denna  kommission  tillsattes  av 

regeringen  1994 med  syfte  att  vara  regeringes  rådgivare  i  IT-frågor  (IT-kommissionen, 

2004). Följande definition av e-handel kommer att underlätta förståelsen under läsningens 

gång.

”E-handel har en vid innebörd och inbegriper alla situationer där parter utväxlar information  

via  olika  former  av  elektrisk  kommunikation  och  där  minst  en  part  har  ett  ekonomiskt 

intresse  av  kommunikation.  E-handel  inkluderar  fysisk  förflyttning  och  transaktioner  av  

varor längs hela försörjningskedjan samt hantering av returer och reklamationer” (Johnsson 

och Jönsson, 2006).

För e-handeln går det spikrakt uppåt. Under 2006 handlade svenska konsumenter för 12 

miljarder kronor  på Internet,  en nätt  förbättring  från år  2005 då e-handelsförsäljningen 

uppgick till 9 miljarder kronor.

Arnberg (2006), analytiker vid Handelns utredningsinstitut, beskriver e-handelns utveckling 

från ”bubblare” till en försäljningskanal att ta på allvar. Alltmer nätmogna säljare och köpare 

gör att han inte ser någon avmattning i tillväxten:

– De senaste årens tillväxttakt, som legat stabilt på omkring 30 procent, håller i sig, säger 

Arnberg (2006).

Den prognosen grundas bland annat på en enkät bland nätshoppare. Åtta av tio, eller 79 

procent för att vara exakt, räknar med att handla varor på Internet under första halvåret 

2007 (Morrone, 2007).
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Bjerre (2004) redovisar två prognoser som visar på ökningen av e-handeln inom Sverige, se 

figur. De två olika prognoserna, framtagna av undersökningsföretagen Forrester och Jupiter, 

visar två olika resultat där e-handeln 2008 förväntas öka sin omsättning i Sverige till 43 

miljarder respektive 27 miljarder kronor.

Figur 1 - Två prognoser för e-handel i Sverige (Bjerre, 2004)

Huldschiner (2005) skriver i en artikel att den totala svenska e-handeln är större än vad 

statistiken  visar.  Handelns  Utredningsinstitut  (HUI)  mäter  bara  detaljhandeln  och  i 

statistiken ingår exempelvis inte resor och biljetter där en stor del av försäljningen flyttat 

över  till  Internet.  Andreas Hedlund,  utredare på HUI,  konstaterar  att  om servicesektorn 

räknades in skulle siffrorna mångdubblas. I detaljhandeln fortsätter kläder, hemelektronik, 

skivor och böcker att vara storsäljarna på Internet.

En av de största förändringarna som påverkat företag under de senaste tio åren är den 

snabba utvecklingen av Internet och e-handelsteknologi. Från att ha använts i syfte att roa 

och kommunicera är nu Internet eller rättare sagt ’the World Wide Web’ sett som ett viktigt 

affärsinstrument (Cotter, 2002). Med sin kombination av skrivna ord och visuell media så 

innehåller Internet mer information än andra medier och involverar användaren i högre grad 

(Okazaki & Rivas, 2002). Medan konsumenter använder Internet alltmer investerar också 

företag alltmer av sina resurser på e-handelsaktiviteter (O’Cass & Fenech, 2003). Vidare blir 

konsumenters  förväntningar  allt  högre på vad som erbjuds på företags  e-handelsplatser 

(Armistead & Kiely, 2003).

Utvecklingen av e-handel och Internetmarknadsföring har enligt TradeDoubler, ett europeisk 

prestationsbaserat digitalt marknadsföringsföretag, gjort det möjligt för företag att använda 

sig  av  resultatbaserade  och  effektiva  lösningar  online  som  ger  ökad  försäljning  och 

varumärkesexponering.
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Företagens hemsidor är plattformen för kommunikationen mellan olika parter men den är 

lika viktig för att uppnå affärsmålen. Internet är ett kostnadseffektivt alternativ och genom 

sin  hemsida  kan  företag  optimera  samtliga  marknadsförings-  och  försäljningsaktiviteter 

online för att öka sin kapitalavkastning (TradeDoubler, inget datum).

1.2. Problemdiskussion

Alltfler företag etablerar e-handelsplatser på Internet vilket innebär en utmaning i att inse 

värdet i att integrera sin e-handelsplats med den övriga verksamheten offline. Alla ska vara 

på ”nätet” idag, men hur mycket tid och resurser läggs på att optimera sin e-handelsplats så 

att man effektivast når sina affärsmål? Går design före funktion idag och använder företag 

sin e-handel på strategiskt bästa vis? 

Lindström (2007a) skriver i en artikel att tidsbristen idag är en av de största fienderna till 

att  hinna  med  strategiskt  tänkande  och  planering.  Cooke  (2006)  menar  att 

integrationsprojekten mellan ledningsgruppen och IT-avdelningen är en tung kostnadspost 

och  problemet  bottnar  sig  i  att  ledningen  ser  IT-avdelningen  som ett  rörmokeri  nere  i 

källaren. Lindström (2007a) fortsätter med att skriva att inte ens hälften av företagens IT-

chefer sitter med i ledningsgruppen.

Ledningen  måste  ta  befälet  i  projekten  så  att  IT-organisationens  och  ledningens 

affärsstrategier  drar  åt  samma  håll,  konstaterar  Anders  Eriksson  vd  på  IT-konsulten 

Softronic. IT med dess tekniska lösningar kan skapa ökade marknadsandelar, men får inte 

IT-avdelningen klara riktlinjer över affärsmålen finns det en stor risk att denna möjlighet går 

förlorad. Samtidigt måste IT-avdelningen vara skarpare att kommunicera hur de med hjälp 

av IT-stöd kan nå affärsmålen, säger Anders Eriksson. Det finns företag där IT-chefen finns 

med i ledningsgruppen och det är en bra åtgärd, anser Eriksson (Cooke 2006).

I och med den något dramatiska ökningen som vi ser inom näthandel i Sverige idag så sker 

en koncentrering från nätföretagen på hur kunden ska få det lättare att handla via Internet 

snarare än på företagets egentliga affärsmål. Under konferensen ’Information Architecture’ 

konstaterade Peter Morville att man inte får glömma affärsmålen, man måste gå vidare från 

hemsidans användbarhet och göra analyser av t.ex. följande värden:
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 Useful (varför har vi en webbplats) 

 Desirable (marknadsföring, bra intryck av företaget) 

 Accessible (fungerar det för handikappade) 

 Credible (vilka faktorer avgör att folk litar på företaget)

 Findable (hur lätt är det att hitta de viktigaste sidorna, hur förbättrar vi det) 

 Usable (ung: användbar)

 Valuable (öka förtjänsten)

(Lindgren 2004)

1.3. Problemformulering

Den  snabba  utvecklingen  inom  IT  och  dagens  dynamiska  e-handelsmiljö  innebär  stora 

utmaningar för företag som samtidigt riskerar att tappa marknadsandelar. Därför kommer 

denna uppsats fokusera på företags strategier gällande deras e-handelsplatser och hur de 

mäter värdet på sina respektive hemsidor och e-handelsaktiviteter. För att se på företagens 

hemsidor ur ett strategiskt perspektiv med avseende på deras affärsmål kommer vi även 

undersöka  kommunikationen  inom  företaget.  Denna  kommunikation  är  viktig  för  att 

överleva  på  dagens  globaliserande  marknad.  Det  är  därför  intressant  att  se  hur  väl 

avdelningen ansvarig för e-handel integreras med övriga avdelningar och om de strävar mot 

samma mål. Den för uppsatsen vägledande frågeställningen är:

 Hur väl integrerar företag sin e-handelsplats med övrig verksamhet och hur mäts 

värdet av hemsidan för företaget?

1.4. Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag anpassar sig efter de nya krav som 

ställs i och med e-handelns frammarsch. Genom att se hur företag idag väljer att mäta sina 

prestationer  på sina e-handelsplatser  och hur de integrerar  e-handelsverksamheten med 

övrig verksamhet inom företaget hoppas vi  kunna identifiera både positiva och negativa 

aspekter.
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1.5. Definitioner

Nedan följer förklaringar på definitioner som används i uppsatsen för att underlätta för 

läsaren.

E-handelsplats Utbyte av och handel med elektronisk information som stöd vid 

affärstransaktioner (NE, 2007).

E-handel Elektronisk handel som bedrivs på Internet (AHD, 2006).

Internet Världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala 

och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt 

fastställda regler (NE, 2007).

Konsument Slutlig användare av varor och tjänster (NE, 2007).

Kund Person som gör inköp eller utnyttjar (viss typ av) tjänst (NE, 2007).

Online Sägs inom datatekniken en enhet vara som är ansluten till nät eller 

datorsystem (NE, 2007).

Offline Ej ansluten till en dator eller datanätverk (AHD, 2006).

Prestation Utförd handling, arbetsinsats, vad som krävs av någon (SAOB, 2007).

Värde Inom ekonomi avses åtråvärdheten hos varor, tjänster och andra 

nyttigheter (NE, 2007).
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1.6. Uppsatsens disposition

I detta kapitel presenteras uppsatsens problembakgrund som följs av 
en diskussion kring det valda ämnet. Detta mynnar sedan ut i  en 
problemformulering  tillsammans med syftet.  För  att  underlätta  för 
läsaren  finns  det  i  detta  kapitel  även  en  definitionslista  över 
uppsatsens nyckelord. Slutligen presenteras en disposition för att ge 
en tydlig överblick över uppsatsens uppbyggnad.  

Detta kapitel tar upp befintlig teori och tidigare forskning inom valt 
problemområde. Vidare beskrivs de teoretiska aspekterna kring vårt 
valda ramverk som också fungerar som intervjumodell samt kommer 
att användas som stöd vid analysen.

I detta kapitel  beskrivs metodval  och tillvägagångssätt  för  studien 
och uppsatsen. De olika val som författarna har gjort motiveras och 
sättet som information och data inhämtats på presenteras. Vidare så 
beskrivs forskningsprocessen grundligt.

Detta  kapitel  innefattar  en  presentation  av  de  företag  inom 
respektive bransch som valts för vår undersökning. Vidare redogörs 
för vad som framkom vid intervjuerna. Strukturen för intervjuguiden 
följs  även  vid  presentationen  av  insamlad  data.  Slutligen 
sammanfattas intervjupersonernas svar i en överskådlig figur som en 
summering på avsnittet om insamlad data. 

Här presenteras en analys av det empiriska materialet gentemot den 
teoretiska  referensramen.  Vi  identifierar  likheter  och  skillnader 
mellan dessa för att på så sätt få svar på uppsatsens frågeställning. 
För att  göra det  överskådligt  så följer  upplägget  av analysen den 
teoretiska referensramen samt empirikapitlet. 
 

I detta kapitel svarar vi på uppsatsens frågeställning utifrån analysen 
av empirin. Vidare förs en diskussion kring de iakttagelser som gjorts 
under arbetets gång. Slutligen presenterar vi våra egna reflektioner 
kring uppsatsprocessen och resultaten. 

I detta slutliga kapitel presenteras förslag till framtida forskning där 
vi ger exempel på hur det är möjligt att fortsätta forska inom ämnet. 
Vidare visar vi på praktiska implikationer som vi anser att uppsatsen 
ger företagsledare och e-handelsansvariga.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel tar upp befintlig teori och tidigare forskning inom valt problemområde. Vidare  

beskrivs  de  teoretiska  aspekterna  kring  vårt  valda  ramverk  som  också  fungerar  som 

intervjumodell samt kommer att användas som stöd vid analysen.

2.1. Tidigare forskning inom valt problemområde

För att visa på Internets betydelse har Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Hallström, 2005) 

som sedan slutet av 90-talet varit engagerade i Internets utveckling, hävdat att:

”Nu, och sedan en tid tillbaka, ser vi att man på central statlig nivå förstår vilken betydelse 

Internet  har  för  företag  och  enskilda  och  vilken  utvecklingspotential  som  finns  för  e-

samhället” (Hallström, 2005).

Kim et al (2003) konkluderade efter en granskning att en dåligt designad hemsida kan skada 

ett företag snarare än att hjälpa det och att företag borde utvärdera sina hemsidors syften 

och målgrupper innan de blir involverade i e-handel. Dock skriver Phippen et al (2004) i en 

studie att en stor del företag har problem med att uppta en webbstrategi och en mycket 

liten del av företagen är medvetna om hur lyckade deras hemsidor är. Det tas för givet att 

man ska mäta ett företags aktiviteter vilket också borde tas för givet vad gäller e-handel. 

Problematiken med detta är dock svårigheten att mäta e-handelsaktiviteter då definitionen 

av framgång för ett företag och dess e-handel inte nödvändigtvis gäller för andra företag. 

Detta  beror  på  att  målen  med  respektive  e-handel  kan  variera  mellan  allt  från  stort 

besökarantal till antal köp beroende på om målet t.ex. är att informera eller sälja. I linje 

med Phippen et al (2004) skriver även Sterne (2002) om att å ena sidan är det viktigaste 

mätvärdet det  som hjälper till  att  förbättra hemsidan.  Å andra sidan är  problemet med 

denna inställning att ett mätvärde som förbättrar en hemsida inte nödvändigtvis förbättrar 

andra sidor.

Welling och White (2006) konstaterar att forskare har insett problematiken kopplat till att 

analysera värdet av en hemsida såsom att analyser används till att skapa rapporter snarare 

än för att ta strategiska beslut. Vidare inser företag det viktiga i att ha en strategi men 

samtidigt delas ansvaret för e-handeln mellan flera avdelningar vilket resulterar i att ingen 

fokuserar på uppgiften. 

Fastän vissa analytiker anser att den snabba utvecklingen av teknologiska förändringar gör 

industrianalyser mindre värdefulla, argumenterar Porter (2001) att denna snabba förändring 
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gör  analyser  mer  värdefulla,  inte  mindre.  Företag  involverade  i  e-handel  behöver 

disciplinerade metoder for att motivera värdet av IT investeringar (Hahn et al, 2002). På 

grund  av  att  kostnaderna  förenade  med  att  utveckla,  implementera  och  underhålla  en 

hemsida kan vara mycket höga behöver e-handelsprojekt utvärderas noggrant för att avgöra 

om ett projekt levererar som det ska. Detta innebär att prestationsmätning är en av de 

viktigaste aktiviteterna som måste ske när ett e-handelsprojekt påbörjas (Grembergen och 

Amelinckx, 2002).

Utvecklingen av systematiska metoder för att mäta och beskriva Internets påverkan på och 

betydelse för  företag har inte  hållit  samma takt som utvecklingen av teknologin och e-

handel.  Mätning  av  hemsidors  prestationsförmåga  och  forskning  om  detta  har  inte 

behandlats på djupet i tidigare litteratur (Kim et al, 2003). Detta kan bero på det faktum att 

de  abstrakta  fördelarna  med  e-handel  gör  det  svårt  att  avgöra  e-handelns  värde  för 

företagets lönsamhet (Grembergen och Amelinckx, 2002). Även om betydelsefullt arbete har 

gjorts för att utvärdera effektiviteten av reklam på Internet (Bhat et al, 2002) så existerar 

ingen  generellt  accepterad  metod  för  en  systematisk  och  omfattande  utvärdering  av 

hemsidors  prestationsförmåga.  Många  publicerade  studier  har  varit  begränsade  av  det 

faktum  att  de  endast  utvärderat  en  vis  typ  av  hemsidor  och  utfört  få  stickprover 

(Chakraborty et al, 2002). Vidare utvecklade Chen och Wells (1999) en skala av ”attityd-

mot-hemsidan” på samma principer som ”attityd-mot-reklamannonsen” som har använts i 

studier av traditionell tryckt reklam. Enligt van der Merwe och Bekker (2003) är mycket av 

den tidigare forskningen kring utvärdering av elektronisk media uppbyggd på traditionella 

marknadsföringsprinciper som lämpar sig för tryckt media. 

Då  Internet  blivit  mer  integrerat  i  affärsaktiviteter  har  ROI  (Return  On  Investment), 

avkastning på investering, blivit ett mål för företags hemsidor (12Manage, inget datum). 

Dock menar Sawhney (2002) att ROI och att  endast fokusera på vad som kan mätas i 

pengar  inte  är  den  ultimata  metoden  för  att  utvärdera  hemsidors  prestation.  Samma 

författare argumenterar att mer tonvikt borde läggas vid att mäta värdet en hemsida skapar 

för samarbetspartners och kunder. På samma linje menar en rapport från E-consultancy 

(2002) att värdet av en hemsida kommer att vara systematiskt underskattat om inte de 

fördelar  mäts  som  inte  inbringar  intäkter.  Många  fördelar  med  e-handel  såsom  bättre 

kundservice och ökad respons är som sagt abstrakta och ogripbara faktorer som är svåra att 

översätta  till  monetära  värden.  Traditionella  finansiella  mätningar  såsom  ROI  är  därför 

problematiskt  eftersom  metoden  kräver  monetära  värden  för  att  beräkna  fördelar  och 

kostnader. Följden blir svårigheten att mäta e-handelsinitiativs bidrag till företags framgång 
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och lönsamhet (Grembergen och Amelinckx, 2002). Få studier om utvärdering av hemsidor 

innehåller  en  diskussion  om  hur  man  ska  sammanlänka  en  hemsidas  prestation  med 

företagets prestation vad gäller marknadsföring och finansiella värden. Van der Merwe och 

Bekker (2003) fann att ingen generellt  accepterad metod har utvecklats  som utvärderar 

hemsidors prestation systematiskt och omfattande. 

I en studie av Lesjak och Vehovar (2005) fann man att endast 20 procent av företag i 

Slovenien med e-handelsprojekt (som anställer minst en person heltid eller spenderar minst 

4000  Euro  per  månad)  använder  någon  typ  av  formell  utvärdering.  De  som  faktiskt 

genomför  utvärderingar  använder  sig  oftast  av  tre  eller  fyra  metoder  parallellt.  Samma 

författare fann att hälften av de undersökta företagen ansåg att fördelarna med e-handel är 

så uppenbara att de inte behöver bli mätta. Hursomhelst, så var sannolikheten större att 

företag som utvärderade sin hemsida också var mer nöjda med prestationen av sina e-

handelsprojekt.

2.2. Modellens uppbyggnad

Vi har format vår undersökning och intervjuguide utifrån Welling och Whites (2005) modell 

för att undersöka vilken betydelse en hemsida egentligen har för ett företags framgångar 

och motgångar. Modellen är uppbyggd kring åtta rubriker vilka redogörs för nedan.

 Struktur och innehåll på hemsidan

 Syfte och fokus med hemsidan

 Budget och investeringsflöde

 Ansvar för e-handel samt integrationen inom företaget

 Mätning av hemsidans värde och rapportering

 Insamlad icke-statistisk information för att avgöra hemsidans värde

 Användarundersökning med avseende på hemsidan

 Konsekvens av en eventuell nedläggning av hemsidan

2.2.1. Struktur och innehåll på hemsidan

Turban et al  (2006) menar att skapa och underhålla innehållet  är mycket viktigt för  en 

hemsidas framgång, eftersom innehållet är det första en besökaren letar efter när han/hon 

besöker en hemsida. Innehållet är också det som företaget använder sig av för att sälja 
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och/eller marknadsföra sin produkt eller tjänst.  Agarwal och Venkatesh (2002) anser att 

vara  framgångsrik  på  Internet  har  alltid  handlat  om  att  effektivt  leverera  relevant 

information till besökaren. Författarna menar vidare att en kund troligtvis kommer att lämna 

e-handelsplatsen  om  informationen  som  kan  hittas  på  denna  är  svårförstådd  eller  har 

bristfällig kvalitet.

Marknadsföring på Internet kan enligt Kotler et al (2002) liknas vid direkt marknadsföring, 

som med hjälp av Internet tillhandahåller tvåvägskommunikation mellan potentiell kund och 

företag.  Detta  fenomen  har  enligt  författarna  ökat  under  senare  år.  Det  som  skiljer 

traditionell  och  onlinemarknadsföring  åt  är,  enligt  tidigare  nämnda  författare,  att  i  den 

senast nämnda typen bestämmer den potentiella kunden interaktion med företaget. 

Att  e-handelsplatsen  innehåller  information  om företaget  är  mycket  betydelsefullt  anser 

Nielsen och Tahir (2002). Detta är viktigt, enligt dessa författare,  dels för att kunder är 

intresserade av sådan information eftersom det påverkar valet att handla från företaget i 

fråga och dels för att denna slags information kommer att bidra till  att e-handelsplatsen 

upplevs som pålitlig. 

För att kunna hålla kvar en besökare är det viktigt att ha ett tydligt budskap där det framgår 

vem man är och vad besökaren kan tänkas förvänta sig att hitta på webbplatsen (Kjellberg, 

inget datum). Även Nielsen och Tahir (2002) påpekar vikten av att välkomna besökaren med 

en definition av vad de kan göra på hemsidan snarare än några hurtiga betydelselösa ord. 

En  hemsida  ska  så  snart  som möjligt  förmedla  vilken  bransch  företaget  befinner  sig  i 

(Whitman, inget datum).

2.2.2. Syfte och fokus med hemsidan 

Nästan alla företag har idag en hemsida eftersom det innebär direkta fördelar såsom ökad 

försäljning (Geyskens et al, 2002) samt indirekta fördelar i form av möjligheten att bygga 

varumärke  och  bättre  service  (Lederer  et  al,  2001).  Efterhand  som  företag  har  insett 

Internets effektivitet har alltfler traditionella företag börjat genomföra sina transaktioner på 

Internet (Chakraborty et al, 2002). Även kunder flyttar allt fler av sina köp från traditionella 

kanaler  till  Internet  vilket  innebär  att  nästan  alla  företag  måste  finnas  närvarande  på 

Internet då e-handel har blivit en tillhörande del av att göra affärer (Huizingh, 2002). I en 

studie fann Wallace et al (2004) att om kunder kan välja mellan flera affärskanaler, inklusive 

Internet, ökar chanserna för en nöjd och lojal kund vilket är strategisk viktigt. 
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Turban et al (2006) talar om att få innovationer i historien har omfattat så många fördelar 

som e-handel. Tekniken som nu gör att man har möjligheten att nå hundratals miljoner 

människor på en mikrosekund ger företagen tillgång till obegränsade möjligheter. När ett 

företag väl bestämt sig för en strategi och beslutar sig för att satsa på e-handel är det 

nödvändigt  att  planera  och  bestämma  hur  man  ska  implementera  den  valda  strategin. 

Turban et al (2006) menar att det är mycket viktigt att ha ett klart syfte med sin hemsida 

för att vara konkurrenskraftig på dagens rivaliserande e-marknad. 

En hemsidas värde och prestation, liksom ett företags prestation, är ett multidimensionellt 

fenomen  och  eftersom  olika  strategier  är  nödvändiga  för  att  förbättra  olika  typer  av 

prestationsvärden borde ledningen ha en tydlig förståelse av vilka element av prestation de 

fokuserar på enligt Huizingh (2002).

2.2.3. Budget och investeringsflöde

Turban et al (2006) åsyftar att lansera en hemsida kan vara mycket kostsamt. Wallström 

(2006)  konstaterar  att  ett  av  fem IT-projekt  misslyckas.  Fler  än  hälften  av  dem  blir 

försenade  eller  drar  över  budget.  Standardsvaret  från  affärsfolket  är  att  det  är  IT-

avdelningens fel. Men lika ofta handlar det om dåliga specifikationer, bristfällig planering och 

usel kommunikation (Wallström, 2006). 

Turban et al (2006) konstaterar vidare att lansera en hemsida också är förenat med en risk 

vilket gör att vanliga investeringsformer såsom banklån är mycket svåra om inte omöjliga 

att få. Modiga entreprenörer är vanligtvis villiga att investera pengar i form av personliga 

lån, belåningar av hus osv. Dessa former av investeringar är dock oftast inte tillräckliga.

Jelassi  och  Enders  (2005)  argumenterar  vidare  att  eftersom fokus  från  investerare  har 

skiftat mot en alltmer lönsamhetsorienterad satsning så har det blivit mycket viktigare att 

kontrollera kostnaderna. 

Slutligen så avgör kostnadsstrukturen för företagets e-handelssatsning bruttovinsten som 

företaget måste prestera för att kunna täcka sina kostnader och även genera en eventuell 

vinst. Om ett företag från början drar på sig höga kostnader som följd av t.ex. höga fasta 

kostnader  eller  marknadsföringskostnader  så  väntar,  för  företaget,  en  begränsning  för 

vidare utvecklingsmöjligheter (Jelassi och Enders, 2005).
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2.2.4. Ansvar för e-handel samt integrationen inom företaget

Cooke (2006) menar att havererade integrationsprojekt ofta beror på att ledningen ser IT 

som en baksätesfråga. Det krävs en operativ styrning av integrationsprojekten för att skapa 

framtidens vinnarföretag.  Integrationsprojekten dyker upp som en tung kostnadspost på 

styrelsemötena och ingen förstår  varför  projekten går  snett.  Problemet bottnar sig i  att 

ledningen  ser  IT-avdelningen  som  ett  ”rörmokeri”  nere  i  källaren.  Ledningen  måste  ta 

befälet i projekten så att IT-organisationens och ledningens affärsstrategier drar åt samma 

håll.

Cooke  (2006)  konstaterar  att  i  företag  där  IT  är  avgörande  för  affärsverksamheten  är 

problemen  sällsynta.  Men  ju  större  företag,  desto  mer  ökar  riskerna  att 

integrationsprojekten misslyckas. Ofta är det en generationsfråga, framför allt i de större 

industriföretagen. Anders Eriksson vd på IT-konsulten Softronic säger i  ett uttalande att 

bolagen drivs av en generation ledare som kommer från skolan hur man traditionellt ska 

driva industriföretag. I fokus ligger försäljning, marknad och produktionsmedel. Ledarna ser 

IT som en relativt oviktig del i form av en administrativ avdelning i koncernen (Cooke 2006).

Inan (2002) anser att Internet nuförtiden utgör en affärskanal på egen hand, snarare än 

enbart ett reklamverktyg. Därför borde ett företags e-handelsinitiativ vara integrerade med 

processen offline som en del av den övergripande affärsstrategin. Det är svårt och dyrt att 

locka kunder men enkelt att förlora dem. Med Internet är kunden inte längre lika lojal och 

kan enkelt  söka  varor  och  tjänster  på  en  internationell  marknad.  Phippen et  al  (2004) 

hävdar att makten har förflyttats till kunden som enkelt kan välja och byta mellan företag på 

Internet.

Vad gäller  integration  hävdar  Phippen et  al  (2004)  att  webbanalyser  måste  integreras  i 

företaget och dess strategi snarare än att begränsas till avdelningen ansvarig för e-handel. 

Genom  denna  integration  kommer  ett  närmare  samarbete  mellan  avdelningar  ske  och 

hemsidan kommer till större grad tillhöra företagets identitet.

2.2.5. Mätning av hemsidans värde och rapportering

En av de största fördelarna med att använda sig av e-handel är den ökade produktiviteten. 

Dock kan mätning av denna vinstökning vara svår att mäta. En anledning är enligt Turban et 

al (2006) att företag har svårt att mäta den egentliga vinsten av e-handel då vinst i en 
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avdelning av företaget lätt kan gå förlorad då en annan avdelning gör en förlust. Lindström 

(2007b) talar om att ökad försäljning online kan medföra minskad försäljning offline, i t.ex. 

butik. Detta brukar kallas för kannibaliseringseffekten. 

För att kunna mäta om målen uppnås på bästa vis är det nödvändigt med en metod för 

företag att mäta sina e-handelsstrategier. Samtidigt ger traditionella metoder för att mäta 

hemsidor  inte  de  nödvändiga  data  för  effektiv  utvärdering  i  dagens  värld  av  e-handel 

(Phippen et al, 2004).

Dagens teknologi har kapaciteten att samla in stora mängder detaljerad data om händelser 

på hemsidor. Sådan webbanalys erbjuder ett överskott av värden och variationen av värden 

kan vara mycket stor. Tillgängligheten av så många parametrar innebär att företag måste 

undersöka vad det är de vill mäta och varför (Phippen et al, 2004). 

Lovett  (2007)  menar  att  rapporteringsverktyg  främjar  interaktionen  mellan  företagets 

hemsida och kunden. En hemsida som inte tillfredställer kundens behov blir snabbt av med 

sina besökare (Agarwal och Venkatesh, 2002). För att mäta besökares navigationsmönster 

och samtidigt undvika problem med undersökningar, såsom felaktigt angiven information, 

använder sig alltfler  företag av andra metoder.  Turban et al  (2006) anser att det är en 

bättre  metod  att  analysera  kunden  genom  att  övervaka  deras  beteende  på  hemsidan 

snarare än att ställa en mängd frågor. Författaren menar vidare att de bästa sätten att mäta 

detta  är  genom  så  kallade  loggfiler  och  cookies.  Dock  menar  Larsson  (2006)  att 

insamlingsmetoder såsom cookies och loggfiler har varit föremål för debatt under en längre 

tid p.g.a. företags lagring av besöksinformation. 

En loggfil registrerar hur besökaren beter sig på hemsidan. Med hjälp av en loggfil har sedan 

företaget möjligheten att skapa sig en bra bild av var besökaren kommer ifrån, hur ofta 

han/hon besöker hemsidan och hur de navigerar sig fram på hemsidan. Denna metod är 

enligt Nicholas och Huntington (2003) nyckeln till att kunna veta vad kunden vill ha. Cookies 

bygger på samma teknik men finns hela tiden i användarens dator vilket gör att företaget 

får uppfattning om hur användaren beter sig utanför deras hemsida. Detta gör att företaget 

utifrån  den  information  kan  rikta  sin  marknadsföring  på  ett  bättre  sätt  för  att  locka 

potentiella kunder till sin hemsida (Turban et al, 2006).

Inan  (2002)  konstaterar  faran  med  att  använda  alltför  ytliga  värden  (antal  besökare, 

populära sidor osv.) som det enda mätverktyget för att bestämma hemsidans prestation. I 

linje med Inan hävdar Phippen et al (2004) att företag finner dessa ytliga värden otillräckliga 

på grund av att de är alltför förenklade och kan leda till missvisande slutsatser. Ytterligare 
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en anledning till  värdenas otillräcklighet  kan vara att  konsumenten i  allt  högre  grad är 

involverad i e-handelsaktiviteten.

2.2.6. Insamlad icke-statistisk information för att avgöra hemsidans värde

En e-handelsplats bör, enligt Kjellberg (inget datum), erbjuda kunden ett flertal möjligheter 

till  att  kontakta  företaget.  Författaren  menar  att  ett  företag  skulle  kunna  lägga  ut 

information om exempelvis  e-postadress,  telefonnummer,  postadress  osv.  som kunderna 

kan använda för att komma i kontakt med företaget. 

Författaren föreslår dessutom att kunderna skulle kunna komma i kontakt med företaget 

genom  att  fylla  i  ett  formulär.  Att  använda  sig  av  formulär  är  ett  bra  sätt  att  mäta 

tillfredställelsen  hos  sina  besökare.  Företaget  har  då  möjligheten  att  använda  sig  av 

fördefinierade  ämnen  och  på  så  sätt  styra  kunden  till  att  lämna  synpunkter  på  valda 

områden. En annan faktor är att det går snabbt och skickas direkt. Att implementera ett 

sådant formulär är dock en komplicerad uppgift för företaget och kräver en detaljerad analys 

av hur besökaren navigerar sig fram på hemsidan (Kjellberg, inget datum).  

2.2.7. Användarundersökning med avseende på hemsidan

Enligt  Liebel  (inget  datum  a)  så  är  användarundersökningar  det  första  ett  företag  bör 

fundera över när de ska konstruera eller rekonstruera en e-handelsplats. Det är av största 

vikt att samla feedback om existerande idéer för hemsidan. Författaren menar vidare att det 

ger företaget en chans att få en inblick i kundernas behov och vad de tycker om företagets 

hemsida, att förstå vilken information användarna vill ha och inte vill ha samt upptäcka vilka 

funktioner  som  borde  finnas  på  hemsidan.  Liebel  (inget  datum  a)  nämner  också  att 

användarundersökningar  vanligen  brukar  överraska  företaget  på  någon  punkt  eller  ge 

information av högt värde. 

McNamara (inget  datum) talar  om fokusgrupper  som en av de bästa  och mest  pålitliga 

användarundersökningarna.  Fokusgrupper  är  ett  mycket  pålitligt  sätt  att  komma  åt 

användarens inre tankar och beteende. Han beskriver fokusgrupper som intervjupersoner, 

vanligen  6-10  stycken,  som  intervjuas  i  grupp  vid  samma  tid  och  på  samma  plats. 

McNamara (inget datum) menar vidare att företag kan få ut en mängd viktig information 

under en sådan sammankomst.
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Nielsen (2006) talar om en annan typ an användarundersökning, eyetracking. Eyetracking är 

en metod som används för att se var försökspersonen tittar på skärmen vid besök av olika 

hemsidor. Nielsen (2006) menar att eyetracking hjälper företaget att placera informationen 

på hemsidan vilket gör att onödig och överflödig information elimineras. 

Ytterliggare ett sätt som Liebel (inget datum b) nämner är så kallade loggfiler, som t.ex. 

cookies. Samma författare argumenterar vidare för ett loggfiler är ett bra sätt att upptäcka 

användarproblem och designproblem på hemsidan. Denna typ av analys används vanligtvis 

när man vill ta reda på besökarantalet på ett speciell sida eller intresset av ett specifikt 

innehåll på hemsidan.

Liebel (inget datum c) menar att dagens servrar där hemsidan finns samlar all information 

om användarna automatiskt vilket gör att informationen redan finns tillgänglig. Han säger 

därför att sammanställa informationen till rapporter och analysera densamma inte innebär 

något egentligt merjobb, vilket gör informationen än mer attraktiv. 

2.2.8. Konsekvens av en eventuell nedläggning av hemsidan

Lindström (2007b) menar att finnas på Internet innebär stora konkurrensfördelar vilka skulle 

gå  förlorade  i  och  med  en  nedläggning  av  hemsidan.  Det  handlar om  trygghet  och 

igenkänning. Författaren menar vidare att mindre och inte så väletablerade företag försöker 

marknadsföra  sig  och  sitt  varumärke  medan  etablerade  företag  redan  har  ett  erkänt 

varumärke. Det är en stor fördel för de etablerade kedjorna. Det handlar också om att klara 

sin varumärkesstrategi så att samma känsla behålls på Internet som i de vanliga butikerna. 

Men att förflytta sin verksamhet till Internet innebär också att man utsätter sig för en risk. 

Eftersom  dagens  Internetanvändare  är  så  adaptiva  för  förändring  skulle  en  eventuell 

nedläggning  av  hemsidan  för  företaget  medföra  att  trogna  besökare  skulle  välja  någon 

konkurrerande hemsida. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att även om det är viktigt att bibehålla sin plats på 

Internet  utgör den totala distanshandeln, alltså även traditionell postorder, bara runt 3,6 

procent av den totala handeln, 17 miljarder av 470 miljarder (Lindström, 2007b)
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3. METOD
I detta kapitel beskrivs metodval och tillvägagångssätt för studien och uppsatsen. De olika 

val som författarna har gjort motiveras och sättet som information och data inhämtats på  

presenteras. Vidare så beskrivs forskningsprocessen grundligt.

3.1. Introduktion

”Så snart  vi  genomför  en empirisk  undersökning  – oavsett  vilken metod  vi  använder  – 

uppstår risker för att de resultat vi kommer fram till faktiskt har skapats av undersökningen”  

(Jacobsen, 2002, s 19-20).

Vi som vill undersöka fenomen och arbetsgång i företag måste tränga oss in i organisationen 

vilket enligt Jacobsen (2002) innebär en störning av en naturlig situation. Frågan blir då 

vilken  effekt  detta  intrång  har  och  i  hur  stor  grad det  är  en  konsekvens  av  intrånget. 

Metodkunskap har hjälpt oss att på ett systematiskt sätt ställa kritiska frågor om de val vi 

gjort och konsekvenserna av dessa val.

3.2. Kunskapskaraktärisering

Även  om  undersökningar  har  det  gemensamma  grundläggande  målet  att  utveckla  ny 

kunskap, har de olika avsikter i fråga om vilken typ av kunskap det gäller (Jacobsen, 2002). 

Enlig samma författare kan man skilja mellan avsikter av två huvudtyper; beskrivning och 

förklaring. 

Vi ville genom vår undersökning få en bättre insikt om hur det förhåller sig med företag och 

till vilken grad de optimerar prestationsförmågan av sina hemsidor. Med andra ord har vi en 

önskan om att beskriva ett fenomen. Trots att det i så gott som alla undersökningar finns 

element av båda avsikter  har Jacobsen (2002) valt  att skilja på dessa då de har skilda 

problem knutna till sig av både praktisk och mer vetenskapsteoretiskt slag.

3.3. Metodval

Metodiken anger vilka tillvägagångssätt som ska användas för att undersöka verkligheten. 

När  man  vill  dra  vetenskapliga  slutsatser  som  innefattar  kunskap  om  samhället, 
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organisationer eller vårt mänskliga beteende, finns det tre möjligheter: deduktion, induktion 

och abduktion (Jacobsen, 2002).

Den induktiva ansatsen baseras på empiriska data som samlats in och beskriver en viss 

händelse. Utifrån det dras en allmän slutsats kring händelsen eller ämnet. Slutsatsen i sig är 

ofta i form av teori som förklarar och är applicerbar på alla händelser av samma slag som 

den studerade. Kritik riktad mot denna typ av strategi kom snabbt från dem som ansåg att 

det  var  omöjligt  att  med  ett  sådant  öppet  sinne  gå  in  i  verkligheten.  Entydiga 

forskningsresultat visar att människans förmåga är begränsad till sådan grad att det inte är 

möjligt att samla in all relevant information (Jacobsen, 2002).

Deduktion är en forskningsansats som baseras på hypoteser eller generella regler som antas 

förklara ett visst enskilt fall. Denna hypotes eller regel testas sedan i en empiriundersökning 

och tolkas och analyseras. Resultatet kommer sedan att jämföras med hypotesen för att se 

om de stämmer överens. Svagheten med en deduktiv ansats är att forskaren oundvikligt 

leds till att leta efter fakta som han eller hon finner relevant och som därmed går i riktning 

mot att stödja de funderingarna han/hon hade när undersökningen startades. Genom att ha 

vissa  förväntningar  och  bygga  informationssökande  efter  dem  riskerar  man  att  missa 

betydelsefull information, kanske rentutav den viktigaste informationen (Jacobsen, 2002). 

Abduktion är en kombination av deduktion och induktion, men tillför även en del nytt. I 

likhet  med induktion utgår  abduktion från empirin,  men abduktion avvisar  dock inte  de 

teoretiska föreställningarna och det går således att säga att denna metod ligger närmare 

deduktion.  Under  forskningsprocessens  gång förklaras  det  empiriska tillämpningsområdet 

stegvis samtidigt som teorin justeras och förfinas (Alvesson & Sköldberg, 1994).

Empirianalysen  kan  kombineras  med  tidigare  studier  för  att  upptäcka  mönster  som ger 

förståelse.  Abduktion  är  den  metod  som  vanligtvis  används  vid  fallstudieliknande 

undersökningar (Alvesson & Sköldberg, 1994).

Vi har använt oss av den abduktiva förklaringsmodellen, då vi anser att den utgör den bästa 

möjligheten för oss att uppnå syftet med vår kvalitativa studie. Dock oavsett ansats kan 

enligt Jacobsen (2002) ingen forskare vara helt öppen, alla har sina skygglappar vare sig de 

är medvetna om det eller inte. De förväntningar vi hade beror på de resultat som forskarna 

till ramverket vi baserar vår undersökning på kom fram till. Dock kände vi oss inte bundna 

av  någon  förhoppning  att  nå  samma resultat  som tidigare  studie  och  vårt  mål  var  att 

ingenting skulle begränsa vilken information vi samlade in.
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3.4. Primär- och sekundärdata

Primärdata är data som samlas in av forskaren själv för att kunna bilda underlag för den 

egna  analysen  och  den  ska  dessutom  belysa  en  speciell  problemställning.  De 

undersökningsmetoder  som  ger  primärdata  är  egna  undersökningar  av  den  primära 

informationskällan, såsom intervjuer (Jacobsen, 2002). Skärvad och Lundahl (1999) menar 

att  primärdata  är  den  data  som  framställts  i  den  aktuella  studien  och  inte  tidigare. 

Sekundärdata  är,  enligt  samma  författare,  data  som  redan  blivit  framtagen  av  andra 

forskare vid tidigare tillfällen.

Uppsatsen  innehåller  primärdata  i  form  av  den  empirin  vi  samlade  in  vid  våra 

telefonintervjuer.  Sekundärdata  som  enligt  Jacobsen  (2002)  kan  kallas  källgranskning 

kommer påträffas i uppsatsen då vi behandlat och använt oss av befintliga studier inom 

ämnet.

3.5. Källkritik

De källor som använts till insamlingen av sekundärdata är i huvudsak från 2000-talet vilket 

vi  anser  nödvändigt  med  vårt  aktuella  ämnesområde  som  kräver  uppdaterad  fakta. 

Litteratur och artiklar är skrivna av författare som anses erkända inom området för e-handel 

och vars böcker använts som kurslitteratur i Sverige och utomlands. Vidare har flertalet av 

artiklarna blivit publicerade i välkända journaler. Fakta om metodik har dock insamlats av 

både äldre och nyare källor då detta är kunskap som till större grad bestått under åren.

Vidare behandlar uppsatsen ett flertal oberoende källor, vilket innebär att denna forskning 

inte enbart baseras på vad ett fåtal källor hävdar. Detta stärker uppsatsens trovärdighet och 

tillförlitlighet, då det kan påvisas att flera författare har dragit liknande slutsatser. Vi har på 

så vis kunnat kontrollera data mot varandra vilket gett styrka till de resultat vi kommit fram 

till (Jacobsen, 2002).
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3.6. Validitet och reliabilitet

En undersökning ska vara en metod för att samla in empiri. Oavsett vilket slags empiri det 

rör sig om bör den uppfylla två krav enligt Jacobsen (2002). Empirin måste vara giltig och 

relevant (validitet) samt tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet). 

Validitet innebär att vi mäter det som vi önskar mäta, att det vi mätt uppfattas som relevant 

och att det vi mätt hos några få också gäller för flera (Jacobsen, 2002). Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (1999) samt Skärvad och Lundahl (1999) kan begreppet validitet delas in 

i  inre och yttre validitet.  Med inre validitet  menas att det som avses mätas är det som 

verkligen  mäts.  Yttre  validitet  innebär  att  verkligheten  harmoniserar  med det  värde  för 

mätningen som arbetats fram. I denna uppsats används ett redan existerande och beprövat 

ramverk, vilket innebär att den inre validiteten sannolikt är högre än den skulle vara om 

författarna till uppsatsen utarbetat intervjurubriker på egen hand.

Reliabilitet  innebär  att  undersökningen måste gå att  lita  på och vara  genomförd på ett 

trovärdigt sätt.  ”Skulle vi ha fått ungefär samma resultat om vi genomförde exakt samma 

undersökning en gång till?” (Jacobsen, 2002, s 22)

Ramverket  som  använts  som  grund  för  intervjuguiden  i  uppsatsen  bygger  på  en  rad 

huvudrubriker vilka vi översatt till svenska och använt oss av. Detta innebär att alla företag 

och hemsidor som undersökts har samma riktlinjer.

3.7. Urval

3.7.1. Val av företag som ingår i intervjuerna

Huldschiner (2005) beskriver i sin artikel ’Explosion för e-handeln’ i Dagens Industri med 

hjälp av Anders Hedlund, utredare på Handelns Utredningsinstitut (HUI), de branscher som 

expanderat  mest  inom  e-handeln  i  Sverige  under  2005.  Branscherna  som  nämns  är 

resebranschen, hemelektronikbranschen och klädbranschen (Huldschiner, 2005).

Med detta i  åtanke beslutade vi oss för att undersöka dessa tre branscher närmare och 

dessutom  ta  med  möbelbranschen  i  uppsatsen.  Anledningen  till  valet  att  ta  med 

möbelbranschen beror på den ökande konkurrensen som upplevs inom branschen. I södra 

Sverige kommer t.ex. danska företag som ILVA in på den svenska markanden vilket ökar 

intresset för hur svenska företag som IKEA tacklar konkurrensensituationen. 
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Vidare valde vi att varje bransch skulle innefattas av ett företag. Företagen för respektive 

bransch valdes med vissa kriterier i åtanke. Företagen skulle vara svenska, vara välkända 

för gemen man och dessutom vara aktiva både med fysiska butiker och på Internet. Med 

dessa  kriterier  i  åtanke  ansåg  vi  att  H&M  var  det  mest  representativa  och  passande 

företaget inom klädbranschen. Vidare valdes IKEA inom möbelbranschen och ONOFF inom 

hemelektronikbranschen. Till sist valdes Ving inom resebranschen.

3.7.2. Val av intervjupersoner

De intervjupersoner vi valt att intervjua är personer ansvariga för e-handeln inom företagen. 

Kontakt med rätt person på företaget skedde efter ha talat med diverse olika personer inom 

företaget. Vi valde att intervjua personer med direkt anknytning till e-handel då vi bedömde 

att deras erfarenhet är bäst lämpad för att ge svar på vår frågeställning. Valet att endast 

intervjua en person per företag gjordes utifrån vetskapen att e-handel fortfarande endast 

representerar en liten del av företagen och att avdelningen ansvarig för e-handel vanligen 

inte består av fler än ett tiotal personer. Med detta i åtanke ansåg vi att intervjupersonens 

erfarenhet mer än väl skulle täcka databehovet för studien. 

3.8. Metod för intervjuer

3.8.1. Konstruktion av intervjuguide

Metoden som valts för  underlag till  intervjuerna är utvecklad av Ray Welling och Lesley 

White. Artikeln av dessa författare blev publicerad i journalen Managing Service Quality, 

volym 16, nummer 6, 2006.

Modellen är framtagen som ett ramverk för att undersöka hur företag mäter värdet av sina 

hemsidor och e-handelsaktiviteter och är en accepterad kvalitativ studie enligt Welling och 

White  (2006).  Beskrivningen  av  modellen  och  dess  figurer  är  vår  översättning  av  den 

engelska versionen utarbetad av Welling och White.

Intervjufrågorna bygger på följande rubriker enligt Welling och Whites ramverk:

27



 Struktur och innehåll på hemsidan

 Syfte och fokus med hemsidan

 Budget och investeringsflöde

 Ansvar för e-handel samt integrationen inom företaget

 Mätning av hemsidans värde och rapportering

 Insamlad icke-statistisk information för att avgöra hemsidans värde

 Användarundersökning med avseende på hemsidan

 Konsekvens av en eventuell nedläggning av hemsidan

3.8.2. Genomförande 

I vår kvalitativa undersökning skedde djupgående intervjuer med fyra företag inom fyra 

olika branscher och dessa hölls med den ansvarige för e-handel inom respektive företag. 

Intervjuerna  genomfördes  per  telefon  på  grund  av  den  geografiska  distansen  mellan 

författarna och undersökningsobjekten. 

Intervjuerna bestod av en viss grad av strukturering med en intervjuguide med tema, fast 

ordningsföljd samt en kombination av öppna svar och standardiserade frågor. Detta valde vi 

att göra för att sedan kunna strukturera data så att den inte skulle bli så komplex att den 

blev  omöjlig  att  analysera.  Enligt  Jacobsen  (2002)  betyder  inte  förstrukturering 

nödvändigtvis att datainsamlingen blir sluten, snarare att vissa aspekter sätts i fokus.

I fall där intervjuobjektet av någon anledning inte kunnat eller velat lämna uppgifter, när det 

med andra ord har  varit  omöjligt  att  inhämta primärdata,  har  vi  tagit  del  av offentliga 

dokument såsom företagens årsredovisningar.

3.8.3. Intervjuareffekt

Inom metodiken finns enligt Jacobsen (2002) problematik kring forskarens effekt på det han 

studerar. Då det är en objektiv verklighet som ska studeras finns ett ideal att minimera 

forskaren störande effekt.  Den bästa  metoduppläggningen anses vara en distans mellan 

forskare och forskningsobjekt.  Mot detta ideal  finns det kritik som säger att det inte är 

möjligt  att  avlägsna relationen och att  distans  kan hindra forskaren att  gå djupare in i 

undersökningen.
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Då  vi  på  grund  av  det  geografiska  avståndet  till  de  intervjuade  valde  att  genomföra 

telefonintervjuer råder en viss distans. Detta var en praktisk konsekvens snarare än ett 

metodiskt val då vi läst oss till både fördelar och nackdelar med närhet respektive distans. 

Det  finns  många  fördelar  med  telefonintervju  och  enligt  Jacobsen  (2002)  är  en  att  vi 

reducerar kostnaderna genom att vi slipper förflytta oss. Han hävdar vidare att den s.k. 

intervjuareffekten minskas när man genomför telefonintervju eftersom intervjupersonen och 

intervjuaren  inte  påverkas  av  varandra  genom  t.ex.  kroppsspråk.  Jacobsen  (2002) 

argumenterar  vidare  att  det  också  finns  nackdelar  med  telefonintervjuer,  dels  att  man 

förlorar  den  personliga  kontakten  som ofta  är  avgörande  för  vilken  känslig  information 

företaget eller intervjupersonen är villig att tillkännage och dels att det är betydligt lättare 

för en intervjuperson att ljuga per telefon. Hursomhelst minimerade vi risken att uppslukas 

av de undersöktas verklighetsbild vilket enligt Jacobsen (2002) kunde leda till att vi miste 

förmågan  till  kritisk  distans.  Även om det  inte  är  möjligt  att  undvika  forskningseffekter 

reflekterade vi över hur en viss uppläggning kunde påverka det studerade fenomenet vilket 

man bör enligt Jacobsen (2002). Efter att ha studerat samma författares resonemang valde 

vi  att  dela på genomförandet  av intervjuerna,  dels  för  att  intervjuareffekten  är  minimal 

p.g.a. distansen och dels för att vi båda ville ha lika stor inblick i arbetsprocessen.

3.9. Bortfall

Under inledningsfasen av vårt arbete när vi tog kontakt med företagen kunde El-Giganten ej 

genomföra en telefonintervju men sade sig vara villiga att svara på frågorna via e-mail. 

Därför kontaktade vi även ett annat hemelektronikföretag – ONOFF – för att försäkra oss om 

att vi skulle få svar genom intervju från den branschen liksom de övriga. När intervjutillfället 

sedan kom hade El-Giganten inte möjlighet att besvara våra frågor skriftligen. Detta bortfall 

har  dock  inte  påverkat  resultatet  då  vi  genomförde  telefonintervju  med  ONOFF  som 

planerat.
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4. EMPIRISK STUDIE
Detta kapitel innefattar en presentation av de företag inom respektive bransch som valts för  

vår undersökning. Vidare redogörs för vad som framkom vid intervjuerna. Strukturen för  

intervjuguiden  följs  även  vid  presentationen  av  insamlad  data.  Slutligen  sammanfattas  

intervjupersonernas svar i en överskådlig figur som en summering på avsnittet om insamlad  

data.

4.1. Presentation av företag som valts för intervjuer

4.1.1. H&M

Affärsidé: Mode och kvalitet till bästa pris.

H&M grundades i Västerås 1947 av Erling Persson. Idag säljer H&M kläder och kosmetika i 

över 1 300 butiker i 27 länder och koncernen har drygt 60 000 medarbetare. Under 2006 

öppnades 168 nya butiker – huvuddelen i USA, Spanien, Tyskland, Frankrike och Kanada. 

Klädkollektionerna  skapas centralt  på  design-  och inköpsavdelningen  av  egna designers, 

tillsammans med inköpare och mönsterkonstruktörer. H&M äger inga fabriker utan arbetar 

istället med cirka 700 fristående leverantörer i främst Asien och Europa. 

Omsättningen  2006  uppgick  till  MSEK  80 081  och  H&M:s  tillväxtmål  är  att  öka  antalet 

butiker med 10–15 procent per år, men också att öka försäljningen i befintliga butiker (H&M, 

inget datum a). 

H&M säljer även mode via kataloger och Internet och lanserade 1998 sin första onlineshop i 

Sverige som en testaktivitet. H&M:s Shop Online spred sig sedan till Danmark, Finland och 

Norge. Under 2006 inleddes satsningen på distanshandel utanför Norden och Nederländerna 

blev  första  land  ut  där  kunderna  kunde  handla  H&M-mode  över  Internet.  Under  2007 

kommer distanshandel även att starta i Tyskland och Österrike (H&M, inget datum b).

Enligt  H&M  används  Internet  som  en  av  flera  distributionskanaler  men  huvudsaklig 

försäljning kommer även fortsättningsvis ske i butik. hm.com vänder sig i första hand till 

kunderna, men också till allmänheten, media, finansmarknaden och aktieägare. Enlig H&M 

är  målet  är  att  det  ska  vara  enkelt  att  hitta  information  och  nyheter  om  H&M, 

reklamkampanjer,  kollektioner,  marknader  och  butiker  på  hemsidan.  Där  finns  även  en 
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rekryteringsdel som vänder sig till den som är intresserad av att arbeta på H&M (H&M, inget 

datum c).

Hemsidan  har  två  delar;  en  företagsdel  för  varumärket  och  en  e-handelsdel  med  en 

onlineshop. Skillnaden mellan utbudet online och offline är tidsperioderna då distanshandel 

har andra inköpscyklar. Hemsidan ligger före i tid och har det sortiment som senare kommer 

till affärerna. Ett exempel på detta är sommarkollektionen som säljs på hemsidan fr.o.m. 

januari medan de fysiska affärerna får in den kollektionen i april (Personlig kommunikation 

2007-04-02).

4.1.2. IKEA

Affärsidé: Att erbjuda ett brett sortiment, form och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många människor som möjligt 

får råd att köpa dem.

IKEA koncernen består av en grupp enskilda bolag som ägs av en stiftelse i Nederländerna. 

IKEA koncernen utvecklar, köper, distribuerar och säljer aktivt IKEA produkter samt driver 

mer än 100 varuhus i Sverige. 

Den första  versionen av  ikea.com lanserades  1997 men katalogen  är  enligt  IKEA deras 

viktigaste  marknadsföringskanal.  Förra  året  [2006]  trycktes  175 miljoner  exemplar  i  55 

upplagor på 27 språk. Samma år hade IKEA:s webbplatser 278 miljoner besökare världen 

runt. Handeln via Internet utgör en liten men allt större del av den totala försäljningen enligt 

information på IKEA:s hemsida (IKEA, inget datum a).

På frågan om man kan köpa IKEA produkter på webben svarar IKEA på hemsidan att ”Vi har 

utvecklat en e-handelsplattform. I framtiden är vår ambition att lansera vår e-handel i alla 

länder. Vi har redan ett postordersystem i vissa länder. I en del av dessa är det dessutom 

möjligt att beställa via e-post” (IKEA, inget datum b).

Strukturen på hemsidan fungerar så att man väljer land/språk, därefter stad och varuhus. 

Varuhussidan består av funktioner såsom presentation av sortimentet samt kundservice i 

form  av  en  animerad  Anna  som  svarar  på  frågor.  Vidare  erbjuds  inspirationsmaterial, 

information, rekrytering och länkar. Skillnaden online respektive offline är utbudet som är 

mindre på hemsidan än i butik. Detta beror på svårigheten att hantera lager samt att varor 

ej är lämpliga att inkludera i e-handeln såsom speglar. Det finns även en regel som säger 
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att produkten ska finnas i ett visst antal butiker för att vara online vilket påverkar utbudet 

på hemsidan (Personlig kommunikation 2007-04-13).

4.1.3. ONOFF

Affärsidé: ONOFF vill erbjuda en bra helhetslösning på kundens behov till ett bra pris, 

med målsättningen att skapa nöjda kunder och god lönsamhet.

Ägaren och grundaren av ONOFF, Hans Westin, började sälja stereoprodukter från Japan 

1971. Firmans namn var från början Telecall  och ONOFF skapades då Telecall köpte upp 

Sigges Radio och butiker i Stockholm. (ONOFF 2006)

ONOFF  AB  är  ett  svenskt  detaljhandelsföretag  som  erbjuder  hemelektronik  till  både 

konsumenter och företag. Försäljning bedrivs både via butikskedja och via Internet. 2005 

bestod ONOFF av 66 butiker i Sverige, 5 butiker i Finland och 2 butiker i Estland. Antalet 

anställda uppgick samma år till ca 1 200 och företaget omsatte drygt 3,9 miljarder kronor.

HUI (2004) har utfört en analys av detaljhandelskedjorna och konstaterade att ONOFF var 

en aktiv kedja genom att ha öppnat ett stort antal butiker i växande regioner med tydliga 

butikskoncept.

2000 lanserade ONOFF sin Internetbutik. Jonas Arnberg, analytiker på HUI, berättar för TT 

att ONOFF det senaste året satsat på Internet och e-handel, inte bara för information som 

man gjorde tidigare (TT 2006). 

När man kommer till ONOFF:s hemsida finner man en första sida med produkter, annonser 

och länkar. Vidare finns information, villkor, meny med möjlighet att söka produkter m.m. 

Vad gäller utbudet online respektive offline gjordes hemsida om för ett år sedan och har nu 

bredare  sortiment  än  butiken.  Därför  har  nu  e-handel  en  egen  inköpsavdelning  och 

avdelning  för  Internet.  Hemsidan  visar  även  butikernas  utbud  beroende  på  hur  många 

exemplar av produkten som finns kvar för att ge en pålitlig bild av butikssaldot (Personlig 

kommunikation 2007-04-17).
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4.1.4. Ving

Affärsidé: Ving strävar efter att ge sina kunder de bästa veckorna på året med 

upplevelser som gör att känslan sitter kvar länge.

Ving ingår i MyTravel Sweden AB och är en av Skandinaviens största researrangörer. I den 

svenska verksamheten ingår även systerföretaget  Globetrotter.  Ving har  350 anställda  i 

Sverige som jobbar med att planera, marknadsföra och sälja resor, samt personal runtom i 

världen med uppgifter såsom kontraktering och resmålsservice. Ving har sedan årsskiftet 

2006/2007 åtta egna butiker i Sverige men säljer också resor via utvalda återförsäljare och 

Internet (Ving, inget datum a).

Ving erbjuder olika typer av resor, från paketresor med charterflyg till resor med reguljärflyg 

där kunden själv bestämmer innehållet. Resorna är uppdelade efter kategorier: VingAlpin, 

VingGolf, VingSpecial, VingCity etc. men man kan även boka endast flyg eller endast hotell. 

Totalt finns 221 resmål i 52 länder, även om tyngdpunkten ligger på Medelhavsregionen och 

Kanarieöarna (Ving, inget datum b).

Vings hemsida på Internet lanserades 1995. Av den totala mediabudgeten lägger Ving ca 

40% på TV-reklam, ca 50% i dagstidningar  och magasin, resten på Internet och övriga 

aktiviteter.  Enligt  Ving:s  information  på  hemsidan  är  Internet  den  snabbast  växande 

marknadsföringskanalen. ”Inte så att annonsering på Internet blir viktigare utan att allt fler  

potentiella kunder besöker vår hemsida när de letar resor. Vi utvecklar ständigt vår hemsida 

med ambitionen att göra den både så innehållsrik och lättanvänd som möjligt” (Ving, inget 

datum c).

Hemsidan består av 6000 sidor (30 000 sidor inklusive pop-ups) där man på första sidan 

möts av bland annat bokningssystem, erbjudanden och viktig information t.ex. flygstrejker. 

Vidare har Ving introducerat en funktion som kallas ”Resmålshittaren” vilken fungerar så att 

man för in preferenser t.ex. hotellkategori, stränder, lufttemperatur osv. så ska systemet 

hitta resor anpassade till kunden. Det har förts kampanjer om detta i all media och samtliga 

reklamannonser uppmanar kunden att besöka hemsidan. Skillnaden online respektive offline 

är endast i form av att vissa resor bara finns på hemsidan (Personlig kommunikation 2007-

04-25).
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H&M IKEA ONOFF Ving
Antal 
anställda

60 000 90 000 1200 3500 

Omsättning 80 miljarder 160 miljarder 4 miljarder 3,7 miljarder
Titel E-handels 

affärsutvecklare*
Business 
Developer inom 
online gruppen

Affärschef 
Internet

Reklamchef och 
Internet-
ansvarig

Ansvars-
område

Affärsutveckling 
inom E-handel

E-handel Hemsidan i 
Sverige, Finland 
och Estland

Internet i 
Sverige

Erfarenhet 
inom arbets-
område

8 år 1,5 år 1 år 7 år

*H&M har normalt inga titlar men denna skulle kunna vara en möjlig titel

Figur 2 - Tabell över företagen och intervjupersonerna

4.2. Empiriinsamling

Empirin presenteras härmed i form av företagens svar under respektive rubrik enligt det 

ramverk som presenterades i den teoretiska referensramen och som även användes som 

intervjuguide.

4.2.1. Struktur och innehåll på hemsidan

Majoriteten av företagens hemsidor är strukturerade på så vis att de förser besökaren med 

information  om företaget  och  de  produkter  som erbjuds.  Vidare  tillhandahålles  tjänster 

såsom kundservice, inspirationsmaterial, kampanjer, rekrytering, klubbkort osv. Kunden kan 

oftast söka produkter eller tjänster samt få reda på villkor och bestämmelser.  Även om 

hemsidan fungerar som e-handelsplats är den också ett paraply för företagets övriga delar 

och är ett instrument för att bygga och fördjupa varumärket. 

Ett företag svarade att skillnaden mellan utbudet online respektive offline är tidsperioderna 

som produkterna presenteras för kunderna på grund av olika inköpscyklar. Andra företag 

sade  att  sortimentet  skiljer  sig  i  form  av  att  hemsidan  tillhandahåller  fler  eller  färre 

produkter än butikerna. Ett företag sade att även om Internet visar samma kampanjer som 

butikerna så skiljer sig priserna åt då de är lägre på Internet.
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4.2.2. Syfte och fokus med hemsidan

Samtliga företag nämnde försäljning som det huvudsakliga syftet med hemsidan. Övriga 

syften är att hemsidan fungerar som instrument för att bygga/stärka företagets varumärke, 

tillhandahålla information samt fungera som stöd i arbetet med marknadsföring och är på så 

vis ett tak som täcker många aktiviteter. Något företag utvecklade sitt svar med att nämna 

syften såsom att minska kostnader, sprida kunskap om branschen samt förbättra kundens 

erfarenhet av företaget. Ett företag nämnde att hemsidan fungerar som inspiration samt 

som lockbete då kunder som besöker hemsidan alltid handlar mer i de fysiska affärerna. Ett 

annat företag påpekade att tydliga mål och syften för hemsidor kommer att sättas upp mer 

och mer då detta är nödvändigt i dagens snabba e-värld.

Majoriteten av företagen svarade att deras fokus är både kort- och långsiktigt. De förbättrar 

och  uppdaterar  konstant  hemsidan  ur  ett  kortsiktigt  perspektiv.  Samtidigt  pågår  ett 

långsiktigt arbete för att utveckla hemsidan såsom att förändra systemet för försäljningen. 

Företagen befinner i sig något olika stadier vad gäller system beroende på hur länge de varit 

en ren e-handelsida.  Medan något företag har erbjudit  ett  brett  sortiment  på hemsidan 

under lång tid har ett annat fungerat endast som informationskanal fram till för ett kort tag 

sedan då den gjordes om till en ren e-handelssida.

4.2.3. Budget och investeringsflöde

Detta var den del av intervjun som innehöll frågor belagda med sekretess. Därför svarade 

företagen på de frågor de kunde samt gav information omkring de övriga frågorna. Vad 

gäller investeringar i  hemsidan var svaren att detta är  något som ökar med e-handelns 

utveckling.  Svensk  Distanshandel  har  en  förening  som  uppmätt  att  andelen 

Internetförsäljning av den totala försäljningen uppgår till 45-50 % vilket något företag sade 

att de inte drar ner denna siffra. Ett annat företag svarade att Internetförsäljningen utgör 

35-45 % men att målet i år är att uppnå eller överstiga 50 %. De övriga företagen svarade 

att de har en liten andel Internetförsäljning och att butikernas andel är större.

Tre av fyra företags budget är projektdriven beroende på den snabba utvecklingen inom e-

handel och nödvändigheten att konstant förbättra, finna nya lösningar och möjligheter till 

utveckling. Endast ett företag svarade att deras budget är konstant beroende på att de till 

mycket stor grad förlitar sig på Internet och e-handel. Detta kan förklaras av att det är det 
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enda  företaget  av  de  fyra  undersökta  som  säljer  tjänster  medan  de  övriga  tre  säljer 

produkter. Tjänster är relativt smidigt att förflytta till den elektroniska världen.

Ett företag nämnde att ur omvärldssynpunkt förändras inte budgeten utan att det snarare är 

deras egen prioritet och fokus som ändrar budgeten. Internet har inte tidigare varit högsta 

prioritet men är det nu eftersom e-handel ökar och konkurrensen hårdnar. Som exempel 

nämnde ett företag det faktum att deras butiker har gått från 32 till 8 i antal p.g.a. flytten 

till Internet.

4.2.4. Ansvar för e-handel samt integrationen inom företaget

Inom företagen är ansvaret för e-handelsverksamheten tilldelad en särskild avdelning för e-

handel/Internet alternativt ligger ansvaret hos marknadsförings-/marknadsavdelningen. En 

e-handelsavdelning  består  av  allt  från  8-30  anställda  i  form  av  personer  ansvariga  för 

marknad/försäljning, support, utseende och teknik. Ett företag påpekade faran med att se 

webbprojektet som ett IT projekt då hemsidan måste ha en tydlig ägare såsom marknads- 

eller  försäljningsavdelningen  samt  mål  och  syfte.  Samma företag  ansåg att  många förr 

gjorde fel i att det var IT avdelningen som skapade en hemsida och sedan visste ingen inom 

företaget hur eller vad man skulle göra med den. Respondenten fortsatte med att påpeka att 

marknadsavdelningen vet hur man ska använda webben på ett vettigt sätt och kan sedan 

beställa utförandet av ett externt företag. 

Samtliga företag ansåg att integrationen av hemsidan med företagets marknadsplan och 

affärsmål var väldigt hög eller i allt högre grad integrerades. Målen på hemsidan är direkt 

kopplade  till  verksamheten  var  någons  svar  och  att  innehållet  är  starkt  knutet  till 

kommunikationen inom företaget. I linje med kommunikation sade ett annat företag att det 

är integrerat i allra högsta grad vad gäller formspråk så att kunden känner igen sig oavsett 

om han/hon besöker hemsidan eller den fysiska butiken. Kunden ska kunna välja katalog, 

affär  eller  e-handel  och  mötas  av  samma  budskap  oavsett  kanal.  Därför  förbättras 

integrationen mer och mer vilket är en medveten strategi enligt ett av företagen.

Integrationen  mellan  e-handel  och  övriga  avdelningar  inom  företaget  verkar  vara  en 

pågående process och ser olika ut mellan de olika svaren. Ett företag svarade att det görs 

en affärsplan för  aktiviteterna online efter  direktiv  från övriga  avdelningars  affärsplaner. 

Denna justeras  sedan för  att  hänga ihop med övriga  avdelningar  och det  är  flera  olika 

kommittéer som behandlar olika planer. Vidare svarade ett företag att det sker ett nära 

samarbete med IT-avdelningen i form av att idéer går från marknadsavdelningen till IT som 
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implementerar dem på hemsidan. Ett annat företag svarade att arbetet med att integrera 

genomgår en gradvis omstrukturering som tar tid men är en nödvändig process. Ytterligare 

ett svar löd att av de tre säljkanaler de har – butik, Internet och företagsförsäljning – är 

butik och Internet mer integrerat med varandra. Däremot bedrivs funktioner såsom ekonomi 

och marknad för alla tre. Till exempel är det en skribent anställd av företaget som skriver 

information för både Internet och butik. 

Ett företag tillade att trenderna inom e-handel även kommer gå mot mer integration med 

kunderna vilka kommer påverka och integrera med innehållet på hemsidan t.ex. trenden vi 

ser med bloggar. Därför kommer också kund och konsument kräva att vara mer delaktiga.

4.2.5. Mätning av hemsidans värde och rapportering

Metoder för att mäta hemsidans prestation och avgöra om den fungerar tillfredsställande för 

företagets  mål  och  intressen  består  av  direkta  och  indirekta  undersökningar.  Dels  ser 

företagen på trafiken och hur kunden beter sig på hemsidan såsom vilka produkter de tittar 

och klickar  på,  antalet  unika besökare,  hur  många börjar  handla samt hur  många som 

hoppar av köpprocessen. Vad gäller kundbeteende nämnde ett företag att de ska införa ett 

nytt verktyg som ser vilka klick som leder till köp till  skillnad från innan då man endast 

kunde se vilka produkter kunderna klickade på. Företagen använder sig även av ett flertal 

olika verktyg från externa analyssystem och marknadsanalytiker till kundenkäter. Ett företag 

nämnde att de via en tjänst online ber folk om hjälp hur de uppfattar hemsidan samt även 

via undersökningar i de fysiska affärerna frågar kunderna om tjänsterna på Internet.

Vad gäller sammanställning av rapporter sker detta både veckovis och månadsvis beroende 

på  typen  av  rapport  och  vem den  är  ämnad för.  Ett  företag  svarade  dessutom att  de 

sammanställer  rapporter  dagligen och det  är  då mätning på försäljning  vilket  uttrycks  i 

omsättning,  TG  och  TB  medan  den  månatliga  rapporten  är  en  sammanställning  av 

besökarstatistik. Ett annat företag svarade att deras rapporter består av två olika delar med 

två olika fokus. Medan den ena rapportdelen sammanställer vad som händer på webben 

med kundbeteende osv.  så  handlar  den andra  delen om försäljningsstatistik  totalt  inom 

distanshandel  (katalog och e-handel).  Vem som sedan får  ta  del  av dessa rapporter  är 

förutom ledningen, även ansvariga för t.ex. marknad, Internet, teknik beroende på typ av 

rapport och vem som har behov av rapporten i fråga. Något företag svarade att rapporterna 

ej nödvändigtvis går till alla inom e-handelsavdelningen om de ej anses ha behov av den. 
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Ett annat företag nämnde att de försöker använda sig av intranätet så mycket som möjligt 

och lägger ut rapporterna där.

4.2.6. Insamlad icke-statistisk information för att avgöra hemsidans värde

Samtliga företag använder sig av någon form av kundsupport där de via telefon tar emot 

åsikter om tjänster och produkter på hemsidan. Ett företag nämnde att även om det mesta 

är negativ kritik så vet de att när någon kommer med positiv feedback är det några till som 

tycker det. Åsikter togs även i beaktande via e-mail och ’Kontakta oss’ tjänsten på hemsidan 

samt kommentarer internt från anställda.

Medan ett par företag tog utnämningar i beaktande nämnde ett annat att de ej strävar efter 

utnämningar. Anledningen som gavs var att man förr kunde betala för att delta i en tävling 

om bästa e-handelsplats men p.g.a. det låga antalet deltagande företag blev resultatet ej 

representativt. 

Vidare svarade ett företag att de är medvetna om att de borde bli bättre på att uppmana 

kunderna att berätta om sina åsikter. Trots detta ansåg samma företag att kunderna ändå 

var duktiga på att göra sina åsikter hörda. Ett annat företag nämnde att de använder sig av 

en enkät på hemsidan som inte är helt statistisk där de ser till att ha få öppna svar för att 

ändå skapa sig ett intryck av resultatet.

4.2.7. Användarundersökning med avseende på hemsidan

De flesta företagen använde sig av användarutvärdering när hemsidan skapades som en del 

av  utvecklingsprocessen.  Ett  företag  nämnde  att  dessa  användartester  utfördes  av  ett 

externt  företag  där  testpersoner  orienterade  sig  genom  sidan  och  man  utvärderade 

beteendet. 

På frågan om företagen använder sig av utvärderingar efter att hemsidan blivit klar svarade 

ett  företag  att  de  ej  använder  sig  av  samma sort  som under  skapandet  av  hemsidan. 

Däremot använder sig företaget av enkäter med fokus på problem som företaget upptäcker 

såsom en stor andel avhopp i check-out processen, för att på så sätt avgöra om det är 

tekniskt fel eller svårt att förstå processen osv. Samma företag ansåg att mer generella 

frågor är svåra att utvärdera. Ett annat företag använder sig av ett externt företag som 

mäter  alla  sajter  som är  deras  kunder  i  form av en enkät  som läggs ut  på  respektive 

företags  hemsida.  Ytterliggare  ett  företag  tar  in  fokusgrupper  som  genomgår  djupare 

intervjuer  om  hemsidan.  Samma  företag  använder  sig  även  av  en  teknik  som  kallas 

38



eyetracking vilket ytterliggare ett företag också har som metod. Detta innebär att man kan 

se exakt var testpersonen tittar på skärmen för att optimera placeringen av informationen 

på sidan. Vidare nämnde ett annat företag att graden av tillgänglighet på hemsidan bygger 

på regeringens premisser om hur hemsidor ska vara byggda så att funktionshindrade ska 

kunna använda den utan hinder såsom stor text osv. Dessa premisser utvärderas sedan 

konstant.

Angående  frågan  vem  inom  företaget  som  får  ta  del  av  resultaten  av 

användarundersökningar är det berörda parter och de som anses ha behov av resultaten, 

både  inom  och  utanför  e-handelsavdelningen.  Ett  företag  nämnde  att  resultaten  ej  är 

tillgängliga för alla, ett annat företag sade att man ej tar upp resultaten på ledningsmötet.

4.2.8. Konsekvens av en eventuell nedläggning av hemsidan

Samtliga företag svarade att en nedläggning skulle ha stor effekt även om företagen inte 

kunde specificera det ekonomiska värdet av hemsidan p.g.a. sekretess. Denna stora effekt 

beror hursomhelst på Internets betydelse och e-handelns snabba utveckling vilket gör att 

kunder förbereder sig på att räkna med Internet helt och hållet. 

På kort sikt svarade företagen att en nedläggning skulle leda till omsättningsförluster p.g.a. 

färre besökare och därav färre köp samt informationsförlust för kunderna. Man skulle vara 

tvungen  att  öka  produktionen  av  material  såsom kataloger  vilket  också  innebär  ökade 

kostnader. På lång sikt ansåg ett par företag att det skulle få katastrofala konsekvenser 

p.g.a.  förlusten av ett  verktyg  för  att  nå kunder.  Ett  annat företag kunde inte bedöma 

effekten  på lång sikt  med tanke på hur  e-handel  växer  men trodde  ej  företaget  skulle 

försvinna helt. Även ett annat företag hävdade att de ej trodde företaget som stort skulle 

riskeras helt men nämnde även att det skulle påverka möjligheten att stärka varumärket då 

hemsidan är ett viktigt instrument för detta.

Vad gäller framtiden svarade samtliga företag att det kommer ske förbättringar av grafik 

och funktioner  samt utveckling och/eller  expansion p.g.a.  e-handelns  snabba utveckling. 

Framtida planer är hemliga men består bland annat av nya system och instrument som 

kommer att ta ett tag att implementera men kommer innebära mer optimala e-lösningar. Ett 

företag avslutade intervjun med att nämna sitt mål att utveckla sin hemsida till att bli den 

bästa sajten inom sin bransch.
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4.2.9. Sammanfattning
 

Empirin sammanfattas  härmed i  en figur  för  att  på så sätt  ge en överskådlig  bild  över 

svarens likheter och skillnader. Tabellen består av empirins kärnfrågor och respektive svar.

Ämnen H&M IKEA
Utbud online vs. offline Skillnad i inköpscyklar, 

hemsidan har sortiment 
som ska komma till affär

Varuhusen har större 
utbud än hemsidan 
En artikel som bara finns i 
vissa varuhus finns inte 
online 

Syften med hemsidan Försäljning
Varumärke

Försäljning/inspiration
Varumärke
Information
Driva kunder till 
varuhuset

Fokus Långsiktigt Kortsiktigt (vad ska finnas 
på ett år)
Långsiktigt (hur utveckla 
hemsidan)

Budget Projektdriven Projektdriven
Ansvarig avdelning E-handel Marknadsförings-

avdelningen
Integration Allt högre grad Väldigt hög grad – målen 

på hemsidan är direkt 
kopplade till 
verksamheten
Både långsiktigt och 
kortsiktigt – innehållet är 
tajt knutet till 
kommunikationsavdelning
en

Mätning av framgång Externt analyssystem
Kundenkäter
Marknadsanalytiker

Online-service

Icke-statistiska värden E-mail
Callcenter

ASK Anna (Intelligent 
Agent)
E-mail
Telefonsupport

Användarundersökning Testpersoners beteende
Enkäter
E-mail

Usability test
Eyetracking
Kundundersökningar i 
varuhusen
Fokusgrupper

Respons till ponerad 
nedläggning

Mycket stor effekt på 
distanshandeln (hemsida 
+ katalog)
Negativt för byggandet av 
varumärket

Kort sikt färre besökare 
och mindre omsättning
Lång sikt katastrofala 
följder 

Fortsättning följer
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Ämnen ONOFF Ving

Utbud online vs. offline Hemsidan har bredare 
sortiment än butiken

Nästan ingen skillnad. 
Vissa resor finns dock 
bara online

Syften med hemsidan Försäljning
Information
Marknadsföring

Försäljning/inspiration
Varumärke
Information

Fokus Kortsiktigt (förbättra)
Långsiktigt (förändra 
system för försäljningen)

Långsiktigt

Budget Projektdriven Konstant
Ansvarig avdelning Internet Marknadsavdelningen
Integration I högsta grad vad gäller 

formspråk
Butik & e-handel 
integrerade
Mindre integrerat med 
företagsförsäljning

Till 100%
All verksamhet integreras 
med e-handeln och vice 
versa

Mätning av framgång Säljhistorik
Nielsen net rating (unika 
besökare, försäljning)

Försäjningsstatistik
Kampanjer (mäter hur 
trafiken ändras)

Icke-statistiska värden Kommentarer internt
Kundsupport
Web Service Award
Pricerunners kundbetyg
Internetworld test

E-mail
Telefonsupport
Utmärkningar

Användarundersökning Testades vid stor 
förändring av hemsidan
Regeringens premisser 
angående tillgänglighet 
för funktionshindrade
Webbenkät

Eye-tracking
PDS (problem detective 
study)
Usability test
Fokusgrupper

Respons till ponerad 
nedläggning

Kort sikt stor förlust av 
omsättning och 
information.
Lång sikt stor påverkan 
men ONOFF skulle ej 
försvinna.

Kort sikt minskad 
försäljning
Tvungen att öka print
Lång sikt skulle vara 
katastrofal men Ving 
skulle ej försvinna

Figur 3 - Intervjusvar
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5. ANALYS
Här  presenteras  en  analys  av  det  empiriska  materialet  gentemot  den  teoretiska  

referensramen. Vi identifierar likheter och skillnader mellan dessa för att på så sätt få svar  

på uppsatsens frågeställning. För att göra det överskådligt så följer upplägget av analysen  

den teoretiska referensramen samt empirikapitlet. 

5.1. Struktur och innehåll på hemsidan

Turban et al (2006) argumenterar för att underhålla innehållet på hemsidan då det är det 

första en besökare letar efter samt att företaget använder sig av innehållet för att sälja och 

marknadsföra sin produkt eller tjänst. Gemensamt för alla intervjuade företag är att alla valt 

att inkludera funktioner såsom information om företaget, samt dess tjänster och produkter. 

Strukturen på företagens hemsidor och likaså innehållet består av funktioner och tjänster 

som stämmer väl överens med teorin. Nielsen och Tahir (2002) menar att information om 

företaget på e-handelsplatsen är mycket betydelsefullt då kunder är intresserade av sådana 

fakta eftersom det påverkar valet att handla samt bidrar till att e-handelsplatsen upplevs 

som pålitlig. 

Enligt  Kotler  et  al  (2002)  tillhandahåller  marknadsföring  med  hjälp  av  Internet  en 

tvåvägskommunikation mellan kund och företag.  Detta är  något företagen drar nytta av 

genom  att  förse  sina  hemsidor  med  kontaktuppgifter  samt  interaktiva  tjänster  såsom 

kontaktformulär för snabb och enkel kommunikation. I linje med att hemsidan fungerar som 

verktyg i  arbetet  med företagets  marknadsföring nämner företagen i  intervjuerna att  e-

handelsplatsen är ett instrument för att fördjupa varumärket.

Kjellberg (inget datum), Nielsen och Tahir (2002) samt Whitman (inget datum) påpekar 

vikten  av  att  ha  ett  tydligt  budskap  om  vad  besökaren  kan  förvänta  sig  att  hitta  på 

hemsidan  och  så  snart  som  möjligt  förmedla  vilken  bransch  företaget  befinner  sig  i. 

Företagen nämnde inte i sina svar att ett sådant formulerat budskap finns att tillgå på första 

sidan vilket också bekräftas när vi besökt sidorna. Det kan tänkas att företagens storlek och 

deras  etablerade  varumärke  gör  en  sådan  definition  överflödig.  Å  andra  sidan 

överensstämmer detta ej med teorin och författares åsikter.

42



5.2. Syfte och fokus med hemsidan

Företag har idag en hemsida eftersom det innebär direkta fördelar såsom ökad försäljning 

(Geyskens et al, 2002) samt indirekta fördelar i form av möjligheten att bygga varumärke 

och bättre service (Lederer et al, 2001). Samtliga intervjuade företag nämnde försäljning 

som det huvudsakliga syftet med hemsidan. Övriga syften var att tillhandahålla information 

och fungera  som instrument  i  marknadsföringsarbetet  samt i  form av indirekta fördelar 

såsom att stärka varumärket och förbättra kundens erfarenhet av företaget. Turban et al 

(2006)  menar  att  det  är  mycket  viktigt  att  ha  ett  klart  syfte  med  sin  hemsida  för  att 

överleva på dagens konkurrenskraftiga e-marknad. Angående klart syfte nämnde ett företag 

att det är en process under utveckling och att tydliga mål och syften med hemsidor kommer 

att sättas upp mer och mer i dagens snabba e-värld.

Turban et al (2006) hävdar att när ett företag beslutar sig för att satsa på e-handel är det 

nödvändigt  att  planera  och  bestämma  hur  man  ska  implementera  den  valda  strategin. 

Majoriteten av företagen svarade att deras fokus är både kort- och långsiktigt. De förbättrar 

och  uppdaterar  konstant  hemsidan  ur  ett  kortsiktigt  perspektiv.  Samtidigt  pågår  ett 

långsiktigt arbete för att utveckla hemsidan, t.ex. att förändra systemet för försäljningen. 

Detta  sker  i  linje  med  Huizingh  (2002)  som menar  att  en  hemsidas  värde,  liksom ett 

företags  prestation,  är  ett  multidimensionellt  fenomen  och  eftersom  olika  strategier  är 

nödvändiga för att förbättra olika typer av prestationsvärden borde ledningen ha en tydlig 

förståelse av vilka element av prestation de fokuserar på.

Företagen befinner i sig något olika stadier vad gäller system på hemsidan beroende på hur 

länge de varit en ren e-handelsida. Medan något företag har erbjudit ett brett sortiment på 

hemsidan under lång tid har ett annat fungerat endast som informationskanal fram till för 

ett kort tag sedan då den gjordes om till en ren e-handelssida. Huizingh (2002) hävdar just 

också att eftersom kunder flyttar sina köp till  Internet måste företag anpassa sig för att 

behålla kunden och e-handel har blivit en tillhörande del av att göra affärer.

5.3. Budget och investeringsflöde

Turban et al (2006) konstaterar att lansera en hemsida kan vara förenat med mycket höga 

kostnader.  De  undersökta  företagen  befinner  sig  inte  i  lanseringsstadiet  men  sade  i 

intervjuerna att investeringar i hemsidan ökar i takt med dagens utveckling inom e-handel. 
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Därför  har  majoriteten  av  företagen  också  en  projektbaserad  budget  beroende  på  den 

snabba  utvecklingen  och  nödvändigheten  av  att  konstant  anpassa  sig  och  finna  nya 

möjligheter till förbättring.

Då mycket av informationen kring företagens budget och investeringar är sekretessbelagd 

fanns det ej möjlighet att få svar om dessa siffror. Därför vet vi inte exakt vad företagen 

investerar vid lansering och utveckling av sina hemsidor. Hursomhelst, påpekar Jelassi och 

Enders  (2005)  vikten  av  att  investera  strategiskt  och  kontrollera  kostnader  för  att  ej 

begränsa vidare utvecklingsmöjligheter. Att de intervjuade företagen har projektbaserade 

budgetar  kan  förklaras  av  just  behovet  av  att  kontrollera  kostnader  och  möjliggöra 

utvecklingsmöjligheter.  Samma  författare  hävdar  att  det  har  skiftat  mot  alltmer 

lönsamhetsorienterade  investeringar  vilket  de  intervjuade  bekräftar.  När  konkurrensen 

hårdnar har satsningar flyttats från butik till Internet, speciellt för ett företag som minskat 

sitt  butiksnät  från  32  till  8  för  att  investera  i  e-handelsaktiviteter.  Medan  andelen 

Internetförsäljning  av  den  totala  försäljningen  fortfarande  ligger  runt  35-50  %  för  de 

intervjuade företagen nämnde några att detta är en siffra som förväntas öka och att de till 

större grad kommer förlita sig på Internet. 

Medan teorin, i form av Wallström (2006), konstaterar att ett av fem IT-projekt misslyckas 

verkar inte de intervjuade företagen vara exempel på detta som istället satsar för framtiden. 

Detta kan bero på det faktum att företagen är väletablerade med fysiska affärer som grund 

och resurser tack vare sina många år inom respektive bransch.

5.4. Ansvar för e-handel samt integrationen inom företaget

Inan (2002) anser att Internet idag utgör en affärskanal på egen hand, snarare än enbart 

ett  reklamverktyg.  I  linje med detta har samtliga intervjuade särskilda avdelningar eller 

grupper avsatta för e-handel. Enligt befintlig teori såsom Welling och White (2006) delas 

ansvaret mellan flera avdelningar med konsekvensen att ingen fokuserar eller tar ansvar för 

e-handelsaktiviteter. Att företagen vi intervjuade faktiskt har särskilda e-handelsavdelningar 

kan dels bero på deras storlek med resurser att investera i personal. Det kan också bero på 

e-handels snabba utveckling och att företag insett betydelsen av att satsa på Internet.

Ytterliggare en skillnad mellan teori och empiri som vi uppfattat är att enligt teorin ansvarar 

IT-avdelningen för aktiviteterna vilket inte helt är fallet i praktiken. Cooke (2006) menar att 

ledningen ser IT-avdelningen som något relativt oviktigt och en avskild del av företaget. 

Däremot menar de intervjuade företagen att det är en fara med att se webbprojektet som 

ett IT-projekt. En hemsida måste ha en tydlig ägare med rätt kunskap såsom marknads- 

44



eller  försäljningsavdelningen.  Trots  den  relativt  färska  teorin  verkar  den  redan  något 

förlegad vilket återigen visar på e-handelns snabba utveckling. Företagen i praktiken talar 

redan om misstaget att låta IT-avdelningen ansvara för hemsidan som om det vore historia. 

Samtidigt  kan  denna  utveckling  ha  kommit  olika  långt  i  olika  företag  och  branscher 

beroende på resurser. Trots intrycket av att företagen kommit längre än teorin vad gäller att 

ha  ansvariga  för  hemsidan  med  rätt  kunskap  nämner  de  samtidigt  att  detta  är  under 

utveckling och kommer att förbättras.

Vidare  menar  Cooke  (2006)  att  ledning  måste  ta  befälet  så  att  IT-organisationens 

affärsstrategier  drar  åt  samma håll  som företagets  övriga  delar.  Ett  av  de  intervjuade 

företagen  beskriver  denna  process  där  e-handelsavdelningen  gör  en  affärsplan  för 

aktiviteterna  online  efter  direktiv  från  övriga  avdelningars  affärsplaner.  Affärsplanen går 

sedan  till  ledningen  som gör  de  slutliga  justeringarna.  Inan  (2002)  hävdar  just  att  ett 

företags e-handelsinitiativ borde vara integrerade med processen offline som en del av den 

övergripande affärsstrategin.

Även om de intervjuade företagen är stora med resurser att anställa en avdelning specifikt 

ämnad för e-handelsaktiviteter kan det enligt Cooke (2006) just vara de stora företagen 

som har problem med att integrationsprojekt misslyckas. I intervjuerna ansåg företagen att 

integrationen med företagets marknadsplan var hög eller integrerades i allt högre grad. Vad 

gäller formspråk är detta enligt företagen i allra högsta grad integrerat då kunden ska känna 

igen sig oavsett om han/hon besöker hemsidan eller butiken. Däremot verkar integrationen 

mellan  e-handel  och  övriga  avdelningar  fortfarande  kunna förbättras.  Denna  integration 

mellan avdelningar har nått olika långt i de olika företagen och de svarade att det är en 

pågående process. Detta sades vara en medveten strategi och en nödvändig process samt 

kommer att innebära en omstrukturering som tar tid. Phippen et al (2004) hävdar att genom 

denna integration kommer ett  närmare samarbete ske mellan avdelningar och hemsidan 

kommer till större grad tillhöra företagets identitet.

Ett företag tillade att trenderna inom e-handel även kommer gå mot mer integration med 

kunderna vilka kommer påverka och integrera med innehållet på hemsidan t.ex. trenden vi 

ser med bloggar. Därför kommer också kund och konsument kräva att vara mer delaktiga. 

Inan (2002) och Phippen et al (2004) talar om denna trend med att kunden idag har större 

makt  och enkelt  kan söka och byta mellan företagen  på den internationella  marknaden 

online. Med Internet är kunderna inte längre lika lojala varför det är enkelt att förlora dem 

samtidigt som det är dyrt att locka nya kunder. Därför är det viktigt att företagen förbereder 
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sig  på  kundens  ökande delaktighet  och  utnyttjar  kundintegration  på bästa  vis  t.ex.  vid 

mätning av hemsidans värde för kund och företag. 

5.5. Mätning av hemsidans värde och rapportering

Phippen et al (2004) menar att dagens teknologi gör att företag kan samla in stora mängder 

detaljerad data om händelser på hemsidor. Sådana möjligheter ger ett överskott av värden 

vilket innebär att företag måste undersöka vad det är de vill mäta och varför. Enligt Turban 

et al (2006) är det svårt att mäta den egentliga vinsten av e-handel vilket också visade sig i 

de  intervjuade  företagens  olika  sätt  att  mäta  hemsidans  framgång.  Det  var  denna 

intervjufråga vars svar skiljde sig mest åt då företagen nämnde en uppsjö av metoder att 

mäta och rapportera hemsidans värde. 

Mätningar sker  både genom att  indirekt  undersöka kundbeteende samt att  direkt  utföra 

enkäter. Inan (2002) konstaterar faran med att endast använda ytliga värden såsom antal 

besökare och populära sidor för att bestämma hemsidans värde. Detta p.g.a. att de är alltför 

förenklade och kan leda till missvisande slutsatser. Metoderna och mätinstrumenten för att 

mäta hemsidan är enligt intervjusvaren också under utveckling och förbättring. Detta sker i 

linje med Agarwal och Venkatesh (2002) som hävdar vikten av att lyssna på och tillfredställa 

kundens behov. Ett av de undersökta företagen ska till exempel införa ett nytt system som 

ser fler detaljer om kundernas beteende och köp än innan. Vad gäller kundbeteende menar 

Turban et al (2006) att det ger bättre resultat att övervaka kunden snarare än att ställa 

frågor. Företagen använder sig av båda metoder men vissa nämnde att de ser enkäterna 

som de lägger upp på hemsidan som mindre statistiska och användes mer för att få en viss 

indikation av kundernas svar. Att få en inblick i kundernas vanor och smak gör att företagen 

kan rikta sin marknadsföring och locka fler kunder. Samtidigt är detta ämne föremål för 

debatten om etik och frågan är hur djupt företag ska få gräva i och lagra kundinformation 

(Turban et al, 2006).

Vidare hävdar Lindström (2007 b) att svårigheten i att mäta en hemsidas värde kan bero på 

att  ökad  försäljning  online  kan  medföra  minskad  försäljning  offline.  Den  så  kallade 

kannibaliseringseffekten har vi dock funnit ej sker i praktiken. Företagen anser istället att 

hemsidan lockar fler kunder till de fysiska affärerna samt leder till fler köp. 
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5.6. Insamlad icke-statistisk information för att avgöra hemsidans värde

Samtliga företag använder sig av någon form av kundsupport där de via telefon tar emot 

åsikter  om  tjänster  och  produkter  på  hemsidan.  Åsikter  tas  även  emot  på  företagens 

’Kontakta oss’ sida via bl.a. e-mail. Att erbjuda kunden ett flertal möjligheter att kontakta 

företaget är viktigt enligt Kjellberg (inget datum). 

Samma författare påpekar också möjligheten att använda sig av formulär och på så sätt 

styra kunden att lämna synpunkter på valda områden. Ett företag nämnde att de använder 

sig av inte helt statistiska formulär med få öppna svar för att skapa sig ett intryck av svar på 

specifikt ställda frågor. Ett annat företag svarade att de borde bli bättre på att uppmana 

kunderna att förmedla sina åsikter. Därför skulle förslaget kunna vara att använda sig av 

den  typ  av  formulär  enligt  Kjellbergs  modell  där  man ger  kunden  möjlighet  att  skicka 

förfrågningar angående fördefinierade ämnen som företaget vill ha åsikter om.

Vidare nämnde ett företag att kritiken som kommer från kunder oftast är negativ men när 

någon kommer med positiv feedback antar företaget att det är några till som tycker det. 

Frågan är om det är rätt att göra detta antagande eller om företag ska fundera på att göra 

det ännu lättare för kunder att förmedla sina åsikter. Dock menar Kjellberg (inget datum) 

att  implementera mer  avancerade kontaktsystem på hemsidan kan vara en komplicerad 

uppgift  och  kräver  detaljerad  analys.  Detta  skulle  hursomhelst  kunna ge  företag  vidare 

möjligheter  att  utvecklas  och förbättras  i  dagens snabba utveckling.  I  slutändan  är  det 

kunden som ska tillfredställas varför hans/hennes behov är viktigt att vara medveten om.

5.7. Användarundersökning med avseende på hemsidan

Användare sitter på en mängd värdefull information och det är intressant för företaget att ta 

del  av  det  i  jakten  på  nya  och  befintliga  kunder.  Enligt  Liebel  (Ingen  datum  a)  är 

användarundersökningar det första ett företag bör fundera över när de ska konstruera eller 

rekonstruera  en  e-handelsplats.  De  flesta  intervjuade  företagen  använde  sig  av  en 

användarutvärdering när hemsidan skapades som en del av utvecklingsprocessen men flera 

ville inte beskriva dessa tester i detalj. Ett företag nämnde dock att dessa användartester 

utfördes  av  ett  externt  företag  där  testpersoner  orienterade  sig  genom sidan  och  man 

utvärderade beteendet. 
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McNamara (inget datum) hävdar att fokusgrupper som intervjuas på djupet är en av de 

bästa  och  mest  pålitliga  användarundersökningarna  för  att  komma åt  användarens  inre 

tankar och beteende. Vidare talar Nielsen (2006) om eyetracking som är en metod för att se 

var försökspersonen tittar på skärmen. Detta hjälper företaget att placera informationen på 

hemsidan vilket gör att  onödig och överflödig information elimineras.  Endast två företag 

nämnde att de använder sig av fokusgrupper och eyetracking varför än mer fokus skulle 

kunna läggas på dessa områden. Med andra ord att förstå användarna än mer och vilken 

information de vill och inte vill ha, upptäcka funktioner som borde finnas, samla feedback 

om idéer samt komma åt inre tankar och beteende för att på så sätt skapa och förbättra 

optimala e-lösningar. Liebel (inget datum a) menar att användarundersökningar vanligen 

brukar överraska företaget på någon punkt eller ge information av högt värde. 

Ett  förslag  skulle  kunna  vara  att  ta  in  studenter  som  testpersoner.  Det  har  blivit  allt 

vanligare med kurser inom e-handel på universitetsnivå och dessa studenter har en teoretisk 

kunskapsbas i optimal layout samt handel och strategi. Denna teoretiska kunskap skulle 

kunna omsättas i praktiken och på så vis skulle studenter och företag kunna utbyta tjänster. 

Studenterna får praktisera och företagen får kunniga testpersoner.

Ytterliggare en metod för att få information om användarna är enligt Liebel (inget datum b) 

så  kallade  loggfiler  som samlar  information  om händelser  på  hemsidan.  De  intervjuade 

företagen använder sig av denna källa när de ser på besöksstatistik såsom antalet besökare 

på en specifik sida eller intresset av ett specifikt innehåll på sidan. Ett företag nämnde att 

när de ser problematiska händelser på hemsidan t.ex. en stor andel avhopp i check-out 

processen använder de sig av enkäter till kunderna med fokus på det aktuella problemet för 

at ta reda på om det är ett tekniskt fel eller svårt att förstå köpprocessen.

5.8. Konsekvens av en eventuell nedläggning av hemsidan

Samtliga företag svarade att en nedläggning skulle ha stor effekt även om företagen inte 

kunde specificera det ekonomiska värdet av hemsidan p.g.a. sekretess. Lindström (2007 b) 

menar att konkurrensfördelarna som följer av att finnas på Internet skulle gå förlorade vid 

nedläggning  av  en  hemsida.  Detta  indikerar  att  nedläggning  skulle  leda  till 

omsättningsförluster vilket företagen också nämnde i intervjuerna genom färre besökare och 

därav färre köp. Internetanvändare är adaptiva och en eventuell nedläggning skulle kunna 

medföra  att  besökare  som  varit  trogna  väljer  en  konkurrerande  e-handelssida.  De 
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intervjuade företagen arbetar i linje med detta och försöker motverka att besökare byter till 

en konkurrerande hemsida genom att utveckla nya system och mer optimala e-lösningar.

Lindström (2007 b) hävdar också att större företag har en fördel i att de är etablerade med 

ett redan känt varumärke. Mindre väletablerade företag försöker marknadsföra sig och sitt 

varumärke  via  Internet  varför  en  nedläggning  skulle  drabba  dem  hårt.  De  intervjuade 

företagen  är  etablerade  och  har  dessutom fysiska  affärer  men även de  svarade  att  en 

nedläggning skulle innebära förlust  av ett  viktigt  instrument att nå kunder och fördjupa 

varumärket. Hemsidan fungerar som ett paraply för företaget i stort och dess aktiviteter.

Vidare  ansåg  företag  att  effekten  av  en  nedläggning  skulle  vara  stor  p.g.a.  Internets 

betydelse och e-handels snabba utveckling vilket gör att kunder förbereder sig på att räkna 

med Internet helt och hållet. Däremot trodde inte de intervjuade att konsekvensen skulle 

kunna bli att företagen försvinner helt men detta kan också vara känsligt att uttala sig om.

Att företagen förbättrar, utvecklar och expanderar sin e-handel för framtiden indikerar att de 

rustar  sig  för  e-världens  frammarsch.  Om detta  innebär  att  företag  till  allt  större  grad 

kommer förlita sig på Internet i form av att flytta delar av sin verksamhet från offline till 

online,  vilket  ett  av  de  intervjuade  företagen  bekräftade,  kan  konsekvenserna  av  en 

eventuell nedläggning i framtiden bli än större än vad de skulle vara idag.
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6. RESULTAT
I detta kapitel svarar vi på uppsatsens frågeställning utifrån analysen av empirin. Vidare förs 

en diskussion kring de iakttagelser som gjorts under arbetets gång. Slutligen presenterar vi  

våra egna reflektioner kring uppsatsprocessen och resultaten. 

6.1. Slutsatser 

Integrering av företags e-handelsplats med övrig verksamhet och hur värdet av hemsidan 

mäts antogs vid uppsatsens start vara ett stort problem för företag som väljer att lägga allt 

mer av sin verksamhet på Internet. Dock enligt den empiriska studien vi genomfört är detta 

något  som  företag  som  bedriver  e-handel  lärt  sig  och  har  idag  därför  väl  utvecklade 

avdelningar som är ansvariga för e-handeln. E-handel var vid ett tidigare stadium ofta IT-

avdelningarnas  ansvar  men  företagen  har  efterhand  lärt  sig  bristerna  med  en  sådan 

organisation. Alltfler företag väljer idag att lägga ansvaret hos marknadsavdelningen snarare 

än hos IT-avdelningen då den förra vet hur man ska använda webben på ett vettigt sätt. 

Vidare  av  kostnadsskäl  och  ökad  kunskap  inom företagen  väljer  alltfler  att  skapa  och 

förändra sin e-handelsplats inom företaget istället för att beställa detta arbete av ett externt 

företag. Dessutom visar vår studie att integrationen är en pågående process och som hela 

tiden utvecklas i  takt med att e-handel får större plats inom företagen. Sätten att mäta 

implementering  som  beskrivs  ovan  är  många  och  består  av  direkta  och  indirekta 

undersökningar. Dels använder sig företagen av direkta mätverktyg i form av analyssystem 

och kundenkäter.  Dels ser  företagen på hur kunden beter  sig på hemsidan såsom vilka 

produkter de tittar och klickar på, hur många börjar handla samt hur många som hoppar av 

köpprocessen och mäter på så vis indirekt hemsidans värde. För att få en så bra inblick som 

möjligt  i  hur  integrationen  ser  ut  och  hur  företagen  väljer  att  mäta  värdet  av  sina  e-

handelsaktiviteter valde vi den för uppsatsen vägledande problemformuleringen: 

 Hur väl integrerar företag sin e-handelsplats med övrig verksamhet och hur mäts 

värdet av hemsidan för företaget?

Vi fann att företagen idag integrerar sin e-handelsplats relativt väl med övrig verksamhet i 

form av marknadsplan och affärsmål. Däremot hade företaget kommit olika långt vad gäller 

integreringen mellan olika avdelningar vilket tydligt följer storleken och betydelsen av e-

handelsverksamheten  inom  företaget.  Ett  företag  som  lägger  stor  vikt  vid  e-
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handelsverksamheten har således den bästa integrationen med övrig verksamhet. En annan 

trend  som  följer  med  storleken  och  vikten  av  e-handelsverksamheten  är  viljan  att 

konstruera och rekonstruera hemsidan och dess funktioner inom företaget istället för att ta 

in externa konsulter. Detta är givetvis en kostnadsfråga och ett företag som väljer att lägga 

större delen av sin verksamhet på Internet har mycket att spara på att själva anställa och 

utbilda personal för dessa ändamål. 

Vidare fann vi  att sätten att  mäta hur väl  e-lösningar fungerar var många och varierar 

mellan allt från externa analyssystem och marknadsanalytiker till kundenkäter och loggfiler. 

De flesta företagen använder sig av försäljningsstatistik för att mäta hur väl en ny funktion 

eller  e-lösning fungerar för  företagets  intresse.  Vidare har studien visat att  företag idag 

lägger mycket tid på användarundersökning som ett alternativ till statistisk data. Ett par 

företag använder sig av fokusgrupper där företaget har möjlighet att intervjua varje individ 

djupare än vid t.ex. en enkätundersökning. Samma företag fann också eyetracking som ett 

användbart  verktyg  där  en  grupp  individer  får  genomgå  specifika  scenarier  och  vars 

rörelsemönster  över  hemsidan  de  besöker  registreras  av  speciella  kameror.  Detta  ger 

företagen  en  bra  uppfattning  om  vilken  information  som  ska  placeras  var.  På  så  vis 

eliminerar  företagen  överflödig  information  vilket  bidrar  till  en  effektivare  och  mer 

lättförstålig e-handelsplats. Detta kan i sin tur öka chanserna till nöjdare kunder och därmed 

fler köp. 

Vi har funnit att det inte finns någon direkt metod för att mäta abstrakta värden och exakt 

vilket  värde  en  hemsida  inbringar  till  ett  företag.  Innan en  sådan  eventuell  metod har 

utvecklats mäter företagen värdet indirekt genom sina kunders åsikter. Genom att fortsätta 

processen med att  integrera e-handelsplatsen och e-handelsavdelningen med företaget  i 

stort  ökar  företagen  chansen  att  överleva  och  uppleva  framgång  på  dagens 

konkurrenskraftiga och globaliserande marknad. 

6.2. Diskussion 

Eftersom  så  mycket  information  kan  samlas  in  från  en  hemsida,  förutsätter 

företagsledningen ofta att effekten av en hemsida på företagsverksamheten är lättare att 

mäta än effekten av andra områden inom företaget såsom säljavdelningen. Dock, med all 

tillgänglig data blir det lätt ett överflöd av mätvärden vilket gör att företag måste ha en väl 

utvecklad strategi för att veta vad som skall mätas och varför. Vidare om det inte finns 
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något direkt samband mellan offline- och onlineaktiviteter  är  det mycket  svårt att mäta 

vilken effekt en hemsida har på företaget i stort. 

I  den teoretiska referensramen skrev vi  att  företag har vissa problem med att  anta en 

webbstrategi och att en mycket liten andel av företagen är medvetna om hur lyckade deras 

hemsidor är. Enligt Welling och White (2006) är detta en konsekvens av att e-handel ses 

som en relativt oviktig del av företaget vilken mynnar ut i ett ofokuserat förhållningssätt till 

ansvarsfrågan  om  hemsidan.  I  dessa  fakta  grundade  sig  vår  utgångspunkt  om 

problematiken kring att det inte alltid finns en specifik avdelning ansvarig för e-handeln och 

dess strategi inom företaget. Genom att dela på ansvaret kan en spricka lätt uppstå vilken 

kan vara mycket svår att upptäcka utan regelbundna mätningar av verksamhetens resultat. 

Problematiken med detta är dock svårigheten att mäta e-handelsaktiviteter då definitionen 

av framgång för ett företag och dess e-handel inte nödvändigtvis gäller för andra företag. 

Detta  beror  på  att  målen  med  respektive  e-handel  kan  variera  mellan  allt  från  stort 

besökarantal till antal köp beroende på om målet t.ex. är att informera eller sälja. Dessa 

ovan  nämnda  antaganden  visade  sig  under  arbetets  gång  inte  överensstämma  med 

verkligenheten fullt ut. Vad gäller ansvar och integrering har företagen i takt med sin ökade 

kunskap  inom  e-handelsområdet  också  valt  att  satsa  resurser  på  att  just  ha  en  e-

handelsavdelning samt att integrera sin e-handel i övrig verksamhet.

Vidare i teorin citerade vi Hallström (2005): ”Nu, och sedan en tid tillbaka, ser vi att man på  

central statlig nivå förstår vilken betydelse Internet har för företag och enskilda och vilken 

utvecklingspotential  som  finns  för  e-samhället.” Hallström (2005)  pratar  visserligen  om 

statlig nivå men vi har under uppsatsens gång vid flera tillfällen sett att detta även stämmer 

in på näringslivet  i  övrigt.  Genom uppsatsarbetes gång har vi  funnit  att  företagen i  allt 

snabbare  takt  inser  vikten  av  att  utveckla  affärsenliga  e-handelsstrategier.  Trots  att  de 

intervjuade företagen hade vissa meningsskiljaktigheter när det gäller integreringen av e-

handelsverksamheten i övrig verksamhet så visade alla tydliga tecken på ökad förståelse av 

vikten och utvecklingspotentialen inom e-handel. Teorin säger också att på grund av att 

kostnaderna förenade med att utveckla, implementera och underhålla en hemsida kan vara 

mycket höga behöver e-handelsprojekt utvärderas noggrant för att avgöra om ett projekt 

levererar som det ska. Detta tillsammans med den ökade förståelsen och framförallt den 

ökande konkurrensen inom e-handel kommer alla företag som väljer att bedriva e-handel att 

pressas  att  lägga  mycket  mer  resurser  och  kapital  på  att  utveckla  effektiva  och 

konkurrenskraftiga e-handelsstrategier än de gör idag. 
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Utvecklingen av systematiska metoder för att mäta och beskriva Internets påverkan på och 

betydelse för  företag har inte  hållit  samma takt som utvecklingen av teknologin och e-

handel. Kim et al (2003) menar att mätning av hemsidors prestationsförmåga och forskning 

om detta inte har behandlats på djupet tidigare. Med detta beskrivet i teorin gick vi in i 

intervjuerna med åtanken att företag saknar systematiska metoder för att mäta hemsidans 

värde  för  företaget  och  dess  affärer.  Detta  visade  sig  vara  ett  problem  som  samtliga 

intervjupersoner inte helt kunde eller ville identifiera sig med. Intervjupersonerna menade 

istället att de idag använder sig av både webbenkäter, eyetracking, fokusgrupper m.m. för 

att  mäta  detta  värde.  Hursomhelst  går  metoderna  och  systemen  för  mätning  alltid  att 

förbättra  till  följd  av  den  snabba  utvecklingen  inom Internet  och  e-handel  som råder  i 

Sverige och övriga världen idag. 

Vidare i teorin beskrivs e-handelns fördelar som bättre kundservice och ökad respons som 

abstrakta och ogripbara faktorer som är svåra att översätta till monetära värden. Detta gör 

att  traditionella  finansiella  mätningar  såsom  ROI  därför  är  problematiska  eftersom 

metoderna kräver monetära värden för att beräkna fördelar och kostnader. Få studier om 

utvärdering  av  hemsidor  innehåller  en  diskussion  om  hur  man  ska  sammanlänka  en 

hemsidas prestation med företagets  prestation  vad gäller  marknadsföring och finansiella 

värden. Detta är något som följt uppsatsen under dess utveckling och intervjupersonerna 

nämnde  olika  typer  av  användarundersökningar  för  att  utvärdera  om hemsidan  och  e-

handeln fungerar tillfredställande för företaget. Det visade sig dock att det inte existerar en 

generellt  använd  metod  vilket  visar  på  behovet  av  ett  utarbetat  mätinstrument  för  att 

avgöra hemsidans abstrakta värden för företaget. 

6.3. Egna reflektioner 

När vi gick in i uppsatsarbetet förväntade vi oss att kunna bekräfta tankarna vi hade om att 

integreringen av e-handeln var dålig om inte obefintlig i en stor del av dagens företag. Efter 

att ha läst teori kände vi att vårt antagande var riktigt och det var inte förrän vi intervjuade 

företagen som vi förstod att utvecklingen inom Internet och e-handel går otroligt snabbt. 

Trots att delar av teorin var daterad till 2006 kunde vi ibland känna att den framstod som 

mycket äldre än så. Mindre än ett år efter att teorin skrevs visade det sig att utvecklingen 

hade gått så snabbt och långt att många av problemen som beskrev i teorin redan var lösta 

och nya hade uppkommit. Den snabba utvecklingen gör ämnet högst relevant att studera då 

det hela tiden kommer nya rön och teorier. 
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Vidare så upplevde vi intervjupersonerna som mycket mer fokuserade på just e-handel än 

vad vi tidigare antagit. Detta är återigen kopplat till den snabba utvecklingen som sker inom 

området  där  det  inte  skulle  vara  möjligt  för  en  person  att  ha  e-handel  enbart  som en 

bisyssla. E-handel kräver i och med sin snabbt ökande betydelse alltmer fokus, resurser och 

kapital för att vara konkurrenskraftig på marknaden.

Om vi skulle få göra om studien men med mera tid och resurser så skulle vi tycka det var 

intressant att följa upp denna kvalitativa studie med en kvantitativ. Detta hade då gett oss 

ett mycket bredare perspektiv där vi även hade kunnat se skillnader inom olika branscher 

istället för som nu bara skillnader mellan branscher. Vi skulle genomföra telefonintervjuer 

med frågeformulär då vi finner telefonintervjuer vara en bra kompromiss mellan postenkäter 

och besöksintervjuer. Telefonintervjuer är, som tidigare nämnt i uppsatsen, också ett bra 

sätt att minska den så kallade intervjuareffekten. Vidare skulle vi kunnat tagit små företag 

då stora har resurserna att faktiskt ha utvecklade strategier och egna avdelningar. Samtidigt 

skulle det kunna vara så att det är de större företagen som har svårare att integrera sina 

avdelningar till skillnad från de mindre. 
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7. IMPLIKATIONER 
I detta slutliga kapitel presenteras förslag till framtida forskning där vi ger exempel på hur 

det är möjligt att fortsätta forska inom ämnet. Vidare visar vi på praktiska implikationer som 

vi anser att uppsatsen ger företagsledare och e-handelsansvariga.

7.1. Förslag till framtida forskning 

Genom de resultat och slutsatser vi lagt fram ges grunden till vidare forskning. Vårt första 

förslag är att utföra en kvantitativ studie inom samma ämne för att eventuellt generalisera 

de slutsatser som denna uppsats bidragit  med. Genom att utföra undersökningen på ett 

större  antal  företag  inom  fler  branscher  samt  även  inom  myndigheter,  föreningar  och 

välgörenhetsorganisationer och på så vis kunna generalisera ges en större trovärdighet åt 

resultatens allmänna giltighet. Ett förslag är också att röra sig utanför Sveriges gränser och 

undersöka ett urval av olika internationella objekt. Vidare forskning kan förhoppningsvis leda 

till att företag som väljer att bedriva e-handel i framtiden blir mer upplysta och kan uppnå 

en  större  andel  lyckade  integrationsprojekt  av  sin  e-handel.  Detta  vare  sig  det  gäller 

svenska eller internationella, små eller stora, vinstdrivande eller ideella organisationer.

Det  skulle  också  vara  intressant  att  ta  fram en modell  som direkt  mäter  värdet  av  en 

hemsida och hur väl företagen integrerar sin e-handelsplats med övriga delar av företaget. 

Det finns idag ingen sådan modell och det är inte troligt att bara en modell kan mäta detta 

utan snarare flera olika modeller för olika företag och typer av e-handelsplatser. Detta skulle 

kunna få effekten att olika typer av företag och branscher skulle få en bättre inblick om det 

var lönsamt att börja använda sig av e-handel inom just deras bransch.

Ytterligare  ett  förslag  till  framtida  forskning  är  att  ta  med  kunderna/användarna  i 

undersökningen. Även om kunderna i sig kanske inte känner till affärsmålen för företagen så 

skulle de kunna ge uppsatsen en annan dimension och djup. Genom att ta med användarna 

av  hemsidan  kan  man  även  utvärdera  de  undersökningsmetoder  och  mätmetoder  som 

företag  med  e-handelsplats  idag  använder  sig  av.  Detta  skulle  ytterligare  bredda 

kunskapsbasen för  företag som står  inför  valet  att  börja  använda sig  av e-handel  men 

givetvis också för företag med befintliga e-handelsplatser som då kan effektiviseras.
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7.2. Praktiska implikationer

Både företagsledare  och e-handelsansvariga  kan ta  del  av denna uppsats  för  att  bättre 

skapa sig en bild av vad som är en bra e-handelsstrategi. Båda får då en uppfattning av vad 

som eventuellt saknas eller behöver effektiveras inom e-handelsverksamheten i företaget. 

Detta i sin tur ger möjligheter att förebygga och hantera problem på ett tidigt stadium vilket 

gör att resurser kan fördelas på ett mer effektiv sätt. Genom att lägga den största mängden 

resurser  vad  gäller  förebyggande  och  hanterande  av  problem  i  början  på  ett  e-

handelsprojekt uppnår företaget sannolikt en högre effektivitet vad gäller undvikande av 

problem,  vilket bör leda till  ett  något snabbare genomförande av projekt.  Detta  medför 

också en kostnadsreduktion då ineffektivitet är mycket kostsamt för företag som befinner sig 

i den otroligt snabbt utvecklande e-världen.
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Bilaga 1 – Intervjuguide

Inledande frågor

1. Antal anställda totalt inom företaget

2. Antal anställda som jobbar med e-handel

3. Omsättning 2006

4. Din titel

5. Ditt ansvarsområde

6. Antal års erfarenhet inom ditt nuvarande område

Struktur och innehåll på hemsidan

7. Var vänlig och beskriv er hemsida (t.ex. antal sidor, innehåll, utbud)

8. Är det någon skillnad på utbudet online och offline?

Syfte och fokus med hemsidan 

9. Vilket skulle du säga är det huvudsakliga syftet med er hemsida? (t.ex. försäljning, 

information, varumärkesstrategi, support, anställning)

10.Vilka är övriga syften?

11.Är er planering och fokus på hemsidan kort- eller långsiktig?

Budget och investeringsflöde

12.Hur mycket investerar ni i er hemsida? 

13.Hur mycket spenderade ni på uppbyggnaden av er hemsida?

14.Hur stor andel utgör Internetförsäljningen av totala försäljningsvärdet?

15. a) Har ni en konstant eller mer projektdriven budget för er e-handel/hemsida?

b) Har detta sett olika ut genom åren exempelvis under IT-kraschen (2000)?

Ansvar för e-handel samt integrationen inom företaget

16.Vilken avdelning är ansvarig för er e-handelsverksamhet (t.ex. e-handelschef, IT-

avdelningen, extern/intern webbmaster)?

17. a) Till vilken grad skulle du säga att aktiviteterna på er hemsida är integrerade med 

ert företags marknadsplan/affärsmål?

b) Hur ser denna integration ut med övriga avdelningar (t.ex. IT-avdelningen)?
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Mätning av hemsidans värde och rapportering

18.Hur ofta underhåller ni hemsidan och uppdaterar informationen?

19.Hur avgör ni huruvida er hemsida fungerar tillfredställande för företagets intressen?

20.Vilka metoder/instrument använder ni er av för att mäta hemsidans prestation (t.ex. 

ROI, antal besökare, rapporter, nyckeltal)?

21.Hur ofta sammanställer ni eventuella rapporter (t.ex. veckovis, månadsvis)? 

22.Vem/vilka sänder ni dessa rapporter till?

Insamlad icke-statistisk information för att avgöra hemsidans värde

23.Vilken icke-statistisk information förlitar ni er på för att få en indikation på vilken 

påverkan/effekt er hemsida har? (t.ex. E-post från kunder via ”kontakta oss” sida, 

utnämningar)

Användarundersökning med avseende på hemsidan

24.Använde ni er av någon form av användarutvärdering när ni designade er hemsida? 

25.Har ni använt er av någon form av utvärdering efter att sidan blivit klar (t.ex. 

frågeformulär, registrering, granskning av användarvänlighet, köpbeteende)?

26.Vem inom företaget får ta del av dessa resultat?

Påverkan av en eventuell nedläggning av hemsidan

27.Vilken effekt tror du en nedläggning av er hemsida skulle ha på företaget? (t.ex. 

fördelar & nackdelar med e-handel och fysisk affär)

28.Hur ser framtiden ut för er gällande e-handelsaktiviteter?

Är det, som avslutning, något du vill säga som vi inte har kommit in på förut?
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Bilaga 2 – Bilder av undersökta företags hemsidor

H&M – http://www.hm.se

IKEA - http://www.ikea.se
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ONOFF – http://www.onoff.se

VING - http://www.ving.se
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