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Förord 
I denna uppsats presenterar vi resultatet av vår undersökning kring verksamhetsstyrning i 

mindre företag i tillväxt som främst bedriver verksamhet på internet. Vi är tre studenter vid 

ekonomihögskolan i Lund som läser programmet Ekonomie kandidat vilket avslutas med 

denna kandidatuppsats. 

Arbetet har gett oss fördjupade kunskaper i vårt undersökningsämne och vi har samtidigt fått 

en inblick i hur företag arbetar med denna sortens problematik. Arbetsmetoden har gett oss 

goda kunskaper i intervjuteknik och forskningsmetodik. 

Vi vill tacka våra handledare Rolf G. Larsson och Mikael Hellström som väglett och gett oss 

goda råd under arbetsprocessen. 

Vi vill också tacka Kajsa Knapp på Coolstuff AB och Anders Andrén på Très Bien Shop AB 

som ställt upp på intervjuer och varit behjälpliga med diverse information under arbetets 

gång. 
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Jacob Andersson, Freddy Arvidsson och Adam Odelid 
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internet, tillväxt 

Syfte: Uppsatsens syfte är att anpassa teorin om balanserat styrkort för mindre företag i tillväxtfas som 

verkar inom detaljhandel på internet. 

Metod: Främst har en kvalitativ metod använts för insamling av empiri. Detta har skett genom 

semistrukturerade intervjuer med representanter från två fallföretag, vilket ger en mer djupgående och 

specifik data. Den kvalitativa insamlingsmetoden har kompletterats med kvantitativ data i form av en 

enkätundersökning av människors preferenser kring e-handel. Kompletterande frågor har ställts via e-mail 

till en anställd på vardera av fallföretagen för att verifiera vissa detaljer. 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensram som används i uppsatsen beskriver grundläggande 

teorier om verksamhetsstyrning för företag. Vidare presenteras tidigare forskning i ämnet. Kapitlet avslutas 

med en sammanställning av teorierna i en figur. 

Empiri: Empirin bygger i huvudsak på information från intervjuer med representanter från fallföretagen. 

Viss information har hämtats från företagens hemsidor och kompletterande information genom en 

enkätundersökning. 

Slutsats: En anpassad modell över ett balanserat styrkort för mindre företag i detaljhandel i tillväxt 

presenteras i slutsatsen. Det har framkommit att tre faktorer är viktiga för företag inom arbetets 

avgränsning. Dessa är Image, Utveckling och Spridning. Då företag på internet ej har en för kunden fysisk 

verksamhet, blir det av extra stor vikt att precisera och konkretisera sin image för att få fler kunder att 

identifiera sig med företaget. Internet utvecklas snabbt och därför är det viktigt att följa denna utveckling. 

Två viktiga kategorier inom utveckling är sortiment och teknik. På internet är konkurrensen stor och alla 

har samma utrymme i form av sin hemsida, vilket innebär att det blir viktigt att aktivt sprida kännedom om 

företaget i form av word of mouth. 
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Abstract 
Title: Balanced Scorecard for E-commerce businesses in growth -A case study of two Swedish 

companies within the retail sector 

Seminar date: 22nd of December 2011 

Course: FEKH95, Business Administration, Degree Project Undergraduate Level 15 ECTS 

Authors: Jacob Andersson, Freddy Arvidsson, Adam Odelid 

Advisors: Rolf G Larsson & Mikael Hellström 

Keywords: E-commerce, performance management, financial management, balanced scorecard, key 

performance indicators, retail, internet, growth 

Purpose: The thesis aims to adapt the theory of balanced scorecards for small businesses in growth, 

operating on the internet within the retail sector. 

Method: Primarily, a qualitative method has been used for the collection of empirical data. This was done 

through semi-structured interviews with representatives from two case companies, which gives a more 

detailed and specific data. The qualitative data collection method has been complemented 

with quantitative data in the form of a survey of people's e-commerce habits. Additional questions were 

asked by e-mail to an employee on each of the case companies to verify certain details. 

Theoretical framework: The theoretical framework used in the paper describes the basic theories 

of business management for companies. Furthermore, earlier research in the subject is presented. The 

chapter concludes with a summary of the theories in a figure. 

Empirical data: The empirical data is mainly based on information from interviews with representatives 

from the case companies. Some information is taken from the companies‟ websites and 

additional information through a questionnaire survey. 

Conclusion: An adapted model of a balanced scorecard is presented in the conclusion. It has emerged 

that three factors are of importance for companies within this thesis boundaries.  

These are Image, Development and Communication. Because of the fact that companies on the internet do 

not have a physical activity that is visible for the customer, it will be of extraordinary importance to clarify 

and concretize their image to get more customers to identify with the company. Internet is evolving 

rapidly and it is therefore important to follow the trend. Two major factors within development are product 

range and technology. On the Internet, competition is hard and everyone has the same space in terms of its 

website. That means that it is of great importance to actively spread information about the company with 

word of mouth. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen och en problemdiskussion kommer att 

föras, vilket kommer att leda till presentation av studiens frågeställning och syfte. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av vilka avgränsningar som gjorts och till vilken målgrupp 

studien riktar sig. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Så länge mänskligheten funnits har det också bedrivits handel mellan människor på ett eller 

annat sätt. Från forntidens byteshandel, till dagens läge med en marknad som ständigt växer 

genom interaktion mellan allt fler nationer. Samtidigt som interaktionen ökar, har även 

transport och logistik förenklats och sjunkit i pris, vilket har lett till att den globala 

konsumtionen ökat (Devezas, 2010). Denna globalisering har i sin tur lett till att allt fler 

marknadsplatser uppkommit för att tillgodose den ökade konsumtionen. 1993 skapades den 

första webbläsaren för allmänheten och i slutet av 1990-talet bidrog World Wide Webs 

(Internet) snabba expansion till att en ny marknadsplats skapades (Nationalencyklopedin, 

2011). Efter IT-krisen i början av 2000-talet har internetmarknaden utvecklats snabbt och 

blivit en väldigt stor potentiell marknad, både för redan befintliga företag som vill expandera 

och för nystartade företag (E-Mind, 2011). 

Precis som på andra marknadsplatser, ökar konkurrensen även på internet när fler aktörer 

ständigt etablerar sig. För att bli konkurrenskraftig på en marknad har det utvecklats en mängd 

teorier för hur företag ska agera, både internt och externt. Det krävs inte enbart att ett företag 

marknadsför sig på rätt sätt eller är flexibel och lyhörd för kunders önskemål, utan också att 

de är effektiva i sina interna processer och styrmedel. Vid diskussion kring intern 

verksamhetsstyrning är flera begrepp centrala och till exempel kan företagets vision och 

strategi, ekonomi- och styrsystem samt organisations- och ledningsfilosofi, nämnas. Denna 

studie tar utgångspunkt i hur valet av olika styrsystem och arbetsmetoder påverkas för ett 

företag inom detaljhandel som etablerar sig på internet, och huruvida traditionella system och 

teorier, som är anpassade företag i allmänhet, är applicerbar på en internetbutik. 
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1.2 Problemdiskussion 

Företag över hela världen ser i allt större 

utsträckning potentialen i att bedriva 

verksamhet på internet. Enbart under 2010 

ökade internetförsäljningen totalt med 13 

procent (Svensk Handel, 2011), vilket kan ses 

i Figur 1. Globala storföretag ser fördelarna 

med en större internetverksamhet och enligt 

Ching & Ellis (2004) är dessa fördelar bland 

annat kostnadsreducering och ökad marknad. 

Av samma anledning som större företag etablerar sig på internet gör också mindre företag det. 

Ett intressant perspektiv är hur begreppet ”stort” definieras på en internetverksamhet. På 

internet har alla företag sin hemsida, och alla kan därför ses som lika stora, men vad som står 

bakom den virtuella butiken är för konsumenten ofta obetydligt när det gäller ett företags 

storlek och styrsystem. På så sätt kan ett mindre företag med få anställda och försäljning i 

många länder via internet ses som ett multinationellt företag, på samma sätt som ett stort 

företag med flera tusen anställda och butiker i hela världen. Stora företag har ofta väl 

utvecklade styrsystem för att klara av att driva allt och alla i hela verksamheten i samma 

riktning. Ofta besitter de också resurser att vidareutveckla styrsystemen för att kunna 

implementera dessa på en eventuell internetverksamhet. 

När ett företag etablerar sig på internet möjliggörs en stor mängd nya mätpunkter som kan 

användas i dess val av verksamhetsstyrning gentemot en butiksverksamhet. En verksamhet 

som drivs digitalt tillåter att stora mängder data lagras för senare analys. Att stora mängder 

data lagras innebär också att företagen måste värdera och välja ut det som anses vara av störst 

vikt att mäta (Phippen et al., 2004). Ett stort globalt företag har ofta de resurser, både 

ekonomiskt och kunskapsmässigt, som behövs för att utreda vilka faktorer som passar det 

specifika bolaget bäst att mäta, för att effektivt bedriva sin egen internetverksamhet. Anthony 

& Govindarajan (2006) menar att det är viktigt med hög korrelation mellan ett företags 

strategi och vilka styrmått som används och många studier har gjorts på större företag. 

Ett vanligt förekommande styrsystem är balanserat styrkort som kan beskrivas som en metod 

för att säkerställa att ett företag har kontroll över dess olika kritiska funktioner och processer. 

För små internetbaserade företag, med få anställda, där inga specifika uttalade styrsystem 

finns, och med den stora mängd data som finns tillgänglig, kan det därför vara svårt att välja 

Figur 1. E-handelns utveckling mellan åren 2003-2010 

(Svensk Handel, 2011). 
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rätt data att analysera. Befintliga teorier som berör verksamhetsstyrning för e-handelsföretag 

utgår ofta från en konventionell butiksverksamhet som ska implementera e-handel i sin 

strategi och benämner detta som strategi för e-handel. Alltså hur ett företag ska arbeta för att 

lyckas implementera e-handel till den befintliga verksamheten. Ax, Johansson & Kullvén 

(2005) menar att ett balanserat styrkort ska anpassas efter ett företags verksamhet och att vissa 

faktorer som är viktiga för andra företag inte med säkerhet är det för det egna företaget. 

Problematiken uppstår vid korsningen mellan att ett balanserat styrkort ska anpassas, och 

befintliga teorier kring verksamhetsstyrning för e-handelsföretag. Denna studie är uppbyggd 

kring denna problematik och kommer att ta utgångspunkt i hur ett e-handelsföretag effektivt 

styr sin verksamhet kring den uppsatta strategi och vision företaget har. Detta kommer att 

utredas utifrån uppsatsens nedan beskrivna frågeställning. 

1.3 Frågeställning 
Vilka är viktiga faktorer för mindre e-handelsföretag inom detaljhandel, i tillväxtfas, och hur 

bör dessa mätas och kontrolleras för att styra verksamheten? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att anpassa teorin om balanserat styrkort för den specifika 

företagskategorin mindre e-handelsföretag i tillväxtfas som verkar inom detaljhandel.  

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till små e-handelsföretag inom detaljhandel i tillväxtfas. För att definiera 

små företag har EUs lagstiftning använts. Denna definition säger att företaget ska sysselsätta 

färre än 50 personer och omsätta maximalt 10 miljoner euro per år (EU, 2011). Definitionen 

av företag i tillväxtfas syftar på att båda företagen i studien vuxit kraftigt gällande omsättning 

de senaste 5 åren. Tillväxt är i denna studie därför avgränsat till omsättningsökning. Slutligen 

är uppsatsen avgränsad till företag som bedriver en differentieringsstrategi. 

1.6 Målgrupp 
Uppsatsens tänkta läsare är främst studenter och forskare på företagsekonomiska institutioner, 

och riktas i första hand mot personer med förkunskaper motsvarande C-nivå. Vår förhoppning 

och ambition är att även andra personer kan finna uppsatsen intressant, i synnerhet mindre 

företag som är verksamma på den marknad som undersökningen utförts på och som har en 

vilja att växa.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats och vilken metod som använts för att 

samla in relevant information. Vidare presenteras hur fallföretagen valdes ut och motivation 

till detta ges. Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsansats 
I denna studie tas utgångspunkt från både teori och empiri. Intervjufrågornas grund ligger i 

befintliga teorier, och informationen som framkommer vid intervjuerna kommer att användas 

för att anpassa teorierna. Tidigare forskning och teori riktar sig mot företag i andra branscher 

eller på andra marknader, företag som inte är kategoriserad inom en speciell bransch eller 

marknad, eller företag som inte är av en specifik storlek inom en speciell bransch eller på en 

speciell marknad. Denna studie riktar sig mot mindre företag i tillväxt, i en specifik bransch 

(detaljhandel), på en specifik marknad (internet). 

2.2 Undersökningsansats 
Denna undersökning är baserad på fallstudier på två företag och valet av metod grundar sig i 

Yin‟s (2009) beskrivning av en fallstudie. En fallstudie är en empirisk studie av ett samtida 

fenomen i sitt verkliga sammanhang, där gränserna mellan fenomenet och sammanhanget inte 

är självklara (Yin, 2009). För att uppnå vårt syfte är fallstudier av denna typ av företag, i detta 

sammanhang, av stor vikt för att få en fördjupad förståelse och därför har denna metod valts 

som undersökningsmetod. Fallstudier är vanligt förekommande vid kvalitativa 

datainsamlingsmetoder där undersökningsenheterna studeras på ett djupare plan än vad som 

görs vid kvantitativa studier (Yin, 2009). Då denna studie kräver grundlig information om 

fallföretagen ansågs en kvalitativ studie lämpligast. Det gav oss djupare information om 

företaget än vad som kunde uppnåtts vid en kvantitativ studie. För att få ett perspektiv utifrån 

konsumenters preferenser kring e-handel genomfördes en kvantitativ studie som komplement 

till den kvalitativa. För informationsinhämtningen, ansågs en kvantitativ studie mest lämplig, 

då denna går snabbare att genomföra och sammanställa än en kvalitativ. 
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2.3 Datainsamling 
Data som samlas in till en undersökning kan delas in i primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är sådan som samlas in av forskaren själv, och sekundärdata är sådant material 

som redan samlats in av andra (Lundahl & Skärvad, 1999). För att få en tydlig och korrekt 

bild i denna undersökning har både primär och sekundär data samlats in. Vid insamling av 

data har främst kvalitativ metod använts. 

2.3.1 Primärdata – Intervjuer 

Ett vanligt sätt att genomföra en kvalitativ studie är att göra intervjuer, vilka kan genomföras 

som ostrukturerade, semi-strukturerade eller strukturerade (Darmer & Freytag, 1995). Då 

denna studie kräver mer djupgående svar, förklaringar till intervjufrågor och följdfrågor som 

inte kan uppnås genom till exempel en enkätundersökning, föll valet av datainsamlingsmetod 

på semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer är när intervjuaren utgår från 

en lista med ämnen och frågor kring dessa, som ska ingå i intervjun. Ordningsföljden av 

frågor är oväsentlig och intervjun ses mer som en dialog mellan intervjuaren och 

respondenten. Detta innebär att det ges mer utrymmer för följdfrågor, förklaringar och 

förtydliganden när detta är nödvändigt och därför undviks att information går förlorad 

(Darmer & Freytag, 1995). Därför är denna studie mest lämpad att genomföras på detta vis 

och intervjuunderlaget som användes presenteras i Bilaga 1. Ytterligare följdfrågor har 

besvarats genom kontinuerlig mailkontakt med respondenterna. Vi såg efter intervjuerna med 

företagsrepresentanterna ett behov av att validera vissa detaljer för att få en tydligare bild av 

företagen. Detta gjordes genom mailintervjuer med en anställd person på varje företag. 

Frågorna som ställdes för detta ändamål presenteras i Bilaga 2. 

2.3.2 Primärdata - enkätundersökning 
Som nämnts ovan genomfördes en kompletterande kvantitativ undersökning. Denna gjordes i 

form av en elektronisk enkät som skickades ut till 580 personer, varav 296 svarade, vilket ger 

en svarsfrekvens på 51 procent. Ett svarsbortfall på 49 procent kan anses som högt men då 

resultatet är mycket tydligt kan reliabiliteten ändå ses som relativt hög. Syftet var att 

undersöka personers uppfattning om butiker på internet, och om dessa överensstämde med 

information som intervjurespondenterna berättat. Enkätfrågan, med svar presenteras i kapitel 

4. Efter att enkätundersökningen genomförts, fann vi en annan undersökning som gjorts av 

Svensk Handel. Denna tog upp samma frågor som vi ställt och var mer omfattande samt att 

fler personer hade svarat på den än i vår egen. Dock saknades en fråga som var av stor vikt för 

studien och därför kommer Svensk Handels undersökning att användas med komplement från 

vår egen enkät. Enkätundersökning är en effektiv metod då mätningen enkelt kan användas 
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för jämförelse med andra data (Bryman & Bell, 2005), vilket den också kommer att användas 

som i denna studie. 

 

2.3.3 Sekundärdata 
Den sekundära data som använts i denna studie kommer främst från akademiska tidskrifter 

som sökts upp via universitetets tillgång till elektroniska databaser. Dessa är LibHub och 

EbscoHost där mycket av tidigare publicerad forskning samlats. För att komplettera de 

databaserna har sökningar även gjorts på Google Scholar, där flera artiklar har hittats. Andra 

källor är relevant litteratur i ämnet vi undersöker. Ämnesord som ligger till grund för våra 

sökningar är kopplat till frågeställningen och syftet. Dessa är: E-commerce, Strategy, Word of 

Mouth, WOM, E-retail, E-WOM, Retail, Word of Mouse, Marketing, Internet, Globalism, 

Balanced Scorecard, E-business, Performance Measurement, Benchmarking, E-handel, 

Verksamhetsstyrning, Ekonomistyrning, Conversion, Mobile och Konvertering, samt 

kombinationer av dessa sökord. 

2.4 Urvalsprocess 

2.4.1 Fallföretag 
Val av fallföretag grundar sig i dess likhet sinsemellan. De är av likartad storlek och verkar 

inom samma primära marknad, då de har internet med sina e-handelsbutiker som största 

försäljningskanal. För övrigt har de båda företagen likartad butiksverksamhet. Företagen heter 

Coolstuff AB och Très Bien Shop AB, och presenteras i kapitel 4. Företagen är verksamma 

inom olika branscher, Coolstuff AB säljer teknikvaror och Très Bien Shop AB säljer kläder, 

vilket gör att studien täcker in två av de största branscherna av försäljning av varor på internet 

(Svensk Handel, 2011). 

2.4.2 Respondenter 

Vid valet av respondenter till intervjuerna ombads företagen välja lämplig person som har 

tillräcklig information rörande undersökningsämnet för studien. Detta resulterade i att 

intervjuerna genomfördes med en av Coolstuff ABs två grundare, Kajsa Knapp och Très Bien 

Shop ABs VD, Anders Andrén. Kajsa Knapp förklarade att hon tillsammans med den andre 

grundaren har gemensamt VD-ansvar och därför kommer hon att benämnas som Coolstuff 

ABs VD i texten. Anders Andrén tillträdde som VD för Très Bien Shop AB i april 2010 vilket 

gör att han innehaft posten tillräckligt länge för att ha vetskap och information om hela 

företaget.  
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2.5 Källkritik 
Vid användande av sekundärdata är det viktigt att förhålla sig kritiskt till denna (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Detta blir viktigt för att undvika en snedvridande bild som kan vara 

ofullständig eller partisk. Vid datainsamlingen till denna studie har stor vikt lagts vid att 

granska de källor som använts för att få en så neutral bild som möjligt. Vid diskussion kring 

källkritik är det tre begrepp som är centrala – validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Validitet innebär att mäta det som avses att mäta, och som Lundahl & Skärvad (1999:150) 

uttrycker det: ”frånvaro av systematiska mätfel”. Reliabilitet innebär hur studien påverkas av 

yttre faktorer, mer förenklat kan det uttryckas som att om studien utförs ytterligare en gång så 

ska resultatet bli desamma oavsett vilka som genomför studien. Lundahl och Skärvad 

(1999:152) uttrycker det som ”frånvaron av slumpmässiga mätfel”. 

Då intervjurespondenterna har höga befattningar är vi medvetna om att bilden som ges av 

företagen kan vara nyanserad och tillrättalagd. Vid en sådan situation är det därför viktigt att 

förhålla sig kritiskt till informationen som ges. Då det i huvudsak har varit beskrivande fakta 

om hur företagen arbetar och styr sin verksamhet, samt att respondenterna bedöms som 

trovärdiga i sina diskussioner, anses detta ej vara något problem för studien. 

2.5.1 Validitet och generaliserbarhet 
Validitet delas upp i två delar, inre och yttre validitet. Inre validitet innebär hur väl 

verkligheten överensstämmer med undersökningen som görs. Att mätinstrumenten som 

används, mäter tillräckligt mycket, samt på rätt sätt, samtidigt som för mycket information 

blir överflödig. Då denna studie bygger på kvalitativa intervjuer och respondenterna anses 

som både kunniga inom sitt ämne och trovärdiga, är validiteten hög. Yttre validitet innebär 

huruvida mätresultaten är generaliserbara eller ej. När en fallstudie genomförs kan kritik 

riktas mot dess generaliserbarhet. Denna studies syfte är ej att generalisera resultatet utan som 

nämnts ovan, att anpassa befintlig teori till specifika förutsättningar, vilket innebär att 

studiens yttre validitet inte är lika hög som den inre. På samma sätt kan antalet fallföretag i 

denna studie bidra till att kritik riktas mot studiens yttre validitet då endast två fallföretag har 

studerats. Lundahl & Skärvad (1999) skiljer på statistisk och analytisk generaliserbarhet. 

Fallstudier kan inte generaliseras ur ett statistiskt perspektiv till en hel population eller genre 

av enheter. Analytisk generalisering innebär att man kan skapa teorier som referenspunkter 

för vilka de empiriska resultaten kan jämföras med och detta kan beskrivas som ett växelspel 

likt Figur 2 nedan. Det är just detta som gör att denna studie har en hög analytisk 

generaliserbarhet. 
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Figur 2. Teoriutveckling - ett växelspel mellan teori och empiri (Lundahl & Skärvad, 1999) 

2.5.2 Reliabilitet 
Merriam (1994) menar att det är svårt att uppnå samma resultat i två studier inom 

samhällsforskning då resultatet påverkas av människors föränderliga beteende och 

uppfattning. Det gäller även för denna studie, då samma svar inte nödvändigtvis skulle 

framkommit vid en intervju vid en annan tidpunkt då respondentens uppfattning kan ha 

förändrats. I intervjuerna för denna studie har respondenterna ombetts att beskriva vilka 

nyckeltal och faktorer de anser viktiga för företaget att mäta. Vid en annan tidpunkt för 

mätning kan således personernas uppfattning ändrats och därför resultatet bli annorlunda. 

Informationen som framkommit har jämförts med relevanta teorier och forskning i ämnet för 

att sedan kombineras till ett anpassat balanserat styrkort, utan en djupare granskning av de 

enskilda specifika nyckeltalen. Således kan reliabiliteten anses vara låg i denna studie.  
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3. Teoretisk Referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som används för att analysera insamlad 

data. Teorierna presenteras grundligt och kapitlet avslutas med en sammanställning av 

samtliga teorier. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Strategi 

3.1.1 Vision och Strategi 

Strategi definieras av Turban, King, Lee, Warkentin & Chung (2002) som en formel för hur 

ett företag ska bli konkurrenskraftigt, vilka mål som ska uppnås och vilka planer och policyer 

som används för att uppnå målen. Porter (1998) ser strategi som anpassning mellan ett 

företags olika aktiviteter. Ett viktigt första steg för att utforma ett e-handelsföretags strategi är 

enligt Lindstedt & Bjerre (2009) att veta vad företagets kärnverksamhet är. Kärnverksamheten 

är en viktig del i hur ett företag definierar sin strategi och Anthony & Govindarajan (2006) 

beskriver den generella processen för hur en strategi skapas enligt Figur 3. 

Omvärldsanalys
•Konkurrenter
•Kunder
•Leverantörer
•Lagar
•Social/Politisk

Möjligheter och Hot
•Identifiera möjligheter

Kombinera interna 
kompetenser med externa 

möjligheter

Intern Analys
•Teknisk kunskap
•Produktion/Tillverkning
•Marknadsföring
•Distribution
•Logistik

Styrkor och Svagheter
•Identifiera kärnkompetenser

Företagets strategi

 

Figur 3. Skapa en strategi (Anthony & Govindarajan, 2006) 

Vidare menar Porter (1998) att företag kan delas in i tre kategorier baserat på vilken strategi 

som antagits. Dessa är: 
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1. Att vara en lågkostnadsaktör inom en bred marknad 

2. Att differentiera sina produkter på en bred marknad 

3. Att fokusera på en smal marknadsnisch som antingen lågkostnadsaktör eller 

differentierad aktör. 

Enligt Jeffcoate, Chappell & Feindt (2002) har små företag i startfas inte något val över vilken 

kategori de ska verka i. Ett litet företag måste börja inom en smal marknadsnisch med en 

specifik fokus (alternativ tre) och därefter, vid behov, välja att utvecklas till alternativ ett eller 

två.  

3.1.2 Strategi i E-handel 
Vid grundandet av en företagsstrategi i ett e-handelsföretag finns vissa initiala problem att 

beakta (Turban et al., 2002). Ett av dessa är om företaget ska vara en “first mover” eller 

“follower”. First mover innebär att företaget strävar efter att vara först med att lansera nya 

produkter, tjänster eller ny teknik. Follower innebär däremot att företaget låter andra aktörer 

först prova ny teknik eller sälja nya produkter innan de själva tar risken att lansera det. Flera 

fördelar med att vara en first mover nämns, såsom chans att vinna marknadsandelar, etablera 

varumärket och större möjligheter att etablera strategiska allianser med partnerföretag. De 

främsta nackdelarna med att vara en first mover menar författarna är att kostnaderna för 

utveckling är höga, risken att misslyckas är hög, utvecklat system riskerar att vara föråldrat i 

jämförelse med andra generationens system som lanseras samt att supporten på system kan 

vara begränsad.  

När strategin är klarlagd, ska den implementeras i organisationen för att driva hela 

verksamheten mot önskade mål (Landström & Löwegren, 2009). 

Kort kan teorierna om strategi sammanfattas: 

 Klargör vilken företagets kärnverksamhet är (Lindstedt & Bjerre, 2009). 

 Analysera företagets atmosfär, både externt och internt. Vilka hot och möjligheter 

finns samt vilka styrkor och svagheter har företaget (Anthony & Govindarajan, 2006). 

 Klargör inom vilken kategori företaget kommer att verka i och vilken som vill uppnås 

(Porter, 1998) 

 Utred huruvida företaget vill vara en ”first mover” eller en ”follower” utifrån ovan 

nämnda för- och nackdelar (Turban et al., 2002). 

 Implementera strategin så att den genomsyrar hela organisationen (Landström & 

Löwegren, 2009) 
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Enlig Chaffey (2007) är det inte alltid optimalt med en uttalad verksamhetsstyrning av mindre 

bolag i startfas. Två arbetsmetoder för att sprida en företagsstrategi är ovan nämnda mål med 

tillhörande mått som kommer beskrivas i teorin om balanserat styrkort i stycke 3.1.4. En 

annan metod är genom så kallad social styrning, vilken beskrivs i stycke 3.2.1. 

Teorierna om strategi kommer främst att användas för att förklara vikten av att veta vilken 

strategi ett företag arbetar med och hur den bör utvecklas. För att uppnå studiens syfte är det 

av stor vikt att tydligt visa arbetsprocessen för ett e-handelsföretag i tillväxtfas, och vad som 

är underliggande faktorer för hur ett anpassat balanserat styrkort bör utformas. 

3.1.3 SWOT-analys 
En effektiv metod för att arbeta fram sin strategi enligt modellen i Figur 3 ovan, är att göra en 

så kallad SWOT-analys. SWOT är en förkortning av Strengths, Weaknesses, Opportunities 

och Threats, översatt: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Genom att göra en analys över 

företagets situation både internt och externt kan en mer preciserad strategi utformas och 

implementeras utifrån företagets vision. En aspekt som lyfts fram som viktig är att analysen 

måste genomföras på ett så ärligt sätt som möjligt. Om en styrka tas upp som egentligen inte 

är det, eller ett hot förbises kan det ge en snedvridande bild och företagets strategi kan bli 

utformad på fel sätt. En fördel med att genomföra en SWOT-analys är den kan resultera i att 

förekommande diskrepanser mellan företagets resurser och styrkor, ambitioner och visioner 

kommer att uppdagas innan det är för sent. På så sätt kan onödig resursanvändning undgås. 

(Landström & Löwegren, 2009) 

1. Styrkor - att undersöka och fastställa företagets interna styrkor. Detta kan vara 

humankapital, kunskap och patent. 

2. Svagheter - att undersöka och fastställa företagets interna svagheter. Är det något som 

saknas som konkurrenter har eller vad är företaget sämre på. Det kan vara till exempel 

kunskap, teknik, kapital eller varumärke. 

3. Möjligheter - innebär att företaget undersöker vilka möjligheter som finns. Huruvida 

företaget kan ingå i strategiska allianser med leverantörer eller andra tillverkare och 

om dekan expandera i området rent fysiskt eller behöver flytta till annat geografiskt 

område? Är infrastrukturen tillräckligt utvecklad för att klara av en expansion? 

4. Hot - innebär att företaget fastställer vilka hot som föreligger. Finns andra starka 

konkurrenter i området? Kommer nyetableringar i området att påverka situationen i 

framtiden? 
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Som ett tillägg till Anthony & Govindarajans (2006) modell som presenterades i Figur 3, 

menar (Landstöm & Löwegren, 2009) att strategiplaneringen ser ut enlig Figur 4 nedan, och 

de menar att strategin utgår från företagets övergripande vision. 

 

Figur 4. Strategiplanering genom SWOT-analys (Landström & Löwegren, 2009) 

Teorin om SWOT-analys är ett verktyg som är viktigt för företag att känna till i utformningen 

av dess strategi, vilket ovanstående figur visar. Här tas utgångspunkt ur företagets vision som 

med hjälp av SWOT-analys skapar företagets strategi. 

3.1.4 Balanserat styrkort 
Teorierna om Balanced Scorecard introducerades 1992 i en artikel av Robert S. Kaplan och 

David P. Norton (Kaplan & Norton, 1992). Styrkortets syfte är att skapa en balans mellan de 

finansiella- och de icke-finansiella målen ett företag har. Styrkortet ska vidare översätta 

organisationers strategier till mål och ge mätmetoder för att övervaka huruvida målen uppnås. 

Styrkortet skapades som en samling åtgärder för chefer för att få en snabb men övergripande 

bild av sin verksamhet, för att underlätta styrningen av företaget. Teorin ställer sig kritisk mot 

tidigare forskning som främst fokuserat på finansiella nyckeltal såsom omsättning och 

lönsamhet. Kaplan och Norton (1992) menar att enbart finansiell styrning fokuserar på det 

som varit och inte på framtida möjligheter såsom kundtillfredsställelse och medarbetarnas 

utveckling. För att uppnå långsiktig lönsamhet i ett företag bör istället fokus ligga på totalt 
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fyra områden. 

 

1. Det finansiella perspektivet - Trots den kritik som Kaplan riktat mot de finansiella 

nyckeltalen utgör detta perspektiv en vital del av det balanserade styrkortet. De 

finansiella nyckeltalen kan visa hur företagets strategi har genererat ökad vinst 

genom att mäta omsättning, rörelseresultat, avkastning på sysselsatt kapital och 

lönsamhet. 

2. Kundperspektivet - Kundperspektivet hjälper företaget att översätta sin strategi till 

specifika mått och mäter samband mellan kunder och vinst. Exempel på relevanta 

mätetal är antalet nya kunder, kundnöjdhet och marknadsandelar.         

  

3. Interna processperspektivet - Perspektivet ämnar hjälpa företagsledningen att 

identifiera och mäta processer som företaget måste kontrollera för att uppnå 

önskvärt resultat. Perspektivet hjälper företaget att utveckla produkter och tjänster 

som tillgodoser framtida behov hos konsumenter, detta för att möjliggöra 

ekonomisk framgång på lång sikt. 

4. Lärande- och utvecklingsperspektivet - Det sista perspektivet innefattar 

personalutveckling och lärande och ämnar svara på frågan ”hur vi kan förbättra oss 

och skapa värde för kunden”. En allt hårdare global konkurrens ställer krav på 

företag att kontinuerligt utveckla sina produkter och processer, samt att ständigt 

introducera nya produkter. 

Kaplan och Nortons ursprungsmodell kompletteras ofta med ett femte perspektiv, nämligen 

medarbetarperspektivet (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). I detta preciseras vad som krävs ur 

ett medarbetarperspektiv i relation till företagets strategi. Det kan till exempel vara utbildning, 

arbetstillfredsställelse, åldersstruktur, könsfördelning och erfarenhet.  

3.1.5 Balanserat styrkort i E-handelsprojekt 
Grembergen & Amelinckx (2002) har vidareutvecklat Kaplan och Nortons balanserade 

styrkort för att göra det applicerbart på företag som planerar att etablera verksamhet på 

internet som tillägg till sin kärnverksamhet. Författarna menar att många av de fördelar ett 

företag som agerar på internet har, såsom en bättre kundservice, ökad lyhördhet och snabbare 

leveranser är immateriella tillgångar som är svåra att översätta till monetära tal och därför 

svåra att mäta. Vid investeringar i e-handelsprojekt blir det därför svårt att mäta avkastning på 

investerat kapital och internränta då investeringarna inte kan relateras till monetära siffror. 
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Lösningen på denna problematik är enligt författarna ett balanserat styrkort anpassat för e-

handelsprojekt. Denna möjliggör för företag att utvärdera sina e-handelsstrategier med 

mätning och uppföljning. I Figur 5 presenteras det balanserade styrkortet för e-handelsprojekt 

vilket innefattar fyra parametrar som ledningen bör fokusera på. Parametrarna är 

kundperspektivet, operativ skicklighet, verksamhetens bidrag och framtida inriktning. Dessa 

presenteras vidare nedan. 

1. Kundperspektivet (Customer Orientation) – parametrarnas syfte är att mäta företagets 

framgångar i att hitta nya och behålla befintliga kunder. Här ingår även kundnöjdhet 

och effektiv marknadsföring som båda är prestationsdrivare för att lyckas med att 

behålla och hitta nya kunder. 

Nyckeltal som mäts i kundperspektivet är: Resultat på kundenkäter, hur många klagomål som 

löses, hur många kunder som återkommer till sidan. 

2. Operativ skicklighet (Operativ excellence) – Denna parameter fokuserar på de interna 

förhållanden ett företag har för att motsvara kundens förväntningar.  

Nyckeltal som mäter operativ skicklighet är: leverenspunktlighet, korrekta lagervärde på 

hemsidan och systemutveklingshastighet.    

3. Verksamhetens bidrag (Business Contribution)– Målet för majoriteten av företag är att 

tillgodose styrelsen och ägarna. Då många e-handelsprojekt enligt författarna tenderar 

att fokusera på den tekniska utvecklingen blir det viktigt att integrera ägares intresse i 

det balanserade styrkortet. 

Nyckeltal som mäter verksamhetens bidrag är: lönsamhet på hemsidan, kostnadsminimering 

för att förvärva nya kunder och faktiska kostnader kontra budgeterade. 

4. Framtida inriktning (Future Orientation) – Perspektivet undersöker företagets 

förmåga att förbättra sig idag och för i framtiden. Eftersom denna förmåga är beroende 

av den kunskap och erfarenhet personalen besitter syftar perspektivet på att säkra att 

dessa hela tiden utvecklas. 

Nyckeltal som mäter framtida inriktning är: antalet utbildningsdagar, nya funktioner och 

personalnöjdhet. 
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Figur 5. Det balanserade styrkortet för E-handelsprojekt (Grembergen & Amelinckx, 2002) 

Teorin om balanserat styrkort för e-handelsprojekt inriktar sig främst på företag som har en 

konventionell butiksverksamhet och som ska etablera en internetverksamhet som ett tillskott 

till befintlig strategi. Teorin innehåller flera viktiga aspekter som även passar på vår målgrupp 

och därför kommer teorin att användas i denna studie. 

3.2 Image 

3.2.1 Social styrning 

Hopper, Northcott & Scapens (2007) beskriver tre olika typer av styrning av en organisation, 

outcome control, behaviour control och social control. Kort kan outcome control beskrivas 

som att företaget mäter resultat av handlingar och insatser och belönar huruvida uppsatta mål 

nås. Dessa kan mätas både utifrån finansiella och icke-finansiella tal och är en viktig del av 

verksamhetsstyrningen. Behaviour control innebär att företaget utgår från uppsatta policys, 

procedurer och strukturer och mäter därefter huruvida dessa efterlevs av personalen, vilket 

också är en viktig del i styrningen av en verksamhet. 

I små företag, likt fallföretagen i denna studie, blir social styrning av stor vikt då personal och 

ledning ofta sitter på samma ställe och interagerar med varandra i det dagliga arbetet. Social 
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styrning av ett företag relaterar till företagskulturen, normer och värderingar, vilket i sin tur 

influerar beteendet hos personalen. Hopper et al. (2007) menar att social styrning inte har en 

speciell mall för hur företaget styr sin verksamhet, utan influeras istället av företagets sätt att 

agera och vara. Den karaktäriseras av hur aktiviteter väljs att genomföras, såsom möten, 

vilken image företaget vill förmedla och vilka partnerföretag de väljer att arbeta med. Vidare 

beskriver Child (2005) social styrning som ett sätt att styra företaget och personalen genom 

kultur och personalaktiviteter. Detta görs genom att utveckla en stark identifiering hos 

personalen till ledningens mål, ha få formella kontroller och betoning på fria val och 

utbildning hos personalen. Detta kan uppnås genom att vara noggrann vid anställning av ny 

personal där det blir viktigt att använda anställningsmetoder som fastställer att ny personal har 

en attityd, de förmågor och ett beteende som är i linje med företagets image och strategiska 

mål. Detta kan även relateras till sista steget i Figur 4 i stycke 3.1.3, där implementering av 

strategin bland annat görs genom att skapa en ny organisation och kultur. 

I mindre företag förekommer inte alltid uttalade arbetsmetoder för hur verksamhetsstyrningen 

ska genomsyra organisationen och därför blir social styrning viktigt att förstå för att uppnå 

studiens syfte. 

3.3 Utveckling 

3.3.1 Utveckling Sortiment 
Ett företag som bedriver sin försäljning på internet har möjlighet att erbjuda ett bredare 

sortiment än vad en konventionell butik kan (Srinivasan, Anderson & Ponnavolub, 2002). 

Detta beror på att en fysisk butik är begränsad av utrymmet som finns. En internetbutik kan 

dels ha ett lager som ej behöver vara kundoptimalt, vilket innebär att fler produkter får plats, 

och dels kan de enligt författarna också bilda allianser med andra företag för att kunna erbjuda 

fler produkter som de ej behöver lagerhålla. Detta är inget kunden märker då alla produkter 

erbjuds på samma hemsida. Detta skapar en stor konkurrensfördel för internetbutiker jämfört 

med vanliga butiker och författarna menar också att kundens transaktionskostnader minskar 

då de erbjuds en större valmöjlighet och bredare sortiment på ett enskilt ställe. Förutom att 

erbjuda en stor variation av produkter och ett brett sortiment menar också Allen & Fjermestad 

(2001) att det är kritiskt att vara snabb med att erbjuda nya produkter för att utveckla en bred 

kundbas då de som erbjuder en ny produkt först kommer att ha ett försprång i att knyta lojala 

kunder till sig. Vidare beskriver Zott, Amit & Donlevy (2000) att en strategi för att skapa ökat 

kundvärde och på så sätt knyta lojala kunder till sig, är att bredda sitt sortiment och erbjuda 
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fler produkter än konkurrenter. Lindvall (2001) beskriver att en viktig del i att knyta lojala 

kunder är genom olika aktiviteter som till exempel erbjudanden, rabatter och kampanjer. När 

kunder får ta del av dessa aktiviteter bidrar det till värdeskapande och långsiktiga relationer. 

Författaren nämner även att de mest lönsamma kunderna är de som är lojala. 

För att företag i tillväxt ska lyckas med att skapa kundvärde och vinna marknadsandelar är 

teorin utveckling av sortiment av stor vikt, därför kommer den att användas i analysen. 

3.3.2 Utveckling Teknik 
Chaffey (2007) menar att mindre bolag ofta försummar mätning av data under 

inledningsfasen, vilket kan vara farligt samtidigt som han belyser vikten av att välja rätt data 

att analysera för ett specifikt företag. Några nyckeltal Chaffey menar är viktiga att mäta i ett 

e-handelsföretag är exit rate som visar hur många besökare som inte klickar sig vidare från 

startsidan, utan lämnar denna direkt. Unika besökare som visar antalet enskilda besökare på 

hemsidan under en viss tidsperiod. Konvertering som procentuellt visar hur många av sidans 

besökare som genomför en önskad handling, vilket genomgående i denna studie refererar till 

ett köp. Företag kan genom olika förändringar på sin hemsida påverka konverteringsgraden. 

Enligt Sumita & Zuo (2010) är ett sätt som blir allt viktigare för e-handelsföretag att arbeta 

med för att förbättra sin konverteringsgrad är att anpassa sin hemsida för mobiltelefoner och 

surfplattor. Författarna menar att mobiltelefoner och surfplattor blir allt mer avancerade och 

klarar av att utföra mer sofistikerade uppgifter i takt med utvecklingen. Därför använder allt 

fler personer sin mobila enhet till att söka och handla på. 

Exit rate, unika besökare och konvertering är ett fåtal av de nyckeltal ett företag kan mäta med 

Google Analytics. Google Analytics är Googles verktyg för analys av användardata kring 

hemsidan (Google, 2011). En aspekt som Chaffey (2007) menar är viktig att arbeta med och 

förbättra är filtrering, som innebär att optimera sökfunktioner och möjligheten att anpassa 

hemsidan efter besökarens egna preferenser. Genom att använda data från Google Analytics 

kan företag få information om hur olika filtreringsverktyg används av besökare. Om företaget 

kan förbättra sin filtrering kan de också enligt författaren minska sin exit rate. Vidare föreslår 

författaren en specifik filtreringsmetod som han kallar “the next best thing”. Detta innebär att 

besökaren får förslag på produkter som är av likartad typ som den som är på väg att beställas 

eller tidigare har beställts. Författaren menar att detta leder till merförsäljning, vilket är bra för 

ett företags tillväxt. 
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Ett annat verktyg som Chaffey (2007) nämner är viktigt att utveckla är en kundtjänstchatt där 

kunder med frågor och problem direkt kan få svar. 

Teorin om teknisk utveckling kommer användas i analysen då den belyser viktiga aspekter 

gällande vad som är viktigt att mäta och arbeta med för företag som bedriver verksamhet på 

internet. 

3.4 Spridning 

3.4.1 Word of Mouth 

Word of Mouth (WOM) har benämnts som en av världens mest effektiva 

marknadsföringsstrategier, men också som ett av de mest svårförstådda fenomen inom 

marknadsföring (Misner, 1994). Arndt (1967) har definierat WOM som: en muntlig 

kommunikation om ett varumärke, produkt eller tjänst, mellan konsumenter som mottagaren 

uppfattar som icke kommersiell. Meiners, Schwarting & Seeberger (2010) menar att 

marknadsföring genom WOM inte enbart handlar om att skapa samtal mellan konsumenter 

om företaget och dess produkter utan snarare uppmuntra dessa samtal och förankra dem i den 

övergripande marknadsföringsstrategin. 

WOM är i huvudsak något som sker i mötet mellan människor men fenomenet har fått en allt 

större genomslagskraft i takt med internets utveckling. På bloggar och sociala medier som 

Twitter, Youtube och Facebook har pionjärers åsikter om varumärken blivit en allt större 

inspirationskälla för konsumenter, något e-handelsföretag kan dra allt större nytta av 

(Breazeale, 2009). Teorin har utvecklats och Breazeale (2009) menar att i och med internets 

utveckling har begreppet Word of Mouse fötts och att WOM därför är av stor vikt för företag 

generellt, inte enbart för företag som är verksamma på internet. Stern (1994) menar att 

WOM:s natur tidigare har beskrivits som flyktigt då det i samma stund som något har yttrats 

också försvunnit, eftersom det uppstod på ett spontant sätt. Breazeale (2009) menar att sedan 

internets uppkomst försvinner inte saker som har sagts, då det skrivs ner och sprider sig till 

fler människor via forum och andra sociala medier, vilket Word of Mouse symboliserar. 

Vidare menar författaren att konsumenter kan få en minskad uppfattning om att det som 

skrivs på internet inte är icke-kommersiellt och spontant, då de inte kan vara säkra på vem 

som uttalat sig. Det blir därför allt viktigare för företag att styra denna kommunikation på ett 

korrekt sätt för att undvika missförstånd och negativ WOM. 
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Teorin om WOM kommer att användas för att analysera huruvida företag inom vår 

avgränsning kan sprida sin identitet på internet, vilket är en viktig del för företag i tillväxt 

(Breazeale, 2009). 

3.5 Benchmarking 
Teorin om benchmarking grundades under 1970-talet av Dr Robert C. Camp och publicerades 

i litteratur 1989 (Camp, 1989). Syftet med grundteorin är att finna så kallade best practices, 

eller bästa praktiker, inom olika områden och sedan jämföra sig själv med dessa. Genom att 

använda sig av metoden kan nya vägar och möjligheter till förbättring av ett företags 

prestationer upptäckas. Metoden är riktad till företag i allmänhet och många forskare har 

arbetat med och utvecklat teorin för att anpassa den till specifika branscher. 

Jeffcoate et al. (2002) menar att internets konstanta utveckling innebär att det blir allt 

viktigare för e-handelsföretag att mäta sina prestationer på regelbunden basis. Enligt 

författarna är första steget i metoden att företaget måste fastställa vilken strategi de har och 

hur företaget ställer sig till tillväxt. För att implementera strategin i verksamheten och 

fastställa att hela eller delar av den uppnås inom en given tidsram, är det viktigt att sätta upp 

mål för vad företaget vill uppnå. Dessa mål måste vara väl avvägda och korrelera med 

företagets övergripande strategi för att företaget ska styras i korrekt riktning (Anthony & 

Govindarajan, 2006). Därefter menar Jeffcoate et al. (2002) att målen ska underbyggas med 

väl vägda mått, så kallade nyckeltal. När nyckeltalen har fastslagits jämförs dessa sedan med 

andra liknande företag på marknaden. Genom att jämföra dessa med bästa praktiker kan 

företaget kontrollera hur bra de är på en specifik aktivitet och vad som kan göras bättre. En 

aspekt som lyfts fram är vikten av att noggrant välja ut jämförelseföretag. Företagen ska vara 

av lika art som det egna, inom det område som avses mätas, för att undvika felaktigheter i 

jämförelsen. 

Ur teorin om benchmarking kommer främst delar att lyftas ur för analys av empirin. Det vill 

säga vikten av att välja rätt faktorer i linje med strategin och jämföra dessa med bästa 

praktiker inom området. 

3.6 Sammanställning Teoretisk Referensram 
I Figur 6 presenteras en sammanställning över några av de faktorer som är av fundamental art 

för en verksamhets styrning mot uppsatta mål och vision. Teorierna som presenterats i detta 

kapitel är formella styrmedel för flera olika kategorier av företag och har stor anknytning till 
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varandra. Genom korrekt användning kan företag fastställa att arbetet utförs i enlighet med 

uppsatt strategi och på så sätt nå måluppfyllelse. Som nämnts i de inledande kapitlen av 

studien är syftet inte att generalisera teorier utan istället avgränsa och anpassa dito till en 

specifik företagskategori. Detta vill vi uppnå genom metoden som presenterades som en 

växelverkan i Figur 2. Genom detta arbete har vi sett att ekonomi- och verksamhetsstyrning 

kan utformas på olika sätt för företag generellt, men med den presenterade referensramen som 

fastställts kan företag inom vår avgränsning uppnå sina mål. Pilarna mellan varje stor box 

symboliserar i vilken ordning teorierna används för att uppnå företagets vision och strategi. Boxen 

3.1.3 SWOT symboliserar att ett företag kan fastställa en korrekt vision och strategi genom att 

göra en SWOT-analys, samtidigt som den också visar att genom att jämföra sig med andra företag 

kan företaget se sina egna styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Boxen 3.1.5 Nyckeltal 

symboliserar vikten av att välja rätt nyckeltal att mäta för att uppnå sin vision och strategi, samt 

vikten av att välja rätt nyckeltal att jämföra med andra företag. Returpilen symboliserar att genom 

att arbeta med varje steg korrekt kan företagets vision och strategi uppnås, för att sedan revideras 

och utökas för att sedan föra företaget mot nya mål genom en ny strategi och vision. 

 

 

Figur 6. Föreställningsram över fundamentala teorier för ekonomi- och verksamhetsstyrning  
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4. Empiri 

Här presenteras studiens empiriska resultat. Fallstudiens två företag presenteras grundligt 

utifrån den information som framkommit genom intervjuerna. Kapitlet avslutas med 

branschens utveckling och presentation av våra enkätfrågor. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Fallföretag 1 – Coolstuff AB 
Det första fallföretaget i studien är Coolstuff AB (Coolstuff) och en av företagets två grundare 

är representant i studien.  

4.1.1 Bakgrund 
Coolstuff startade sin verksamhet på internet 2004 

och har sedan dess expanderat kraftigt varje år. De 

senaste fem åren har företaget haft en årlig tillväxt 

på cirka 35 procent, vilket ses i Figur 7 (Retriever, 

2011). Företagets grundare, Kajsa Knapp och 

Christian Omander sköter tillsammans lednings- och 

inköpsarbetet, vilket innefattar flertalet inköpsresor 

till Asien per år. Totalt har de cirka 20 stycken 

anställda som alla sitter på samma kontor i Malmö. (Knapp, 2011) 

År 2006 öppnade Coolstuff sin första och för tillfället enda fysiska butik, belägen centralt i 

Malmö. Denna butik utgör cirka 3 procent av företagets totala omsättning, alltså en mycket 

liten del. VDn berättar att någon specifik verksamhetsstyrning inte behövs för butiken, utan 

fokus ligger på internetverksamheten som utgör resterande cirka 97 procent av omsättningen. 

Butikens existens innebär främst ett showroom till internetverksamheten där möjlighet finns 

att fysiskt se och prova de produkter som finns i internetbutiken. Coolstuff har som 

målsättning att den fysiska butiken ska visa ett positivt resultat, vilket de mäter genom hur 

hög försäljningen är och hur den utvecklas över tiden.  

4.1.2 Vision och Strategi 
Coolstuffs vision är att bli ”Europas största gadgetbutik”. De eftersträvar att vara det första 

valet för Européer som vill handla annorlunda och roliga produkter på internet. För att uppnå 

denna vision bedriver de en strategi som fokuserar på tillväxt. Strategin uppnås 

Figur 7. Coolstuffs tillväxt (Retriever, 2011) 
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genomexpansion på befintliga marknader samt etablering på nya. Coolstuffs 

internetverksamhet är etablerad i Sverige som utgör 42 procent, Norge 33 procent, Danmark 

18 procent och Tyskland 7 procent av försäljningen. Nästa år planerar de att expandera sin 

verksamhet till Finland, som ett led i att uppnå sin vision. En lansering i ett nytt land innebär 

registrering av nytt domännamn i det specifika landet, vilket grundar sig i att Coolstuff vill ha 

en lokal anpassning i det land de etablerar sig i. De lokala adresserna möjliggör en bättre 

annonsering och kundtjänst, vilket ger mervärde för kunden. Företagets tillväxtstrategi 

grundar sig i en kontinuerligtillväxt med ständig lönsamhet. Detta förklarar valet att 

expandera i ett land i taget, då det både är kostsamt och riskfyllt att etablera sig i flera länder 

samtidigt. 

VDn på Coolstuff ser företagets breda och unika produktmix som deras största strategiska 

konkurrensfördel. De ofta unika varorna skapar en svårighet för kunder att uppskatta det 

faktiska värdet på produkten, detta innebär att Coolstuff kan hålla relativt höga marginaler på 

sina produkter.  Coolstuff har genom sin unika och breda produktportfölj inget behov av att 

konkurrera med låga priser utan konkurrerar genom sina differentierade produkter. De vill 

samtidigt inte ta överpriser för sina produkter utan försöker skapa en bra balans mellan 

förtjänst och kundnöjdhet. 

I Coolstuffs strategi ingår även ett aktivt arbete med att pressa leverantörernas priser, vilket de 

gör genom stora inköpskvantiteter. Detta är bra för lönsamheten i företaget då de, även om det 

tar lång tid, vanligtvis får sålt alla varor. De stora inköpskvantiteterna resulterar däremot i en 

hög kapitalbindning i varulagret. 

4.1.3 Image 
Coolstuff vill förmedla en ärlig, lekfull och rolig image. Detta syns bland annat på hemsidan 

där kunden har möjlighet att recensera produkter och lägga upp egna bilder och filmer när de 

använder dessa. Förutom möjligheten att publicera media och recensera produkter signalerar 

hemsidans färgglada utformning bilden av en lekfull och rolig företagsidentitet. (Coolstuff.se, 

2011) 

På frågan om vilken målgrupp och vilka kunder Coolstuff riktar sig mot svarar VDn att 

Coolstuffs målsättning är att tillhandahålla något som passar alla. Deras image; att vara ärliga, 

lekfulla och roliga är en profil som är lättillgänglig för kunder att identifiera sig med och 

därför också ett sätt att nå ut till många potentiella kunder. 
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Coolstuffs VD anser att företaget har en väl utformad företagskultur. Denna förmedlas inte 

genom någon direkt styrning då deras storlek inte kräver detta. Istället förmedlas kulturen 

genom de anställdas identifiering med företaget och de anställdas intresse för prylar. En 

anställd uttrycker sig “Jag har en del av produkterna hemma och skulle faktiskt inte kunna 

tänka mig ett liv utan dem”(Anställd Coolstuff, 2011-12-06 Intervju Email). 

Den anställda berättar att företagskulturen går i linje med det snabbt utvecklande och 

innovativa företaget Coolstuff är. Vägen från idé till beslut är kort, alla i organisationen får 

vara med att bestämma och agerande och innovation uppmuntras. 

Ledningen ger internt ut en årskrönika. I den kan de anställda läsa vad som hänt det senaste 

året och vad ägarna tycker varit positivt samt negativt under detta. Inom företaget har de ett 

bonussystem som bland annat grundar sig på kundnöjdhet och presenteras i årskrönikan. 

Ledningen vill med bonussystemet och årskrönikan skapa extra incitament och identifiering 

för de anställda. 

4.1.4 Utveckling 
Coolstuff eftersträvar en genomgående hög kvalitet på samtliga produkter och arbetar 

samtidigt kontinuerligt med att utvidga sin produktportfölj. För att upprätthålla kvaliteten gör 

de en utvärdering av varje potentiell ny produkt innan den tas in i sortimentet. Detta resulterar 

i en ständigt kvalitetssäkrad utveckling av Coolstuffs sortiment. Den befintliga 

produktbredden, den kontinuerliga utvidgningen av produktsortimentet samt tidigare nämnda 

stora inköpskvantiteter leder till hög kapitalbindning i varulagret. Coolstuff arbetar för att 

motverka den höga kapitalbindningen genom förhandlingar om längre krediter hos 

leverantörerna. Coolstuffs unika produktbredd grundar sig i att de nästan har lika många 

leverantörer som de har produkter. VDn förklarar att samtidigt som leverantörssituationen 

kräver mycket administrativt arbete bidrar detta också till deras unika utveckling av 

sortimentet. 

Företaget har planer på att utveckla en hemsida som är anpassad för smartphones och 

surfplattor. VDn anser att hemsidan i dagsläget fungerar bra på nämnda plattformar, men i 

takt med att handeln ökar via dessa bör en helt anpassad version av hemsidan utvecklas.  

Coolstuff har som initiativtagare startat en benchmarkinggrupp för att hela tiden befinna sig i 

framkant på en snabbt utvecklande marknadsplats. I benchmarkinggruppen ingår förutom 

Coolstuff tre andra företag där inga är direkta konkurrenter med varandra. Företagen i 



Balanserat styrkort för företag E-handelsföretag i tillväxt 

31 
 

gruppen träffas regelbundet för att jämföra sina verksamheter med varandra och dela med sig 

av erfarenheter och idéer. 

Internet som marknadsplats möjliggör många mätpunkter för ett företag och Coolstuff 

använder sig främst av Google Analytics. All tillgänglig statistik skapar ett krav på företag att 

sortera tillgänglig information och enbart mäta sådant som är kopplat till strategin och som 

går att påverka.  

Google Analytics ger Coolstuff möjligheten att arbeta med filtrering. Genom detta verktyg 

kan de skapa unika topplistor i de olika länder där de är etablerade. Dessa topplistor är det 

första kunden möts av vid ett besök på hemsidan och baseras på de för tillfället populäraste 

produkterna. Det främsta filtreringsredskapet är att dock att rekommendera liknande 

produkter när kunden besöker en specifik produktsida. Coolstuff ger även möjlighet för 

kunden att själv filtrera bland produkterna på pris, ålder och kön. 

För att öka säkerheten och tryggheten kring ett köp arbetar Coolstuff aktivt med kundtjänst 

via chatt. De har ett fast fraktpris på 49kr, 90 dagars öppet köp, två års garanti, snabb leverans 

och flera olika betalningsalternativ. (Coolstuff.se, 2011) 

4.1.5 Spridning 
Coolstuff bedriver främst marknadsföring genom aktivt arbete med sociala medier såsom 

Facebook och Youtube. På Facebook har företaget en egen sida där de presenterar nya 

produkter, låter kunder ställa frågor och där kunder kan lägga upp egna bilder och media 

kopplat till företagets produkter (Facebook, 2011a). På Youtube har Coolstuff en egen kanal, 

där de publicerar egengjorda spelfilmer där produkterna sätts i ett sammanhang (Youtube, 

2011a). De bedriver marknadsföring utöver de sociala medierna genom direktannonsering i 

form av banners på olika hemsidor och utskick av nyhetsbrev. Coolstuff är måna om att all 

marknadsföring ska följa företagets profil och locka till ett lekfullt och nyfiket beteende hos 

kunderna.  

Två veckor efter ett genomfört köp skickar Coolstuff ut en kundnöjdhetsenkät för att få 

respons på kundens shoppingupplevelse. Genom säkerställandet av att köpet upplevs positivt 

och för att visa att företaget engagerar sig i kundens åsikter, ökar chansen att kunden sprider 

ett positivt budskap om företaget till andra.  
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4.1.6 Nyckeltal 
Enligt Coolstuffs VD mäter företaget sin internetverksamhets prestation samt säkerställer att 

strategi och vision uppnås främst genom följande nyckeltal: 

Konvertering, unika besökare, exitrate, besökare som aktivt gått in på sidan genom att själva 

skriva in adressen i adressfältet, genomsnittsorder och omsättningstillväxt.  

4.2 Fallföretag 2 - Très Bien Shop AB 
Det andra fallföretaget i studien är Très Bien Shop AB (Très Bien Shop) och företagets VD är 

representant i denna studie.  

4.2.1 Bakgrund 
Très Bien Shop grundades år 2007 när bröderna Hannes och Simon Hogemans tidigare 

butiker slogs ihop och flyttades till Malmö från respektive tidigare städer, Lund och 

Helsingborg. I samband med flytten lanserades den webbaserade butiken tresbienshop.net. 

Ägarna märkte tidigt att lönsamheten för ett butikskoncept med differentierade varumärken 

inte låg i fysisk butiksverksamhet, utan på internet då omsättningen där översteg 

butiksförsäljningen på bara några månader. Très 

Bien Shops butik i Malmö gick från att vara 

verksamhetens kärna till att främst vara ett 

showroom för internetverksamheten. Hösten 2010 

öppnade företaget sin andra butik och därmed sitt 

andra showroom i Stockholm tillsammans med 

klädmärket Our Legacy. Företaget har sedan 2007 

haft en årlig tillväxt på cirka 135 procent, vilket ses 

i Figur 8. 

Très Bien Shops butiksverksamhet omfattar idag 10 procent av företagets totala omsättning. 

VDn berättar att någon specifik verksamhetsstyrning inte behövs för butiken, utan fokus 

ligger på internetverksamheten som utgör resterande 90 procent av omsättningen. Att använda 

de båda butikerna som tidigare nämnda showroom konkretiserar en annars icke-fysisk 

verksamhet. Très Bien Shops verksamhetsstyrning gällande de båda butikerna är att de inte 

går med förlust.  

4.2.2 Vision och strategi 
Très Bien Shop har tidigare haft som målsättning att bli en av de fem största i världen i sitt 

marknadssegment. Något de uppnått och arbetar nu utifrån ett expansionsmål på 25 procent 

Figur 8 Très Bien Shops tillväxt (Andrén, 2011) Figur 8. Très Bien Shops tillväxt (Andrén, 2011) 
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per säsong och de bedriver därmed en strategi baserad på tillväxt. Très Bien Shop är 

etablerade i stora delar av världen och satsar på en jämn expansion på befintliga marknader. 

Très Bien Shop bedriver idag försäljning till cirka 50 länder på internet, där den svenska 

marknaden utgör 10 procent av försäljningen, ej inkluderat butiksverksamheten. Övriga stora 

marknader är USA, Tyskland, England, Frankrike, Singapore och Hong Kong. 

Butiken i Malmö spelar trots sin ringa omsättning en stor strategisk roll för företaget. Detta 

genom att skapa möjligheten för Très Bien Shop att vara återförsäljare till många unika 

varumärken de annars aldrig hade fått sälja på bara internet. VDn berättar att många mindre, 

exklusiva klädföretag värnar om sitt varumärke och vill bli korrekt representerade av sina 

återförsäljare och inte överexponerade. Att därför driva en butik i en stad där dessa 

varumärken inte är representerade är ett effektivt sätt att möjliggöra försäljning på internet.  

4.2.3 Image 
En av Très Bien Shops största konkurrensfördelar är den unika image de lyckats skapa på 

internet. VDn menar att den image Très Bien Shop förmedlar är en viktig faktor till deras 

internationella storhet och spridning. Très Bien Shops största konkurrent, Mr. Porter, är en 

aktör med liknande profilering som Très Bien Shop. Mr. Porter har både ett större utbud och 

en högre likviditet i bolaget. Dock saknar de enligt Très Bien Shops VD mycket av den 

personlighet som Très Bien Shop har skapat.  

Très Bien Shops varumärkesutbud och hur de väljer att presentera det på hemsidan är en 

viktig faktor i deras värdeskapande. Très Bien Shop vill förmedla en känsla av handplockade 

unika produkter, som är svåra att hitta någon annan stans. De vill skapa en nära kontakt med 

kunden och på så sätt förmedla samma känsla de gjorde i de mindre butikerna där allt började. 

Samtidigt som företaget vill skapa känslan av en originell butik är de också måna om att ge 

kunden ett intryck av att de bedriver en väl organiserad och utvecklad internetverksamhet. 

Très Bien Shop vill förmedla en innovativ, passionerad och strukturerad image.  

Vid ett besök på hemsidan möts kunden av en enkel och avskalad utformning där produkterna 

och varumärkena är i fokus. Känslan av handplockade varor förstärks genom att 

presentationen av varje produkt är i form av en helkroppsbild där modellen som visas har en 

komplett utstyrsel på sig. Reportage och intervjuer med anställda och representanter från 

varumärkena uppdateras kontinuerligt på hemsidan. (Tresbienshop.net, 2011) 

Företaget styr enligt VDn inte personalen på något specifikt sätt. Styrningen sker vid 

anställning i form av att den potentielle medarbetaren identifierar sig med företagets identitet. 
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Detta styrks även genom intervju med en medarbetare som beskriver känslan på företaget som 

avslappnad och familjär. Hans garderob består uteslutande av kläder som företaget är 

återförsäljare av och menar att detta är generellt för alla anställda på företaget. (Anställd Très 

Bien Shop, 2011) 

4.2.4 Utveckling 
När Très Bien Shop anställde Anders Andrén som VD i april 2010 gjordes detta för att 

delägarna ville få mer struktur i företaget. I och med Andréns anställning infördes bland annat 

nytt ordersystem, nya affärsverktyg, ny e-handelsplattform och en ombildning av bolaget till 

aktiebolag genomfördes. Ett steg i Très Bien Shops utveckling var i det läget att applicera och 

öka medvetenheten om verksamhetsstyrning i företaget. Vidare minskade företaget sin 

butiksyta för att ge plats åt mer lagerutrymme för internetverksamheten. 

Très Bien Shops målsättning är att ständigt utveckla hemsidans innehåll. Detta görs genom 

publicering av reportage, intervjuer, tävlingar, erbjudanden och nya produkter. De vill varje 

vecka publicera något som enligt VDn bidrar till värdeskapande i företaget. Très Bien Shops 

unika sortiment kan begränsa utvecklingen i företaget då varulagret binder mycket kapital. 

Vad som är bidragande till kapitalbindningen i företaget är dyra varor, bred produktportfölj 

samt säsongsbaserade leveranser. Kapitalbindningen är alltså inte jämnt fördelad över året 

utan högre i början av varje säsong eftersom det är då leveranserna av varor sker. Très Bien 

Shop arbetar för att motverka den höga kapitalbindningen genom att förlänga kredittiderna 

hos leverantörerna. För att minska det kapital företaget redan bundit har de även en Ebay-

butik, där de säljer produkter som inte blivit sålda via hemsidan.  

En viktig konkurrensfördel en e-handelsbutik har mot en vanlig butiksverksamhet är enligt 

Très Bien Shops VD möjligheten till ett brett produktsortiment. I en internetbutik kan du 

exponera lika många varor som ryms i ett köpcentra. Om allt finns på samma ställe blir det 

enkelt att handla, ett viktigt verktyg för företaget är därför att komplettera deras relativt dyra 

varor med billigare för att locka kunderna till merköp. 

Ett viktigt steg i företagets utveckling är i dagsläget att ta fram en mobilanpassad hemsida. De 

tidigare nämnda helkroppsbilderna gör sig bra på en hemsida anpassad för datorer. På en 

surfplatta och framförallt mobiltelefonens mindre skärm, lämpar sig bilder bättre där enbart 

den specifika produkten är i fokus. 

Très Bien Shop är enligt VDn väl medvetna om hur deras konkurrenter positionerar sig och 

hur de utvecklar sina verksamheter, eftersom denna information i stor utsträckning finns 
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tillgänglig på respektive konkurrents hemsida. Très Bien Shop vill vara unika och försöker 

därför undvika kopiering av sina konkurrenter. De hämtar viss inspiration från företagen de är 

återförsäljare åt för att presentera varumärkena på ett sätt som tillfredsställer dessa. I övrigt 

sker ett utbyte av information och idéer socialt mellan kontakter på liknande företag som inte 

är konkurrenter, något som skulle kunna kallas för social benchmarking. 

Vid insamling av information som rör hemsidans trafik använder sig Très Bien Shop av 

Google Analytics. VDn förklarar att den tekniska analysen har få begränsningar. Detta gör det 

viktigt att inte överanalysera den tillgängliga informationen, utan förstå vad som verkligen är 

viktigt att mäta för företaget. En viktig sak som Google Analytics möjliggör för Très Bien 

Shop är filtrering på hemsidan, vilket görs på hemsidan genom att rekommendera liknande 

produkter när kunden besöker en specifik produktsida. 

För att öka säkerheten och tryggheten kring ett köp har Très Bien Shop gratis frakt inom 

Sverige och standardiserade fraktkostnader till resterande delar av världen. De erbjuder 14 

dagars öppet köp och kunden kan välja mellan flera olika betallösningar (Tresbienshop.net, 

2011). De har en heltidsanställd som uteslutande arbetar med kundtjänst och support. 

4.2.5 Spridning 
Très Bien Shop har många besökare på sin hemsida i förhållande till hur många köp som 

genomförs vilket resulterar i ett lågt konverteringstal. VDn menar att företagets utformade 

image och innehållet på hemsidan lockar till att många personer besöker hemsidan för 

influenser och inspiration. Det höga besökarantalet bidrar till att Très Bien Shop får stor 

publicitet eftersom de omnämns på bloggar och andra sociala medier runt om i världen. Det 

låga konverteringstalet kompenseras därmed av en spridning av Très Bien Shops identitet. 

Très Bien Shop har en egen Facebook-sida och Youtube-kanal. På företagets Facebook-sida 

svarar de på kunders frågor, lägger upp tävlingar och annonserar om kommande 

produktlanseringar (Facebook, 2011b). På Youtube-kanalen lägger de upp filmer från 

modevisningar, återförsäljares filmer och annat som kan vara av intresse för 

besökaren(Youtube, 2011b). Andra sociala medier som Très Bien Shop använder i sin 

spridning är Vimeo, Flickr och Twitter. 

Varje vecka skickar Très Bien Shop ut ett nyhetsbrev till sina befintliga kunder med nyheter 

och tillfälliga erbjudanden. Deras kundtjänst sköts på ett personligt plan, med personliga svar 

till alla kunder. Dessutom eftersträvar företaget en kort svarstid på kunders eventuella frågor. 
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Très Bien Shop arbetar inte aktivt med kundnöjdhetsenkäter för att undersöka hur kunderna 

upplever ett köp. VDn anser att deras kunder själva är bra på att framföra sina åsikter om det 

är något de är missnöjda med. Orden ”kunden har alltid rätt” genomsyrar hela verksamheten 

och detta menar VDn blir extra viktigt på internet där ett dåligt rykte sprids snabbt och är 

svårt att bli av med. 

4.2.6 Nyckeltal 
Enligt Très Bien Shops VD mäter företaget sin internetverksamhets prestation och säkerställer 

strategi och vision främst genom följande nyckeltal: 

Konvertering, unika besökare, exit rate, bruttomarginal, genomsnittsorder, orderantal, 

snittbesökarens tid på hemsidan, antal vidareklick från startsidan, sålda varor per order och 

omsättningstillväxt. 

4.3 Branschens utveckling 

4.3.1 E-Handel 
Sedan e-handelns början har försäljningskanalen växt för varje år som gått. Idag utgör 

handeln 4,6 procent av den totala detaljhandeln i Sverige och omsättningen på internet var 

2010 25 miljarder kronor, med en prognos för 2011 på 27 miljarder. (Svensk Handel, 2011)  

Svensk Handel genomför årligen en undersökning av konsumenters och företagares 

internethandelsvanor. Enligt undersökningen har 90 procent av de tillfrågade någon gång 

handlat varor via internet (Svensk Handel, 2011). Vidare näthandlar hälften av konsumenterna 

varje vecka eller någon gång i månaden, där böcker, elektronik, skor och kläder är de 

vanligaste varorna.  

En viktig del för ett företag att öka sin omsättning och expandera är att konsumenten ska 

känna sig säker när den handlar och betalar på internet. Undersökningen visar att konsumenter 

upplever en allt större säkerhet vid handel på internet, där 95 procent menar att det är säkert. 

4.3.2 Sociala Medier 
Svensk Handels (2011) undersökning visar att cirka 20 procent av alla som handlar på internet 

väljer en specifik sida genom att de hört talas om den via sociala medier och bloggar. 

Samtidigt växer antalet mötesplatser på internet ständigt, där ett av de senaste tillskotten är 

Facebookkonkurrenten Google Plus (DN, 2011). Enligt statistik från respektive företags 

hemsida har Youtube 800 miljoner unika besökare varje månad (Youtube, 2011c) och 



Balanserat styrkort för företag E-handelsföretag i tillväxt 

37 
 

Facebook har 800 miljoner användare (Facebook, 2011c). Angående vikten av sociala medier 

uttrycker sig Linda Hedström, e-handelsansvarig på Svensk Handel sig: 

”Sociala medier får allt större påverkan på e-handeln och de vävs ihop allt mer.  

För den e-handlare, och fysiska handlare, som på ett smart sätt arbetar med  

sociala medier kan det påverka försäljningen jättepositivt. Några bra exempel bland  

många som arbetar med detta är coolstuff.se, halens.se och mandeldesign.se.”  

(Linda Hedström, 2011-02-23Svensk Handel http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Nyheter/2011/E-

handeln-fortsatter-oka/) 

4.3.3 Vår enkätundersökning 
Här presenteras frågan som kompletterar Svensk Handels enkätundersökning. 

 

Figur 9. Enkätundersökning 

Figur 9 - I vår enkätundersökning visar det sig att en majoritet av alla tillfrågade är positiva 

till att handla via mobiltelefon eller surfplatta. 6 procent har gjort det och kan tänka sig att 

göra det igen, och 53 procent svarar att de ej har gjort det men att de kan tänka sig att göra 

det. 
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4.3.4 Teknik 
Enligt DIBS (2011) ökar datatrafik genom mobiltelefoner och surfplattor kraftigt och enligt 

Internetstatistik (2011) har försäljningen av abonnemang för mobil datatrafik ökat med 185 

procent bara det senaste året, vilket ses i Figur 10 nedan. I undersökningen från DIBS (2011) 

visar det sig att det fortfarande bara är 30 procent av alla e-handelsbutiker i Europa som har 

en hemsida som är anpassad för mobiltelefon. Det bekräftas av Hedström (2011) som menar 

att mobilsidor fortfarande inte är ett utbrett begrepp men hon ser en stor utvecklingspotential 

inom en period på tio år. I undersökningen från DIBS (2011) presenteras att datamängden 

som skickas från mobiltelefoner har ökat med 92 procent under första halvåret 2011 jämfört 

med samma period föregående år. 

 

Figur 10. Statistik över datatrafik via mobilnät (Internetstatistik, 2011) 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras de empiriska data som insamlats och presenterats i kapitel fyra med 

den teoretiska referensram som presenterats i kapitel tre. Denna analys resulterar sedan i en 

slutsats som presenteras i nästkommande kapitel. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Vision och Strategi 
Båda fallföretagen bedriver en strategi som fokuserar på tillväxt. Coolstuffs vision är att bli 

”Europas största gadgetbutik” (Knapp, 2011). Très Bien Shop har uppnått sin tidigare vision 

och fokuserar nu på en säsongsbaserad tillväxt med 25 procent (Andrén, 2011). Även om 

företagen har olika definierade målsättningar är det dessa som är bakomliggande till den 

expansiva strategi företagen bedriver. Enligt Jeffcoate et al. (2002) är små företag i startfasen 

tvungna att fokusera på en smal marknadsnisch som antingen lågkostnadsaktör eller 

differentierad aktör. Vi anser att företagen inte längre befinner sig i startfasen. Très Bien Shop 

fokuserar trots detta fortsatt på en smal marknadsnisch, medan Coolstuff har utvecklat sin 

strategi till att fokusera på en bred marknad. Très Bien Shops dyra och unika varor gör dem 

tvungna att fokusera på en mindre målgrupp, då dessa produkter inte tilltalar den breda 

marknaden. Internet möjliggör för Très Bien Shop, att trots deras fokuserade marknadsnisch, 

bedriva en expansiv verksamhet. Troligtvis är detta en anledning till att Très Bien Shop gjort 

det strategiska valet att lansera sig globalt medan Coolstuff etablerar sig i ett land i taget. 

För att koppla fallföretagens expansionsstrategier till Porters (1998) strategikategoriseringar 

anser vi att en fokusering på en bred marknad gynnas av etablering i ett land i taget, medan 

fokusering på en smal marknadsnisch gynnas av en mer global expansion.  

Gemensamt för företagen gällande deras strategi är att båda har differentierade produkter, 

inget av företagen bedriver därmed en lågkostnadsstrategi. Företagen försöker istället genom 

image och utveckling skapa en unik identitet som de kan sprida till sina kunder. 

Vi anser att det efter vår genomförda undersökning är lätt att identifiera kärnverksamheterna i 

respektive företag. För Coolstuff är det deras unika produktbredd och för Très Bien Shop är 

det deras unika identitet. Enligt Anthony & Govindarajan (2006) och Landström & Löwegren 

(2009) är det viktigt att med hjälp av SWOT-analys identifiera ett företags styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. Produktbredden för Coolstuff och identiteten för Très Bien Shop är 
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företagens respektive styrkor. Svagheterna som är gemensamt för de båda företagen och 

generellt för detaljhandelsföretag i tillväxtfas är att kapitalbindningen i varulager begränsar 

expansionsstrategin. Möjligheterna för e-handelsföretag är att de inte är begränsade av en 

fysisk marknadsplats. Samtidigt är hoten att konkurrensen generellt är större och att företag 

som är verksamma på internet är beroende av datorsystem. De båda fallföretagen menar dock 

att deras position på marknaden minimerar konkurrensen. Ett annat hot som båda företagen är 

medvetna om är hur lätt negativ information sprids på internet, vilket de aktivt arbetar med att 

undvika.  

Expansiv strategi på internet kan bedrivas på olika sätt. Vad vi identifierat hos fallföretagen är 

att båda byggt upp sin verksamhet kring en bred produktbredd. Très Bien Shop säljer relativt 

dyra och exklusiva produkter. Coolstuff säljer annorlunda produkter, som på grund av sin 

unika karaktär är svåra för kunden att bilda en uppfattning om dess faktiska värde. När det 

gäller strategi är det på internet viktigt att hitta sin unika position på marknadsplatsen. För att 

analysera detta görs lämpligen en SWOT-analys för att sedan arbeta vidare med följande 

konkurrenspunkter: image, utveckling och spridning. 

5.2 Image 
Coolstuffs image om att vara en ärlig, lekfull och rolig aktör och Très Bien Shops image om 

att vara innovativa, passionerade och strukturerade påverkas primärt av två faktorer som är 

samma för båda företagen, dessa är produkt och hemsida.  

Très Bien Shop är återförsäljare åt många märken men säljer bara ett fåtal produkter ur 

respektive leverantörs kollektioner. Dessutom köper de bara in ett litet antal av ett specifikt 

plagg. Detta skapar en känsla om att företaget valt ut unika plagg med känsla och passion. 

Très Bien Shops image och målsättning om att vara innovativa ligger till grund för deras 

unika produktutbud. Det unika och spännande produktutbudet är troligtvis resultatet av en god 

uppfattning om branschen och känsla för vad som i förväg kommer blir populärt. Den primära 

anledningen till Très Bien Shops känsla är deras position som first mover. I enighet med att 

vara en first mover, enligt Turban et al. (2002), är Très Bien Shop ofta först med att lansera 

produkter som sedan blir populära. Deras position som first mover möjliggörs genom deras 

image som på sätt och vis kan summeras i att vara en expert på marknaden som andra 

försöker efterlikna. Hemsidans utformning förmedlar även företagets image på ett bra sätt 

med sin enkla och strukturerade utformning. Produkterna men även varumärkena är i fokus 
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och för att förstärka känslan av passion läggs det med jämna mellanrum upp intervjuer och 

reportage med nyckelpersoner från leverantörer och från det egna företaget. 

Coolstuffs strategiska val i att förmedla sin image skiljer sig mycket från Très Bien Shops, om 

Très Bien Shops hemsida är enkel och stilren är Coolstuffs raka motsatsen. Tidigare nämnda 

topplistor över populära produkter presenteras direkt på Coolstuffs hemsida vilken har en 

genomgående färgglad utformning. Kunder har möjlighet att recensera produkter och ladda 

upp bilder och filmer om dessa. Vid ett besök på hemsidan skapas en känsla av att Coolstuff 

är en lekfull och rolig aktör där de enskilda produkterna är i fokus och inte exempelvis ett 

varumärke. Det grundar sig troligtvis i prissättningen av varorna. En konsument som är 

intresserad av att köpa Très Bien Shops dyrare varor är intresserad om varumärket bakom. En 

konsument som är intresserad av att köpa Coolstuffs varor är mer intresserad av hur de 

fungerar, något som möjliggörs genom att besökarna ges möjligheten att ladda upp media och 

skriva recensioner för andra konsumenter, som i sin tur också bidrar till företagets image. 

Coolstuffs sortiment med över 400 unika artiklar, där många inte går att hitta någon annan 

stans, gör även de till first movers. Att sälja alternativa och roliga produkter på internet är 

kanske i sig inte är att vara först, men i Coolstuffs omfattning och med produktbredden är de 

det. Coolstuff har inte samma expertroll som Très Bien Shop, utan måste för att upprätthålla 

sin positions image ständigt utveckla sitt sortiment med nya annorlunda produkter. 

Båda företagen berättar i intervjuerna om vikten av social styrning för företag i deras storlek. 

Någon utvecklad styrning av personalen anses inte behövas. Detta beror troligtvis uteslutande 

på företagets storlek. I mindre företag är det enklare att i anställningsprocessen utvärdera 

huruvida personen i fråga identifierar sig med företagskulturen. Dessutom görs inga 

omfattande anställningar av personal vilket innebär att det är lättare att ställa krav på det fåtal 

personer som anställs huruvida de identifierar sig med kulturen eller ej. Mindre företag med 

en utpräglad identitet bör även locka likasinnade att söka jobb hos just dem. Att jobba i ett 

mindre företag där alla känner varandra bör även det rimligtvis påverka tillhörighetskänslan 

med företaget, då företagskulturen enligt Child (2005) sprider sig genom personalaktiviteter 

och friare styrning. 

Gemensamt för båda företagen är att de har en image de vill förmedla för att skapa en 

konkurrenskraftig position på marknaden. Båda gör detta på ett bra sätt, men genom olika 

metoder. Företagen är first movers, något som möjliggörs genom deras unika identiteter.  
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Viktigt för att skapa en unik image är att den genomsyrar hela verksamheten och att det 

ständigt arbetas med den. 

5.2.1 Benchmarking Image 
Très Bien Shops VD nämner i intervjun att de hämtar inspiration från leverantörer och 

använder detta i presentationen av sina produkter. Genom att jämföra sig med leverantörerna 

av produkterna kan de uppnå den image som också produkterna i sig förmedlar. Detta sätt att 

jämföra sig med andra borde passa bättre i vissa branscher som till exempel klädbranschen. 

Coolstuff kan däremot ha svårt att jämföra sin image med sina leverantörers i Kina och Hong 

Kong då det är helt andra typer av företag. Ett sätt att utveckla och förbättra sin image genom 

benchmarking kan också vara att företaget letar upp och lyfter ut små delar ur ett stort 

sammanhang och anammar detta till sin egen image, vilket Camp(1989) menar är viktigt i 

jämförelseprocessen med bästa praktiker.  

5.3 Utveckling 
Lindvall (2001) beskriver att en viktig del i en verksamhet är att skapa ett värde för kunden 

och utveckla långsiktiga relationer genom olika aktiviteter, såsom nya erbjudanden, rabatter 

och att få ta del av kampanjer. Vidare menar författaren att de mest lönsamma kunderna är de 

som är lojala. För att knyta nya lojala kunder till sig har det inom kategorin utveckling visat 

vara främst två faktorer som är av stor vikt att arbeta med för Coolstuff och Très Bien Shop. 

Dessa är sortiment och teknik. 

5.3.1 Utveckling Sortiment 
Som nämnts tidigare möjliggör internet att stora mängder data lagras för att senare kunna 

analyseras. Det gör att det är möjligt att analysera intresset för enskilda produkter genom att 

undersöka hur kunderna klickar på hemsidan, och sedan låta det ligga till grund för inköp av 

nya produkter till nätbutiken och för att avgöra hur stort sortimentet ska vara. 

Användarstatistik från internet är användbart till att styra och utveckla sortimentet. Enligt 

Lindstedt & Bjerre (2009) är det viktigt att klarlägga vad som ska säljas och sedan utveckla 

det säljande konceptet. Internet utvecklas snabbt (Svensk Handel, 2011) och enligt Allen & 

Fjermstad (2001) är det viktigt att lansera nya produkter snabbt för att följa utvecklingen och 

knyta nya och lojala kunder till sig. I intervjun med Coolstuffs VD berättade hon att de 

ständigt arbetar med att finna nya produkter att sälja i sin e-handelsbutik. De åker på 

inköpsresor till Kina och Hong Kong för att leta nya produkter. VDn berättade också att de 

har ett mål på att lansera sju nya produkter per månad och menar att det är oerhört viktigt för 
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Coolstuff att konstant förnya och utvidga sitt sortiment för att kunder ska återkomma och inte 

tröttna. Très Biens Shops VD nämner i intervjun att de har ett utvecklingsmål på att det ska 

lansera något nytt på hemsidan varje vecka. VDn menar att deras e-handelsbutik används som 

inspirationskälla för många modebloggar och artiklar, som deras kunder ofta besöker, och 

därför måste de ständigt utveckla och förnya sin hemsida för att kunder ska förbli lojala och 

inte gå till konkurrenter. Enligt Turban et al. (2002) ser vi att båda fallföretagen har valt att 

utforma sin strategi utifrån att vara så kallade first movers och inte followers, och båda 

företagen menar att det är av stor vikt för företag med en differentierad strategi att vara first 

movers för att inte tappa kunder till konkurrenter.  

Ett annat argument för att det är av stor vikt att förnya och utveckla sitt sortiment är att e-

handelsbutiker fysiskt kan erbjuda fler produkter än konventionella butiker då de har större 

utrymme att lagerhålla fler artiklar på (Srinivasan et al., 2002). På liknande vis har Très Bien 

Shop minskat sitt butiksutrymme för att kunna öka sitt lagerutrymme och på så vis kunna 

lagerhålla fler produkter (Très Bien Shop, 2010). 

Ett problem som kan uppstå när företag strävar efter att erbjuda ett allt bredare sortiment är att 

kapitalbindningen i lager ökar. Ett mindre företag i tillväxtfasen har ofta inte det kapital som 

ett stort företag har och strävar därför efter att i så hög grad som möjligt minska sin 

kapitalbindning. Här uppstår motsättningar mellan det breda sortimentet och den låga 

kapitalbindningen som eftersträvas. En lösning på detta är enligt Srinivasan et al. (2002) att e-

handelsföretag kan bilda allianser med andra företag. På hemsidan kan ett brett sortiment 

erbjudas, men kunden ser inte, och är inte intresserad av, var produkten ligger i lager. E-

handelsföretag kan i större utsträckning än fysiska butiker, erbjuda ett bredare sortiment 

genom att bilda allianser med andra företag. Om de dessutom inte behöver lagerhålla 

produkterna, utan skicka varorna från samarbetspartnerns lager direkt, kan de också minimera 

sin kapitalbindning i lager. 

Coolstuffs VD berättade i intervjun att de köper in stora kvantiteter av varje enskild vara och 

tillsammans med produktbredden blir deras lager stort och kräver kapital. På grund av de 

geografiska avstånden mellan leverantörer i Asien och företagets lager i Sverige är allianser 

inget alternativ då leveranstider skulle bli för långa. På samma sätt skulle den administrativa 

delen bli ohållbar om företaget skulle bilda allianser med alla sina leverantörer då Coolstuff, 

enligt VDn har ”i princip lika många leverantörer som produkter”(Knapp, 2011-11-10 

Intervju), vilket är cirka 400 stycken (Coolstuff.se 2011). För att minska kapitalbindningen i 
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lagret arbetar Coolstuff med att förlänga sina leverantörskrediter genom förhandlingar med 

leverantörerna. 

Ett tredje sätt att minska sin kapitalbindning i lager är att förhandla om en medelväg mellan 

kredittider och allianser med leverantörer. Genom att gå med på att ha leverantörens 

produkter i sitt eget lager men ej betala för dessa förrän de är sålda så erbjuds leverantören 

utökad plats i sitt eget lager samtidigt som produkterna kan säljas utan långa leveranstider. På 

så sätt kan en slutsäljare erbjuda ett bredare sortiment till kund vilket, som nämnts ovan, är av 

stor vikt för e-handelsföretag i detaljhandel. 

5.3.2 Utveckling Teknik 
Med en marknad som växer med sådan hastighet som beskrivits i Figur 10 i stycke 4.3.3 är 

det enligt Allen & Fjermestad (2001) av stor vikt att vara först med att lansera en ny produkt 

på marknaden för att vinna marknadsandelar. Detta leder till att fler kunder blir lojala mot 

företaget och blir återkommande kunder. Enligt DIBS (2011l) är det bara 30 procent av alla e-

handelsbutiker i Europa som har en mobilsida vilket visar att begreppet inte är vida känt ännu. 

Genom att kombinera den växande marknaden med Allens & Fjermstads teori och statistiken 

från DIBS kan vi se att potentialen till att locka till sig nya lojala kunder via mobila e-

handelsbutiker är hög. 

Som presenterats ovan går det i vår enkätundersökning att utläsa att majoriteten som svarat är 

positiva till att handla via mobiltelefon eller en surfplatta. Enligt Svensk Handel (2011) är en 

viktig del i internethandeln att få konsumenten att känna sig säker när de betalar. Enligt 

undersökningen från DIBS (2011) går det att utläsa att endast 3 procent av de tillfrågade e-

handelsbutikerna är oroliga för säkerheten kring att sälja via en mobil e-handelsbutik. Här kan 

vi alltså se ytterligare ett argument till att det finns potential till att locka till sig fler kunder 

via en mobil e-handelsbutik då säkerheten ej borde vara ett problem. 

Konvertering är som tidigare nämnt något som är viktigt för båda företagen att mäta. Enligt 

Sumita & Zuo (2010) blir mobiltelefoner och surfplattor allt mer avancerade och klarar av att 

utföra mer sofistikerade uppgifter i takt med utvecklingen. Vidare menar de att för att öka ett 

företags konverteringsgrad mer än vad som hade varit möjligt enbart via hemsidan på internet 

blir det allt mer viktigt att ha en bra och välanpassad mobil e-handelssida, då allt fler 

användare söker och handlar via sin mobiltelefon eller surfplatta. Très Bien Shops VD 

berättade i intervjun med honom att de arbetar med att utveckla en sida som är anpassad för 

mobiltelefoner. Det VDn menar är viktigt att tänka på vid designen är att bilder ska vara 
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anpassade för en liten skärm. På Très Bien Shops vanliga hemsida är alla bilder på kläderna 

fotograferade som helkroppsbilder, men på mobilsidan kommer endast halvkroppsbilder att 

användas för att visa ett specifikt plagg så stort som möjligt. Coolstuffs VD berättade att deras 

hemsida fungerar ganska bra som den är för användning via mobiltelefon, men att de ändå har 

kontaktat ett företag som är specialiserat på mobilsidor för att undersöka huruvida den går att 

optimera för att öka användarupplevelsen ännu mer. 

Ett tidigare viktigt steg gällande den tekniska utvecklingen är Google Analytics. Google 

Analytics möjliggör för de båda företagen väldigt många analyseringsalternativ i 

organisationen. Båda företagen uttrycker vikten av att med all tillgänglig information behövs 

särskild tyngdpunkt läggas på att välja de som bäst bidrar med information till företaget. Ett 

viktigt redskap som båda företagen nämner och inhämtar information från Google Analytics 

till är filtrering. Filtrering bör rimligtvis bidra till lägre exit rate, högre ordervärde och fler 

varor per order samt högre konvertering. En specifik typ av filtrering som Chaffey (2007) 

föreslår är något som han kallar ”the next best thing”, vilket innebär att kunden får förslag på 

liknande produkter som den produkt som är på väg att beställas. Detta har identifierats hos 

båda företagen och bör rimligtvis leda till merförsäljning och därmed öka genomsnittsordern. 

Något som kontinuerligt utvecklas är sociala medier på internet och användningen av dessa. 

Företag har i dagsläget ett flertal större sociala medier att sprida sin verksamhets tankar på, 

för att nämna några få finns Facebook, Twitter, Youtube och Flickr. Gällande utveckling av 

dessa bör företag kontinuerligt granska omgivningen efter nya alternativ, då det ständigt 

lanseras nya. 

5.3.3 Benchmarking Utveckling 
För att följa den konstanta utvecklingen på internet som nämnts ovan, är benchmarking ett 

verktyg. Genom att jämföra specifika delar av verksamheten med andra aktörer kan en tydlig 

bild skapas över hur företaget står sig mot konkurrenter, vad de gör bra och vad de borde 

förbättra. Coolstuffs VD berättar att benchmarking är väldigt viktigt för deras utveckling och 

att de därför har gått så långt som att skapa en benchmarkinggrupp med andra företag. Genom 

att skapa en sådan grupp kan de uppnå stora konkurrensfördelar. På grund av 

lättillgängligheten av information om andra företag på internet, försöker företag skydda så 

mycket information som går. Genom att skapa en benchmarkinggrupp med företag som inte 

är direkta konkurrenter, kan de få tillgång till annars svårtillgänglig information och jämföra 

denna med varandra. Även Très Bien Shops VD berättade att de träffar personer från andra 

internetbolag, ej heller direkta konkurrenter, där de utbyter information och erfarenheter med 
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varandra. En form av informell benchmarkinggrupp. En benchmarkinggrupp innebär 

möjligheten att utbyta information med företag man litar på. 

Att ingå i en benchmarkinggrupp bidrar till för att nämna något konkret möjligheten att 

jämföra konvertering mellan organisationer och alltså inte bara inom det egna företaget. För 

att konverteringstalet ska vara intressant att mäta mellan företag i gruppen bör dessa, även om 

de inte konkurrerar, vara lika i struktur och i vad de erbjuder på hemsidan. Att ingå i en 

benchmarkinggrupp kan även vara bra för att jämföra hur användningen av nya sociala medier 

fungerar. Konvertering nämner vi speciellt då vi tidigare sagt att denna enbart bör jämföras 

internt. En benchmarkinggrupp innebär i det stora hela möjligheten att jämföra allt i ens 

organisation med andras. 

5.4 Spridning 
Ett företags hemsida är alltid tillgänglig och vem som helst kan när som helst besöka den för 

att göra eventuella inköp. Med en marknadsplats som ständigt växer, blir det allt viktigare att 

attrahera nya potentiella kunder för att följa med i utvecklingen och ej förlora 

marknadsandelar. Ett sätt att göra detta på är WOM. Misner (1994) menar att WOM är en av 

världens mest effektiva marknadsföringsstrategier. På internet finns redan väl etablerade 

sociala samlingspunkter, samtidigt som nya ständigt utvecklas. Som exempel kan Facebook, 

Twitter och Youtube nämnas. Dessa samlingspunkter, eller sociala medier, blir en allt 

viktigare plats för företag att marknadsföra sig inom för att skapa en god WOM och öka sin 

spridning (Breazeale, 2009). Enligt Svensk Handel (2011) svarar cirka 20 procent att 

anledningen till att de väljer en specifik e-handelsbutik är att de har hört det genom sociala 

medier och bloggar. Det visar hur viktigt det är att nå ut med en god WOM för att bli 

rekommenderad till andra kunder. 

Båda fallföretagen i studien arbetar aktivt med att skapa en god WOM via sociala medier på 

internet. Både Très Bien Shop och Coolstuff har egen Youtube-kanal, där filmer på nya 

produkter och andra händelser visas. Företagen har också konton på Facebook där de svarar 

på frågor och hjälper kunder med diverse frågor och problem. Vidare skriver Très Bien Shop 

också inlägg på mikrobloggen Twitter (Tresbienshop.net, 2011) för att snabbt uppdatera vad 

som händer och nå ut med nyheter och produkter. Båda fallföretagen menar att aktivitet på 

olika sociala medier bidrar till att de når ut med sin image till många fler människor på 

mycket kortare tid. Très Bien Shop vill skapa en unik identitet i sin verksamhet och genom att 

presentera nya händelser från modevärlden i en snabb mikroblogg visar de att företaget hela 
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tiden utvecklar och gör nya saker. Coolstuff arbetar mycket med filmer på sina produkter som 

publiceras på både hemsidan och på Youtube och Facebook. På så sätt kan de nå ut med sin 

roliga, lekfulla och ärliga image som de strävar efter. Enligt statistik har Facebook över 800 

miljoner användare (Facebook, 2011c) och Youtube har 800 miljoner unika användare varje 

månad (Youtube, 2011c). Detta innebär att även om företaget bara når ut till en bråkdel av 

dessa så blir spridningen oerhört stor. 

Enligt Chaffey (2007) är det viktigt med ett verktyg för att kunna erbjuda en bra kundtjänst 

online, då det leder till en högre konvertering. Genom att använda sig av flera kanaler för 

kundtjänst görs det enklare för kunden att få hjälp vid problem eller finna en ny produkt. 

Chaffey (2007) menar att det blir allt viktigare med en kundtjänstchatt för att hjälpa kunder 

vid problem. Très Bien Shop använder sig av Facebook för att svara på kunders klagomål, 

problem och frågor. Det arbetssättet förenklar för kunder att kontakta bolaget vid missnöje, 

och på så sätt kan det istället vändas till något positivt, som i sin tur skapar god WOM. 

Coolstuff använder sig av en chattfunktion på hemsidan där kunder kan få hjälp direkt vid 

eventuella problem. På samma sätt arbetar fallföretagen för att på ett så enkelt sätt lösa 

kunders problem eller svara på frågor för att skapa en så god WOM som möjligt. Om en god 

WOM sprids kan alltså detta leda till att fler kunder attraheras och en högre konverteringsgrad 

uppnås, vilket i sin tur leder till tillväxt för företaget. 

Ett annat sätt som båda fallföretagen arbetar med för att sprida sin identitet är via ett 

nyhetsbrev. Detta skickas ut till befintliga kunder och personer som har ett intresse i att få 

löpande information om vad som händer på sidan. Detta är också ett viktigt steg i att bygga ett 

gott rykte som sprids via WOM. Très Bien Shops VD menar att när individer med ett speciellt 

intresse får information om detta, sprids det ofta via sociala medier och bloggar, och på så sätt 

når budskapet ut till fler personer genom WOM. Förutom att sprida sin identitet och 

erbjudanden via nyhetsbrev menar han att erbjudanden som når redan befintliga kunder 

sprider ett positivt WOM till nya potentiella kunder. Förutom nyhetsbrev arbetar Coolstuff 

även med kundnöjdhetsenkäter som de skickar ut till alla kunder två veckor efter köp. Det 

innebär att Coolstuff både kan förbättra sig och att kunderna känner sig mer nöjda om de får 

säga vad de tyckte om köpet, och på så vis skapas också en positiv WOM som sedan sprids. 

Ett argument som är viktigt att tänka på när det gäller WOM är att det tar lång tid att bygga 

upp ett gott rykte och sedan sprida det. Genom att utveckla nya plattformar för kundtjänst och 

nyhetsspridning kan arbetet underlättas, men då internet tillåter att information sprids snabbt 

kommer också dålig och negativ publicitet att göra det. Risken med internet och sociala 
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medier är att ett positivt rykte som tagit lång tid att bygga upp med långa och lojala 

kundrelationer, oerhört snabbt kan vända och istället bli något negativt för företaget. Detta 

innebär att det är viktigt för företag att kontinuerligt arbeta för att förbättra sitt rykte och 

bibehålla det för att positiv WOM ska spridas. 

5.4.1 Benchmarking Spridning 
Likt benchmarking av ett företags strategi och image menar vi att benchmarking i kategorin 

spridning främst är något som leder tillbaka till kategorin utveckling. När benchmarking 

genomförs i spridningsfasen, anser vi att det leder till en ny utvecklingsfas oavsett inom 

vilken kategori företaget väljer att jämföra. Om en jämförelse skulle göras över vilka sociala 

medier som används för att sprida WOM, och upptäckten skulle bli att något saknas kommer 

detta att leda till att en ny utvecklingsfas startar inom företaget, för att så småningom etablera 

sig på det nya sociala forumet som tidigare saknades i jämförelse med konkurrenter och andra 

aktörer. För att öka sin tillväxt är det viktigt med benchmarking även i kategorin spridning, 

om den inte görs kommer heller ingen utveckling att påbörjas, vilket i sin tur leder till att 

utvecklingen på internet blir för snabb och stor och istället kommer företaget att förlora 

kunder och marknadsandelar. 

5.5 Nyckeltal 
Både Très Bien Shop och Coolstuff är företag som befinner sig i tillväxtfasen. Hur lång denna 

tillväxtfas är och var respektive företag befinner sig i den är individuellt från företag till 

företag. Gemensamt för båda företagen är att de för tillfället expanderar kraftigt och visar i 

dagsläget inga tecken på ett avtagande. Nyckeltalen som de båda företagen använder sig av 

mäter företagens expansion och bakomliggande faktorer till denna. Vad nyckeltalen mäter och 

hur de används beror på var i verksamheten de används. Nedan följer de nyckeltal som vi 

anser mest värdefulla för ett företag att kontrollera och utvärdera. 

Båda företagen mäter bruttomarginal vilket är en viktig mätpunkt då det visar vad företaget 

har möjlighet att disponera i sin verksamhet efter att varorna är sålda och betalda. Har ett 

företag dålig bruttomarginal innebär detta att mindre kapital kan läggas på imageskapande, 

utveckling och spridning. En låg bruttomarginal resulterar i lägre tillväxt, och om ett företag 

har låg bruttomarginal bör de försöka pressa leverantörerna hårdare, så att mer kapital kan 

frigöras och företaget utvecklas. 

Konvertering är ett annat nyckeltal som båda företagen använder och även det ett nyckeltal 

som enligt Sumita & Zuo (2010) och Chaffey (2007) är viktigt för att mäta en framgångsrik e-
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handel. Konvertering är uppbyggt av unika besökare och orderantal, vilket gör att dessa 

nyckeltal också är av vikt för ett företag att mäta. Konvertering är ett nyckeltal som i första 

hand bör användas individuellt jämförande i företaget, då det kan skilja väldigt mycket från 

företag till företag. Très Bien Shops VD berättade i intervjun med honom att de har ett lågt 

konverteringstal på grund av sin unika identitet och högre produktpris. Personer besöker sidan 

för inspiration och skriver sedan om detta på sociala medier. Detta gör att konverteringstalet 

för Très Bien Shop ser dåligt ut, men kanske egentligen inte är det, då det istället bidrar till 

mer spridning. Att Coolstuff har ett lågt konverteringstal kan på samma sätt bero på att många 

tycker det är kul att besöka hemsidan för att se på nya roliga prylar, vilket rimligtvis även i det 

fallet bör resultera i gratis publicitet och spridning. För att ta ett motsatt exempel bör en 

linsbutik på internet ha ett högt konverteringstal, då besökaren där enbart besöker hemsidan 

för att genomföra ett köp. Det största värdet i att mäta och analysera konvertering ligger i att 

se hur det förändras när det specifika företaget förändrar hemsidan på något sätt. Det kan vara 

allt ifrån hemsidans layout till utbytandet av vissa produkter. Har omsättningen ändrats och ett 

lägre konverteringstal respektive ett högre konverteringstal uppmätts, visar det om någon 

förändring på sidan varit bra eller dålig. 

Att mäta unika besökare är enligt Chaffey (2007) ett viktigt nyckeltal. Att mäta unika 

besökare kan exempelvis visa hur väl en expansion till ett nytt land påverkat tillströmningen 

till hemsidan. Det kan även visa hur väl en marknadsföringskampanj lyckats. Har antalet 

unika besökare minskat skulle detta kunna bero på exempelvis en dåligt skött kundtjänst som 

resulterat i negativ spridning via WOM. 

Vad som visas i ett skyltfönster i en vanlig butik kan många gånger vara avgörande för om 

kunden väljer att gå in i butiken eller om den väljer att gå vidare. På internet är detta 

skyltfönstret ens hemsidas förstasida. Intressant är att på internet har alla samma utrymme på 

förstasidan, alla har en skärm på sig att få kunden att gå vidare in i butiken. Det spelar ingen 

roll hur stor du är, har du väl fått kunden in på hemsidan har det lilla företaget samma 

möjlighet som det stora att få kunden att komma in i butiken. Därav är vikten av en välarbetad 

förstasida stor. Hur väl ett företag lyckas få kunden att komma in i butiken kan mätas med 

Exit rate, som är ett mycket viktigt nyckeltal gällande internethandel (Chaffey, 2007). Det 

spelar ingen roll hur många potentiella kunder som cirkulerar runt butiken, kommer ingen in i 

butiken säljs det heller inga varor. 

Genomsnittligt ordervärde och antal produkter per order är nyckeltal som exempelvis visar 

hur väl ett företag lyckats med en kampanj eller med merförsäljning. Genom en lyckad 
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filtrering, kan kunden lockas till merköp, vilket leder till att både ordervärde och antal 

produkter per order ökar. Både Très Bien Shop och Coolstuff mäter dessa parametrar och vi 

anser att de är ytterligare viktiga verktyg för att se vad som påverkar hur omsättningen 

utvecklas.  

Lindvall (2001) säger att lojala kunder är de mest lönsamma kunderna för ett företag. Ett sätt 

att knyta dessa kunder till sig är enligt Allen & Fjermestad (2001) att vara först med nya 

produkter och enligt Zott, Amit & Donlevy (2000) att erbjuda fler produkter än sina 

konkurrenter. Genom att mäta återköpsgrad kan företaget se hur många av deras kunder som 

är lojala, återkommande kunder. Inget av företagen nämner i intervjuerna att de mäter 

återköpsgrad, vilket vi anser att de borde göra. Återköpsgraden skulle bland annat kunna visa 

hur lyckad företagets differentieringsstrategi är, i enighet med tidigare nämnda författares 

teorier. Återköpsgrad skulle exempelvis vara möjligt att kontrollera genom en medlemssida 

på respektive företags hemsida, där kundernas köp registreras. 

Att mäta omsättningstillväxt är ett absolut nyckeltal som konkret visar hur expansionen i ett 

företag ser ut. Nyckeltalet omsättningstillväxt visar att företaget uppnått alternativt inte 

uppnått uppsatta mål i expansionen. Dock visar nyckeltalet inte bakomliggande faktorer till att 

expansionen ser ut som den gör, men är enligt oss ändå en viktig faktor vad gäller mätpunkter 

för ett e-handelsföretag i tillväxtfasen. 

Gemensamt för Très Bien Shop och Coolstuff är att deras differentierade produktbredd kräver 

en hög kapitalbindning. Detta bundna kapital är nödvändigt för att företag med 

differentieringsstrategi ska kunna behålla sin produktbredd och samtidigt expandera. För att 

ha kontroll på detta bör ett mindre företag i tillväxtfas mäta och övervaka kapitalbindningen i 

varulager över tiden. 

5.6 Balanserat Styrkort 
Kaplan & Nortons balanserade styrkort är ett viktigt verktyg för att kontinuerligt övervaka 

huruvida ett företags strategi uppnås. Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnt att och 

anpassa det balanserade styrkortet för att göra det applicerbart på mindre e-handelsföretag 

inom detaljhandel som befinner sig i tillväxt. 

Det vidareutvecklade balanserade styrkort som Grembergen & Amelinckx (2002) skapat för 

e-handelsprojekt riktar sig mot verksamheter som vill utöka sin befintliga verksamhet och 

därför startar en e-handelssida som ett nytt led i företagets utveckling. Styrkortet fokuserar på 
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hur företag ska mäta och styra e-handelssidan och integrera den i verksamheten. Fallföretagen 

har en butiksverksamhet, men som enligt dem enbart är ett kompletterande showroom för 

internetverksamheten. 

Styrkortet fokuserar till stor del på hur företag ska arbeta för att tillgodose kunders 

förväntningar på företaget. Skaparna menar att företag bör se till sina interna och externa 

förutsättningar för att hela tiden motsvara dessa. Det gäller även fallföretagen som menar att 

kundens intresse och nöjdhet är en viktig parameter för framgång. Styrkortets tredje 

parameters syfte, verksamhetens bidrag, är att tillgodose styrelsens och ägarnas intresse. 

Parametern har skapats för att visa internetsidors bidrag till den resterande verksamheten. Très 

Bien Shop och Coolstuff är mindre företag där ägarna är integrerade i den dagliga 

verksamheten. De har god insikt i lönsamheten och behöver därför inget verktyg för att 

kontrollera den. Fallföretagen agerar i sina egna intressen och behöver inte kontinuerligt bevis 

på att e-handelssidan har en långsiktighet lönsamhet för företaget i stort, då 

internetverksamheten är deras kärnverksamhet. 

För att utveckla de användbara delarna på detta styrkort har vi i arbetet identifierat tre 

genomgående parametrar ett e-handelsföretag inom detaljhandel som befinner sig i tillväxt 

bör arbeta med. Dessa är image, utveckling och spridning. 
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6. Slutsats 

Här presenteras resultatet av studien och de slutsatser som framkommit i analysen i 

föregående kapitel. 

__________________________________________________________________________ 

6.1 Vision och strategi 
Gemensamt för företagen i studien är att de vill expandera, vilket också är den strategi 

uppsatsen är avgränsad till. För att genom strategin i ett detaljhandelsföretag på internet skapa 

tillväxt bör företaget genom en SWOT-analys identifiera sin verksamhets styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. Resultatet av dessa grundpelare bör sedan implementeras så att de 

genomsyrar hela organisationen. En generell svaghet för mindre detaljhandelsbolag, särskilt 

differentierade sådana, är den expansionsbegränsning kapitalbindningen i varulagret skapar. 

Möjligheterna med internet som marknadsplats är dess storlek. För ett företag som väljer ett 

smalt marknadssegment innebär detta möjligheten att expandera trots sin smala nisch. Företag 

som riktar sig mot ett brett marknadssegment har däremot en mycket stor potentiell marknad 

att arbeta mot. Företag på internet måste dock vara medvetna om eventuella hot med att 

expandera sin verksamhet för kraftigt. Expanderar företaget för fort kan detta resultera i att 

personalen inte klarar av att möta kunders krav, som på grund av missnöjdhet sprider ett 

negativt budskap om företaget. 

Viktiga aspekter från kategorin vision och strategi som vi tar med till det anpassade 

balanserade styrkortet i stycke 6.7 

 Viktigt att ha en klar vision och utforma en strategi utifrån denna.  

 En metod för att utforma sin strategi är SWOT-analys  

6.2 Image 
Det viktigaste gällande image i ett företag är att den genomsyrar hela verksamheten. Mot 

kund innebär detta att imagen förmedlas genom hemsidan, de produkter som presenteras där 

och hur de presenteras. För att skapa en unik image är det viktigt att företaget och alla 

medarbetare vet vilken image det är de vill och ska förmedla. I mindre företag är det lämpligt 

att styra personalen i denna riktning genom social styrning. 

Viktiga aspekter från kategorin image som vi tar med till det anpassade balanserade 
styrkortet i stycke 6.7 

 Att hitta sin position på marknaden och skapa en unik image utifrån denna. 

 Imagen ska genomsyra hela verksamheten, lämpligtvis genom social styrning 
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6.3 Utveckling 

6.3.1 Utveckling Sortiment 
E-handelsföretag i tillväxtfas, inom detaljhandel, bör arbeta med två viktiga faktorer inom 

kategorin utveckling av sortiment, för att bli konkurrenskraftiga. Den första är produktbredd, 

där antalet nya produkter som erbjuds är viktigt. Detta är av stor vikt då den elektroniska 

marknaden utvecklas i hög takt, och för att knyta nya, lojala kunder till sig, krävs att 

sortimentet utvecklas konstant och att det görs snabbt. Om ett företag agerar för långsamt 

kommer kunder snabbt att välja en konkurrent som lanserat produkten snabbare. Den andra 

faktorn som är av stor vikt att mäta och kontrollera är kapitalbindning. På grund av den bredd 

på sortimentet som eftersträvas kommer mycket kapital att bindas i lager och för att undvika 

detta kan tre olika metoder användas beroende på företagets karaktär. Den första är att bilda 

allianser med andra företag för att kunna erbjuda ett brett sortiment utan att själv lagerhålla 

alla produkter. Den andra är att förhandla om kredittider med leverantörer. Genom att betala 

inköpta produkter senare kommer kapital att hållas fritt under en längre period och därför 

också kunna användas till andra investeringar eller inköp. Den tredje metoden är att låta 

leverantörer lagra produkter i sitt egna lager och inte få betalt förrän produkten är såld. På så 

sätt erbjuds leverantören en försäljningskanal utan att behöva lagerhålla detta själv, samtidigt 

som försäljaren inte binder kapital i form av lager. 

6.3.2 Utveckling Teknik 
Tekniken utvecklas ständigt och både mobil användning av internet och e-handel ökar 

kraftigt. Båda fallföretagen håller på att utveckla specialanpassade mobila e-handelsbutiker 

för att öka sin konkurrenskraft och försäljning. I vår enkätundersökning visar det sig att 

majoriteten av de som svarade är positiva till e-handel via mobiltelefon och surfplatta, så 

länge säkerheten kan garanteras. Samtidigt ser inte e-handelsbutiker generellt, detta som något 

problem. Slutsatsen som kan dras från detta är väldigt tydlig. En väldigt viktig faktor för en e-

handelsbutik i tillväxtfas som vill öka sin konkurrenskraft är en specialanpassad version av sin 

hemsida. Då användarvänligheten blir högre och hemsidans innehåll utvecklas kommer också 

allt fler potentiella kunder att se fördelarna med att kunna beställa vad de vill, när de vill och 

hur de vill, även om de inte sitter hemma vid sin dator. Detta kommer att leda till att allt fler 

kunder kommer att lockas till ens butik och förhoppningsvis också bli lojala om företaget 

lyckas leva upp till förväntningarna. Fungerar sidan dåligt, är missnöjet ett faktum och en 

konkurrent kommer istället att väljas. 
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Viktiga aspekter från kategorin utveckling som vi tar med till det anpassade balanserade 

styrkortet i stycke 6.7 

 Kontinuerlig utveckling av sortiment, produktbredd, samt hemsidans innehåll. 

 Teknisk utveckling av nya och befintliga plattformar. 

6.4 Spridning 
Då internet är en snabbt växande marknad är spridning ett viktigt begrepp för mindre e-

handelsföretag i tillväxt inom detaljhandel. Genom att arbeta med sociala medier kan ett 

företag förbättra sina kundrelationer då det bli enklare för kunder att interagera med företaget. 

Ett viktigt steg är att etablera en lättillgänglig kundtjänst. Det kan göras i form av en chatt på 

den egna hemsidan eller genom Facebook där företaget tar hand om kundproblem, frågor och 

reklamationer. Om detta görs på rätt sätt kan ett gott rykte skapas. Rykte sprids genom olika 

sociala medier såsom Facebook, Twitter och Youtube. Förutom att personer över hela världen 

kan samtala med varandra och sprida ett gott rykte genom WOM, kan företag själva också 

sprida sin identitet, nya produkter och händelser via olika sociala medier. Fördelen med att 

använda sig av dessa forum är att många personer kan nås väldigt snabbt och väldigt enkelt, 

vilket kan locka nya potentiella kunder till e-handelsbutiken, vilket i sin tur kan leda till ökad 

försäljning och tillväxt. 

Ett annat sätt att öka sin spridning är genom nyhetsbrev som skickas ut till redan befintliga 

kunder. Med rätt utformning på dessa kan intresset för företaget bli stort och genom WOM 

från de befintliga till nya kunder leda till ökat antal kunder till e-handelsbutiken. 

Viktiga aspekter från kategorin spridning som vi tar med till det anpassade balanserade 

styrkortet i stycke 6.7 

 En övergripande metod för företag att arbeta med spridning är WOM 

 Detta görs främst genom att vara aktiv i sociala medier, genom nyhetsbrev och i sin 

kundtjänst 

6.5 Benchmarking 
Då internet, och e-handelsmarknaden, utvecklas i snabb takt är det viktigt att hela tiden följa 

med i utvecklingen för att inte tappa marknadsandelar till konkurrenter. Istället för att agera 

som enskilt företag och prova sig fram till bättre lösningar och skapa något som andra redan 

utvecklat, vilket kräver mycket resurser i form av både kapital och tid, är benchmarking ett 

effektivt verktyg att använda. Genom att starta en benchmarkinggrupp med liknande företag 

som inte är direkta konkurrenter kan företag hjälpa varandra att utvecklas och samtidigt 
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använda minimalt med resurser för detta. I en grupp där företag inte konkurrerar med 

varandra och litar på varandra kommer mer information att bli tillgänglig och korrekt 

redovisad, vilket hjälper företag sinsemellan. 

Mycket går att jämföra med direkta konkurrenter genom att besöka hemsidan och konkret 

klicka sig runt och undersöka till exempel vilka varor, priser, design och fraktkostnader som 

erbjuds.  

Viktiga aspekter från kategorin benchmarking som vi tar med till det anpassade 

balanserade styrkortet i stycke 6.7 

 En metod för att arbeta med image, utveckling och spridning för företag, är genom 

benchmarking med eller mot andra aktörer. 

6.6 Nyckeltal 
För att mäta ett företags expansion är omsättningstillväxt det primära nyckeltalet. Detta visar 

konkret om företaget expanderar eller ej. Omsättningsförändringen berättar dock inte mer än 

om företaget expanderar eller kontraherar. Följande nyckeltal ger en tydlig bild över vad 

företaget gör bra respektive behöver förbättra: 

Bruttomarginal visar hur mycket försäljningspriset är i förhållande till inköpspriset. Har 

företaget lite försäljning och en hög bruttomarginal signalerar detta om att företaget tar ett för 

högt pris till konsument. Är bruttomarginalen för låg kanske företaget tar för lite betalt av 

kunden alternativt har dåliga avtal med leverantörerna. En låg bruttomarginal innebär även att 

det finns lite pengar i företaget att använda till resterande verksamhet förutom inköp. 

Konvertering är viktigt att mäta då det berättar procentuellt hur många av sidans besökare 

som genomför ett köp. Konvertering bör främst användas som ett internt mätinstrument, dock 

kan det på företag som har liknande struktur vara intressant att jämföra detta dem emellan. 

Företaget kan exempelvis mäta konvertering före en förändring av hemsidan och sedan efter. 

På så vis signalerar konverteringstalet om hur förändring har påverkat försäljningen. 

Konverteringen kan även mätas exempelvis vid införandet av en ny marknadsföringskanal. 

 

Unika besökare är främst ett nyckeltal kopplat till spridning. Detta nyckeltal visar hur många 

besökare som besöker sidan. Exempelvis kan detta användas utifrån förväntat utfall vid 

lanseringen av ett företags verksamhet i ett nytt land och jämföras med faktiskt utfall. 
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Exit rate mäter hur väl förstasidan på företagets hemsida lockar kunder att fortsätta vidare in 

på hemsidan. Detta är viktigt eftersom att det på sätt och vis eliminerar konkurrensfördelen att 

vara stor. Alla på internet har samma förutsättningar till en låg exit rate eftersom alla har lika 

mycket exponering mot kunden när de väl är inne på hemsidan. Med andra ord bör alla 

företag som är verksamma på internet eftersträva så låg exit rate som möjligt, alla företag har 

samma förutsättningar att hålla en låg exitrate, gör de inte det finns det inga bortförklaringar. 

Ordervärde och varor per order är två grundläggande nyckeltal i hur bra försäljningen går. 

Ett högt antal varor per order visar hur lyckad filtreringen varit på hemsidan och ett högt antal 

varor per order ger ett högre ordervärde. På så vis är också detta viktigt för filtreringen. 

Exempelvis höjer komplettering av billigare merförsäljningsprodukter antalet varor per order. 

Dessa båda är också två väldigt interna nyckeltal som är kopplade till hur dyra varor företaget 

säljer. 

Återköpsgrad visar hur väl ett företag genom sin differentieringsstrategi förmår att knyta 

lojala kunder till sig. Lojala kunder är nöjda kunder som handlar mer och sprider ett gott rykte 

om företaget. 

Kapitalbindning i varulager är viktigt att mäta då det binds mycket kapital i varulager vid 

drivandet av detaljhandelsverksamhet. Kan företaget minska kapitalbindningen i varulagret 

har de mer kapital att spendera på annat, samt möjligheten att bredda produktsortimentet ännu 

mer. 

Viktiga aspekter från kategorin nyckeltal som vi tar med till det anpassade balanserade 

styrkortet i stycke 6.7 

 Omsättningstillväxt 

 Bruttomarginal 

 Konvertering 

 Unika besökare 

 Exit rate 

 Ordervärde 

 Varor per order 

 Återköpsgrad 

 Kapitalbindning i varulager 
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6.7 Balanserat styrkort för E-handlare i tillväxtfas 
I Figur 11 nedan presenteras en sammanfattad figur över det balanserade styrkort som är 

anpassat utifrån befintliga teorier.  

Steg ett är att företaget bör ha en klar vision som genomsyrar alla steg i modellen, vilken 

också kommer att ligga till grund för företagets övergripande strategi. 

I steg två utvecklas en strategi, som i denna studie är tillväxt. Ett verktyg vid skapande av 

strategin är SWOT-analys.  

I steg tre ska företaget, genom de tre faktorer som varit genomgående för hela arbetet, arbeta 

för att uppnå sin strategi och vision. 

a. Image - Skapa en unik image utifrån företagets position på marknaden.  

b. Utveckling - Företagets image förmedlas genom dess utveckling. Här är 

kontinuerlig utveckling av verksamhetens sortiment och hemsidans innehåll av 

stor vikt. Att arbeta för att utveckla ny teknik och applicera denna är viktigt för 

att också vara en first mover.  Det är viktigt att vara medveten om 

konkurrenters positionering och utveckling. För att uppnå detta är 

benchmarking ett effektivt redskap. Vissa nyckeltal är svåra att jämföra med 

andra då de inte är direkt synliga eller offentliga, vilket innebär att en 

benchmarkinggrupp är viktig för att utvecklas. 

c. Spridning - Internet har en förmåga att genom WOM sprida information 

snabbt, det är därför viktigt som e-handlare att arbeta med och finnas 

tillgänglig på sociala medier, skicka ut nyhetsbrev och ha en aktiv kundtjänst. 
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Figur 11. Balanserat styrkort anpassat för mindre företag i tillväxtfas med en differentierad produktkategori som 

främst verkar inom detaljhandel på internet. 

Genom en klar vision, en utvecklad strategi och ett kontinuerligt arbete med image, 

utveckling och spridning bör ett företag uppnå tillväxt. Den grå pilen i bakgrunden av figuren 

symboliserar att balansen av nämnda faktorer tillsammans genererar denna tillväxt. Utan 

nyckeltal är det omöjligt att säga vad tillväxten beror på. Nyckeltalen som är presenterade i 

bakgrundspilen är de nyckeltal som är mest användbara för att visa var fokus bör läggas i 

fortsatt arbete med modellen. Genom analys av dessa nyckeltal kan företaget skapa ett väl 

avvägt balanserat styrkort. Slutligen symboliserar återgångspilen från tillväxt till vision att 

företaget ska återkoppla tillväxten till visionen och utvärdera vad som varit bättre och sämre. 
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7. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras tankar och funderingar som dykt upp underarbetets gång 

och som anses ligga utanför uppsatsens ramar. Kapitlet avslutas med förslag på framtida 

forskning. 

___________________________________________________________________________ 

7.1 Det balanserade styrkortets faktorer 
De tre faktorerna image, utveckling och spridning är de faktorer läsaren har kunnat följa 

genom hela uppsatsen. Deras namn och innebörd är inte konkretiserade av någon tidigare 

teoretiker utan har arbetats fram ur befintliga teorier och empiri från våra fallföretag. Val av 

faktorernas namn är något som växt fram naturligt under arbetets gång. Funderingar huruvida 

valet att kalla image för image och inte för exempelvis identitet har dykt upp under vägen, vi 

menar att image är tydligare och har en modernare ton. Faktorn spridning hade möjligen 

kunna kallas marknadsföring men vi anser att begreppet har en bredare innebörd kopplat till 

ett negativt eller positivt intryck av företagets image. Valet att kalla utveckling för utveckling 

ansågs tämligen enkelt då inga alternativa begrepp finns. Vårt anpassade balanserade styrkort 

bör med viss eventuell modifikation vara applicerbart på majoriteten företag inom 

målgruppen. Nyckeltalen som tagits fram är universella mellan olika branscher på internet och 

bör ge en god uppfattning om hur allt står sig i företaget. 

7.2 Bäst-Före-Datum 
I denna studie har det undersökts vilka faktorer som är de mest kritiska för små e-

handelsföretag inom detaljhandel som befinner sig i tillväxtfas, att mäta och kontrollera för att 

styra sitt företag på ett konkurrenskraftigt sätt. Begreppet e-handelsföretag leder till en 

intressant diskussion. Genomgående för all litteratur och forskning som berör begreppet 

internet, är att utvecklingen på dito är oerhört snabb och konstant. När något utvecklas väldigt 

snabbt är det också viktigt att vara kritisk till hur aktuella forskningsresultat och -slutsatser är. 

I denna studie är en del av slutsatsen att utveckling av teknik är av stor vikt för att följa med i 

den höga utvecklingstakten. Vi har tagit ett steg till och konkretiserat ett viktigt 

utvecklingssteg inom området teknik som just nu blir allt mer utbrett hos konsumenter, 

nämligen shopping via mobiltelefon eller surfplattor. På grund av den snabba utveckling som 

sker på den marknaden just nu är det ett viktigt konkurrensmedel att anta. Eftersom framtiden 
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inte går att utvisa, och ingen i dagsläget vet hur marknaden för mobiltelefoner och surfplattor 

ser ut i framtiden är det viktigt att som företagare ha detta i åtanken vid en eventuell 

utveckling av e-handelsbutiken till en ny plattform. Detta är av stor vikt just på grund av den 

snabba utveckling som hela tiden pågår på internet. Det är inte en orimlig tanke att 

mobiltelefonerna eller surfplattorna kommer att se annorlunda ut om några år eller att en helt 

ny produkt har lanserats som tar e-handel till en ny nivå. En tanke som vi har haft med oss 

genom studien är att vissa nyckeltal eller utvecklingsfaktorer har ett visst ”bäst-före-datum”, 

mobiltelefon och surfplattor kan ha ett sådant, om än ganska långt in i framtiden, men det 

kommer nog inte att vara för evigt. Vi menar att de tre faktorerna som presenterats som 

viktiga i denna studie, image, utveckling och spridning är övergripande och har vissa 

tillhörande nyckeltal som också är övergripande, och därför har de inget bäst före datum på 

sig. Andra nyckeltal som tidigare nämna mobiltelefoner och surfplattor, samt konkreta 

nämnda sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube, kan ha ett utgångsdatum. 

7.3 Tekniska Förutsättningar 
Vi frågade intervjupersonerna vad deras värsta farhåga skulle kunna vara för företaget. Ett 

svar vi fick var att hemsidan skulle sluta fungera inför julhandeln. I studien har det antagits att 

tekniken fungerar som den ska hela tiden, att inga servrar slutar fungera eller dylikt. I 

analysen berördes WOM och hur viktigt det var att skapa en god sådan. Kort nämndes också 

att en dåligt bemött kund kan snabbt börja sprida dålig WOM på sociala medier, forum och 

bloggar. En aspekt som är viktig att tänka på är att dålig WOM kan skapas på andra sätt än 

genom dåligt bemötande. Om hemsidan skulle sluta fungera under en känslig period kan det 

leda till att många lojala kunder istället söker upp en konkurrent och gör sina köp av denna 

istället. Detta kan leda till irritation hos kunderna och istället för att komma tillbaka nästa 

gång och handla så går de direkt till konkurrenterna. Det som blir av stor vikt för företaget är 

att välja driftsäkra tekniska lösningar. Förutom att de ska vara driftsäkra måste också 

funktionaliteten på nyutvecklad teknik kontrolleras. Det kan röra till exempel att nya 

sökfunktioner läggs till på hemsidan för att underlätta, som istället inte fungerar som det ska 

och därför skapas en irritation hos konsumenterna. Detta i sin tur kan leda till dålig WOM 

vilket sprids snabbt över internet. 

7.4 Butikverksamhet 
Ett resultat av denna studie är att identitetsskapande är av stor vikt för e-handelsföretag. Detta 

har båda fallföretagen bekräftat. Vidare har de båda företagen vanlig butiksverksamhet som 
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de menar är viktig i den lokala förankringen och för att bygga och sprida företagets identitet. 

De menar också att butiken innebär ett showroom där kunder kan komma in, prova och se 

produkterna, vilket gör att deras identitet också förstärks. För företag i tillväxt inom e-handel 

innebär det inte enbart att sälja mer hos den lokala befolkningen i närhet till butiken, utan 

istället, som för båda fallföretagen, att expandera till allt fler länder. Fenomenet att en fysisk 

butik stärker ett e-handelsföretags identitet är inget som tidigare forskning visat och därför är 

det inget som kan bekräftas. Frågan vi ställer oss är hur slagkraftig en eller två butiker i 

Sverige är när företaget säljer i hela norden eller till och med till 50 andra länder över hela 

världen. 

7.5 Förslag på framtida forskning 
Utifrån ovanstående diskussion vore det relevant att studera och validera huruvida anpassning 

av e-handelsbutiken till mobiltelefoner och surfplattor fortfarande är det senaste fenomenet 

inom e-handel eller det har utvecklats något nytt sätt att handla via internet som är mer 

aktuellt. 

Vidare vore det också relevant att undersöka och utveckla hypotesen huruvida en fysisk butik 

är viktig för en e-handelsbutik för att förstärka företagets identitet.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Generella frågor om verksamheten 

1. Hur ser er verksamhet ut generellt? Hur är den organiserad? Har ni något lager? Är 

butik/lager samma? 

2. Beskriv din roll i företaget - Vad gör du och hur länge har du varit verksam? 

3. Vad är er huvudsakliga strategi/affärsidé inom företaget? Lågkostnad, differentiering 

etc? 

4. Är denna samma för båda marknaderna, internet/butik? Har den alltid varit det? 

Verksamhetsstyrning 
5. Hur mäter ni er framgång, vilka parametrar mäter ni? 

a. Mäter ni olika på butiken och internet? 

b. Har ni olika mål för dessa? 

c. Varför/Varför inte? 

6. Har målen och måtten ändrats sedan ni startade, eller har ni alltid haft samma? 

Arbetade ni annorlunda i initialfasen? 

7. Vilka områden är svårare att utvärdera? Hur går ni tillväga? 

8. Anser du att era mätetal korrelerar väl med er strategi? Mäter ni “rätt” saker, eller 

saknas något? Ser du några brister i ert system? 

9. Hur kommuniceras mål och resultat? 

10. Vad händer om det går bättre/sämre än målen? 

11. Har ni hört talas om balanserat styrkort/ balanced scorecard? 

a. Om ja, är det något ni använder? Hur länge har ni gjort det? 

12. Använder ni er av något annat sätt att styra er verksamhet? Till exempel genom 

budgetering? Hur ser den processen ut? En gång per år, rullande, prognos? 

13. Har ni några avkastningskrav? Samma krav på butiken som på internetbutiken? 

Personalinriktat 
14. Hur kontrollerar ni/mäter om era anställdas mål ligger i linje med företagets? 

15. Hur styr ni detta? Har ni något belöningssystem? Är det på grupp eller individnivå? 

16. Hur bemöts personalens egna initiativförmåga? Uppmuntras det till egna initiativ? 

17. Hur mäter ni personliga prestationer? Jämför ni detta med företaget i helhet? 
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Avslutande frågor 
18. Arbetar ni något med benchmarking? Vad jämför ni med då? Butiker? Internetbutiker? 

Hur jämför ni? 

19. Vad är enligt dig den värsta farhågan för företaget? 

20. Har ni en vision? Hur lyder den? 

21. Är denna vision uttalad eller outtalad? Och hur kommunicerar ni era värderingar? 

22. Anser du att ni har en utpräglad företagskultur? 
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8.2 Bilaga 2 – Kompletterande frågor till anställda 
1. Hur länge har du jobbat på företaget? 

2. Varför sökte du jobb på företaget? 

3. Vad betyder produkterna ni säljer för dig? Hur väl identifierar du dig med dessa? 

4. Om du skulle beskriva företagets image med ett fåtal ord, vilka skulle de då vara? 

5. Hur väl identifierar du dig med denna image? 

6. Hur är arbetsklimatet på företaget? 


