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Sammanfattning/abstrakt 
 
I denna studie jämförs 14 kostnadsfria e-handelsplattformar utifrån funktionalitet som har 
identifierats för att öka försäljning och underlätta skalbarhet. För att betygsätta 
funktionernas påverkan för ökad försäljning respektive underlätta skalbarheten så har e-
handlare inom nischen kläder och accessoarer låtits besvara en enkät. För att identifiera 
relevant funktionalitet till de två olika synsätten utgick forskarna från litteraturen. Det är 
utifrån dessa funktioner som sedan jämförelsen av e-handelsplattformarna och enkäten 
bygger på.  
 
Studien indikerar på att responsiv design och att kunna erbjuda sina kunder flera 
betallösningar är de två mest relevanta funktionerna för att nå en ökad försäljning. För att 
underlätta skalbarhet visar resultatet att det är relevant att kunna köpa till tillägg och 
teman. Sett till vilken e-handelsplattform som innehar mest relevant funktionalitet så ger 
studiens resultat indikationer på att Abantecart och OpenCart är de e-handelsplattformar 
som har den mest relevanta funktionaliteten för att öka försäljning och underlätta en 
framtida expansion.    
 
 
Nyckelord: E-handel, E-handlare, E-handelsplattformar, Konverteringsökande åtgärder, 
Skalbarhet.  



   
 

   
 

Summary/abstract 
 
Title: E-commerce platforms adapted for scalability and increased sales. 
- A comparison between e-commerce platforms 
 
In this study 14 e-commerce platforms are compared based on their functionality. The 
functionality has been identified to increase sales and facilitate scalability. To rate the 
impact of the functions, e-tailors in the niche of clothing and accessories were asked to 
respond a questionnaire. To identify relevant functionality for both of the approaches, the 
researchers used literature. The functionality were used as a framework when comparing 
the 14 e-commerce platforms. 
 
This study indicates that all functions are not equal. Responsive design and multiple 
payment solutions are considered most critical and are directly linked to increased sales 
figures. 
For the e-retailers to achieve scalability, this study finds that purchasable add-ons and 
themes plays a big role. The e-commerce platforms were rated thanks to data collection 
and data analysis. Abantecart and Opencart both received high ratings regarding 
functionality and the ability to increase sales numbers and enable future expansions. 
 
Keywords: E-commerce, E-commerce platforms, increase sales, scalability. 
  



   
 

   
 

Förord 
 
Denna kandidatuppsats är det slutgiltiga momentet i det Informationslogistiska 
programmet (180hp) som ges av Linnéuniversitet. Problemställningen och det valda 
ämnesområdet var väldigt intressant att undersöka och vi kunde bygga på de kunskaper 
kring e-handel som inhämtats genom åren på det Informationslogistiska programmet. 
 
Ett stort tack till samtliga respondenter som tog sig tiden att besvara denna undersökning.  
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Andreas Koczkas som gett oss tips och 
råd under genomförandet av denna rapport. 
 
 
Robin Bertilsson, Daniel Date 
Ljungby, Maj 2017 
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1 Bakgrund  
1.1 Inledning 
Enligt DI (2017) så växte e-handeln under 2016 med 16% medans den fysiska handeln 
endast växte med 2,3%. E-handeln spås att växa närmare 17% under 2017. Varje år som 
går så tar den andelar från den fysiska handeln. Med andra ord är e-handeln på 
frammarsch och den förväntas enligt Staffan Mörndal som är partner på Verdane Capital 
utgöra cirka 30 procent av detaljhandeln redan 2025 (DI, 2017).   
 
I takt med att e-handeln tar fler och fler delar av den fysiska handeln så väljer många både 
etablerade handlare och många nya handlare att flytta ut sin verksamhet eller starta sin 
verksamhet på Internet. Det innebär att konkurrensen mellan e-handlare hårdnar. Det 
kommer ständigt nya e-butiker inom alla tänkbara nischer, vilka försöker etablera sig på 
redan konkurrensutsatta marknader. Den initiala fasen för blivande e-handlare är att hitta 
ett segment de vill etablera sig inom. Därefter kommer valet av e-handelsplattform man 
vill använda sig utav.  
Ett av de svåra valen e-handlare ställs inför är att välja en e-handelsplattform som fungerar 
i det långa loppet. Några av anledningarna till detta är att de nuvarande och framtida 
kraven på e-handelsplattformen inte är definierade. E-handeln växer och 
konsumtionsmönstret förändras, därför vet man inte hur morgondagens konsumenter 
tänker och vilka krav de kommer ha (Balaraman & Kosalram 2012).   
 

1.2 Tidigare forskning 
Det finns en del tidigare forskning på det område som författarna valt att undersöka i 
denna uppsats. En av de artiklar som används för detta avsnitt har bland annat hanterat det 
ämne som forskarna ämnar att undersöka i denna uppsats.   
 
Balaraman & Kosalram (2012) menar att det långsiktiga valet av e-handelsplattform är ett 
svårt val. Problematiken enligt Balaraman & Kosalram (2012) ligger i att det inte är lätt att 
göra ett beslut som både grundar sig i de nuvarande kraven och vaga framtida krav som 
ännu inte finns med i den nuvarande planeringen. Man menar att valet av e-
handelsplattform kan avgöra om e-handeln lyckas eller misslyckas. I The White Paper av 
Oracle (2011) skriver man om 10 olika aspekter som hjälper e-handlare att välja rätt e-
handelsplattform (se tabell 1).  
 

 Tabell 1. Aspekter som hjälper e-handlare välja rätt e-handelsplattform 
 

Faktor: Förklaring: 

Skalbarhet Kommer e-handelsplattformen fungera väl 
även när butiken växer och trafiken ökar? 
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Produktkatalogen Kommer strukturen på produkterna möta 
morgondagens behov? 

Användarvänlighets askpekter Kommer e-handelsplattformen att 
effektivisera arbetet för handlaren, 
marknadsförarna? 

Sökfunktion Fungerar sökfunktionen så väl att kunderna 
enkelt hittar det dom söker? 

Flexibilitet Hur enkelt kan man implementera 
tredjepartslösningar för att mäta individuella 
besökares beteenden? 

Rapportering och analys Finns all funktionalitet som behövs för att 
analysera och förstå verksamheten? Hur 
samlar e-handelsplattformen in och hur 
förvarar den historisk- och beteendemässig 
data? 

Standard Är e-handelsplattformen byggd på en 
standard plattform? (Java eller Microsoft 
.NET)  

Integration Hur lätt kan e-handelsplattformen integreras 
med andra system? 

Interoperabilitet Är E-handelsplattformen funktionell 
kommandes till en serviceorienterad 
arkitektur. 

Synergier Kommer e-handelsplattformen att fungera 
för andra affärsmodeller? 

 
Lizandroiu och Maican (2015) har jämfört 19 av de mest populära open source e-
handelsplattformarna baserat på funktionalitet. De menar precis som Balaraman & 
Kosalram att valet av e-handelsplattform är ett av de viktigaste beslut som fattas när man 
driver eller är i uppstartsfasen av sin e-handel. De menar vidare att man måste välja en e-
handelsplattform som möter de många krav som ställs både av de blivande kunderna och 
för att på ett fullgott sätt kunna bedriva sin e-handel. De jämförde i sin undersökning de 19 
mest populära opensource plattformarna med hjälp av den matematiska modellen Jaccard 
Index. Genom denna modell fick de fram den plattform som var mest innehållsrik 
kommandes till funktionalitet. Lizandroiu och Maican (2015) menar att de funktioner som 
är vanligast i open-source plattformarna är försäljnings funktionalitet, logistiska lösningar, 
lagerlösningar, kundservice samt ekonomiska och statistiska funktioner.  
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I en studie utförd av Qian Xiao (2016) undersöker han kvalitén på olika e-
handelsplattformar. Xiao (2016) menar att IT-systems kvalitet kan summeras med hjälp av 
fem olika dimensioner. Han menar vidare att det inte är webbplatsen som säljer en produkt 
eller tjänst utan en person. Försäljarens kvalitet har alltså inverkan på köpprocessen. Xiao 
(2016) ger som exempel på detta att det kan handla om att produkterna eller tjänsterna ska 
beskrivas på ett korrekt sätt för att en kund ska fatta ett korrekt köpbeslut. Det handlar 
även om att produkterna eller tjänsterna levereras efter utlovad tid, i rätt skick och till rätt 
mottagare. Det är alltså inte enbart funktionerna som avgör om en e-handel lyckas eller 
inte. Det är även en rad kringliggande faktorer. Xiao (2016) menar vidare att ytterligare en 
faktor man bör väga in i försäljningskvalité är i vilken mån man är villig att hjälpa kunden 
att besvara och lösa önskemål samt problem.  
 
För att höja användarnas upplevelse och tillfredsställelse undersöker Zheng & Jin (2016) 
hur viktigt det är att en sida ska vara mobilvänlig. Resultaten de får fram från deras 
undersökning är att en bra mobilanpassad sida har en stor påverkan om en kund går vidare 
med ett köp eller inte. E-barometern (2016) menar i en undersökning att cirka 66% söker 
information om produkter via sina smartphones.  
 
Tidigare forskning visar att ett flertal funktioner är avgörande för om en e-handlare 
kommer lyckas eller inte. Dock har ingen forskat i vad svenska e-handlare anser vara 
relevant funktionalitet för att öka konverteringen samt för att möjliggöra en framtida 
expansion av verksamheten. Det resultat som framgår av denna studie kommer ligga till 
grund för den jämförelse mellan e-handelsplattformar som kommer genomföras i det 
slutliga skedet.  
 

1.3 Problemformulering och frågeställning 
När en verksamhet inom e-handel är i uppstartsfasen så är det många faktorer den blivande 
e-handlaren bör ha i åtanke. Både Balaraman & Kosalram (2012) och Lizandroiu & 
Maican (2015) beskriver i sina studier att det viktigaste beslut som en blivande e-handlare 
tar är vilken e-handelsplattform som ska nyttjas till verksamheten.   
 
Denna studie fokuserar på att med hjälp av tidigare studier identifiera vilken funktionalitet 
som kan öka försäljningen och underlättar skalbarheten. En femstegsmodell (se kap 2.4) 
gällande köpbeslut hos konsumenter har legat till grund för de 20 funktioner som 
identifierats av författarna för denna studie. Utifrån den funktionalitet som författarna 
identifierat i tidigare studier görs sedan en jämförelse av kostnadsfria e-handelsplattformar 
för att se vilken som innehar den mest relevanta funktionaliteten för att möjliggöra ökad 
försäljning och underlätta skalbarhet. Lizandroiu & Maican (2015) gjorde en liknande 
studie som finns beskriven under tidigare forskning (se kap 1.2), men där de själva 
bedömde hur viktig de ansåg en funktion var. Denna studie kommer att undersöka vilka 
funktioner som anses öka försäljning och underlätta framtida expansion enligt svenska e-
handlare inom nischen för kläder och accessoarer.  
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De frågor som denna studie avser att besvara är; 
 

• Vilka funktioner i e-handelsplattformar går att identifiera som är relevanta för att 
öka försäljning och underlätta en framtida expansion?  

 
• Vilka grundfunktioner i e-handelsplattformar är mest relevanta för att öka 

försäljning och underlätta en framtida expansion enligt svenska e-handlare inom 
kläder och accessoarer? 

•  
Med utgångspunkt från identifierad funktionalitet. Vilken kostnadsfri e-
handelsplattform har i grundutförandet den mest relevanta funktionaliteten för att 
öka försäljning och underlätta en framtida expansion?   

 

1.4 Syfte 
Det syfte som denna studie har är att identifiera vilka funktioner som är mest relevanta sett 
till ökad försäljning och eventuell framtida skalbarhet av butiken och låta dessa funktioner 
sedan betygsättas av e-handlare. Dessa funktioner och bedömningar kommer att ligga till 
underlag för jämförelsen av de populäraste kostnadsfria e-handelsplattformarna. De 
förhoppningar som vi har med denna uppsats är att underlätta för framtida e-handlare att 
välja rätt e-handelsplattform från första början. 

 

1.5 Avgränsning 
I denna uppsats har författarna valt att avgränsa studien till företag som driver sin 
verksamhet mot konsumenter, alltså så kallad B2C (Business to Consumer) verksamhet. 
Denna undersökning kommer även att begränsas till e-handlare inom nischen för kläder 
och accessoarer vilket är den näst största nischen inom e-handel 2016 enligt E-barometern 
(2016). Anledningen till att kläder och accessoarer valdes och inte hemelektronik är för att 
det är mycket högre barriärer att börja sälja hemelektronik än kläder och accessoarer.  
 
Denna undersökning kommer enbart att undersöka e-handlare som verkar över internet 
och som inte har fler än 10 anställda. Detta görs för att inte blanda ihop större och mindre 
företag i undersökningen, då större företag kan pressa priser i större utsträckning och har 
ett redan etablerat rykte de kan leva på. Det som kommer undersökas är den 
grundläggande funktionaliteten i plattformarna. Därför kommer enbart de funktioner som 
finns installerade i grundutförandet av plattformen tas hänsyn till i undersökningen.   
 
Designen är vidare ingenting som kommer undersökas i denna uppsats, då smak kring 
detta är ytterst personligt. De respondenter som kommer medverka i denna undersökning 
är mikroföretagare med sitt säte någonstans i Sverige. Mikroföretag är företag som har 
högst 10 anställda och en omsättning på max 2 miljoner euro (Europa u.å.). Dock kommer 
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inte omsättningen som respondenterna har inte tas till hänsyn, utan enbart antalet 
anställda.   
Faktorer som prissättning, fraktkostnader, returkostnader och rykte är viktiga för att öka 
försäljningen. Detta är dock faktorer som inte kommer tas till hänsyn i denna studie då det 
handlar mer om kapitaltillgång än vilka funktioner som finns i plattformen.  
 

1.6 Målgrupp 
Studiens resultat kan vara till värde för de som går i tankarna om att bedriva en egen e-
handel och för de som går i tankarna kring att byta ut sin existerande e-handelsplattform. 
De förhoppningar författarna har med denna uppsats är att komplettera detta område med 
ytterligare kunskap. Målgruppen för denna uppsats är existerande och blivande 
småföretagare som går i tankarna kring att starta upp en egen verksamhet med inriktning 
på e-handel.  
 
Det valda forskningsområdet är ett brett och färskt område, denna studie kontribuera för 
hela området för e-handel. Det pågår just nu operationell forskning som handlar om 
verksamhetens prestation och utveckling. Denna studie ger en variabel som kan härledas 
till utveckling av verksamheter där gapet identifieras för vilken funktionalitet som kan öka 
försäljning och underlätta framtida expansion. 
 
 
2 Bakgrund/Teori 
2.1 Introduktion till E-handel & E-business 
 
E-handel som de flesta känner till det innebär att man köper produkter på Internet. 
Definitionen av e-handel varierar beroende på källa. Turban et. al (2015) definierar e-
handel med att man använder Internet och intranät för att köpa, sälja, transportera samt 
byta data, gods och tjänster över internet. E-handel enligt Turban et. al är alltså ett brett 
spektrum där många olika delar ingår. Turban et. al (2015) menar vidare att många blandar 
ihop e-handel med e-business, han menar att det är viktigt att hålla isär dessa två begrepp. 
E-business innefattar en bredare definition av e-handel och inte enbart att köpa eller sälja 
varor eller tjänster. Han fortsätter förklara att e-business innefattar allt från att ge kunder 
service, samarbeten mellan olika företag och genomföra elektroniska transaktioner inom 
en organisation.   
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Laudon & Traver (2013) definierar e-handel som användandet av Internet för att 
genomföra affärer. Med andra ord att möjliggöra affärsmässiga transaktioner inom och 
mellan individer samt organisationer. Enligt Laudon & Traver (2013) är det en ständig 
debatt mellan akademiker och konsulter gällande skillnaderna på e-handel och e-business. 
En del menar att e-handeln omfattar alla elektroniska aktiviteter som främjar ett företags 
affärer. Detta inkluderat informationssystemens infrastruktur. Andra menar e-business 
omfattar samtliga interna och externa elektroniska aktiviteter i en organisation, inkluderat 
e-handel.  
 
Det finns flera typer av e-handel. Med typ av e-handel menar man vilka som är aktörerna i 
transaktionen.  
 
 
● Business to Business (B2B) - Denna form av e-handel går ut på att företag handlar 

mellan varandra. Business to Business (B2B) behandlar handel med varor, 
professionella tjänster, företagsabonnemang, partihandel, mellanhavanden och 
slutligen tillverkning. Business to Business (B2B) modellen kan också finnas 
mellan virtuella företag, där ingen part har någon fysisk existens. I dessa exempel 
utförs transaktionerna endast med hjälp av Internet (Chaffey, 2009) 

● Business to Consumer (B2C) - Denna form av e-handel inriktar går ut på att 
konsumenter handlar från företag. Det kan till exempel handla om en skoaffär som 
säljer skor till sina kunder över Internet. Dessa webbplatser innehåller ofta 
information kring de varor samt tjänster som erbjuds. All information finns lagrad i 
en databas som presenteras i ett användarbaserat gränssnitt för konsumenten. 
Business to Consumer (B2C) modellen är en bred modell som även innefattar 
tjänster såsom exempelvis resetjänster, banktjänster och e-hälsa (Chaffey, 2009). 

● Consumer to Consumer (C2C) - Denna typ av e-handel är den som sker mellan 
konsumenter över internet. Detta är vanligast på begagnatmarknaden där 
konsumenter handlar varor av varandra. Exempel på tjänster för detta är Blocket 
och Tradera (Fredholm, 1999). 

● M-Commerce - Den fjärde typen av e-handel kallas för Mobile commerce. Denna 
form av handel sker genom att använda sig utav en smartphone eller andra trådlösa 
enheter för att möjliggöra transaktioner över Internet. Enligt en artikel skriven av 
Internetworld (2015) spås den mobila handeln att vara större än den datorbaserade 
handeln till 2017. 
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2.2 Ehandelsplattform 
 

En e-handelsplattform är den mjukvara som butiksägaren använder för att förmedla sina 
produkter eller tjänster till kund. Den främsta uppgift som en e-handelsplattform har är att 
tillhandahålla funktionalitet för att bygga internetbaserade handelsbutiker. Dels ska den 
kunna presentera produkter eller tjänster i ett användarbaserat gränssnitt, men det finns 
även funktionalitet som underlättar för de administrativa uppgifterna för e-handlaren 
(Turban et. al, 2015). 
 
Turban et. al, (2015) menar att en e-handelsplattform är en stor mängd kod som tillåter 
handlare att bygga ett digitalt skyltfönster där man kan sälja en rad olika produkter eller 
tjänster. De menar vidare att en stor mängd av fysiska butiker har implementerat konceptet 
med e-handel till dess grundkoncept och för att öka sin försäljning.   
 
E-handelsmjukvaran består vanligtvis av en rad filer som laddas upp en på server eller på 
ett webbhotell. Dessa filer utgör funktionaliteten i en e-handel. Designen och 
användargränssnittet består också av kod och av andra webbelement som bilder och media 
(Turban et. al, 2015). Detta innebär att man enkelt kan vidareutveckla de flesta plattformar 
så att det passar de ändamål som e-handlaren har.    

2.3 Femstegsmodell för köpprocess 
 
För att identifiera relevant funktionalitet som kan öka försäljningen i en e-handel så 
används en modell gällande vilken process en konsument genomgår när de beslutar sig för 
att genomföra ett köp. Denna modell har sitt ursprung från John Deweys beslutsmodell 
och går ut på att förklara de steg som en konsument går igenom innan de tar ett beslut om 
att köpa en produkt, vara eller tjänst. Denna beslutsmodell har på senare tid blivit använd 
på flera olika håll av personer som vill undersöka konsumentbeteenden (Lin & Chan, 
2009).  Den försöker beskriva att ett beslut om ett köp börjar långt tidigare än när själva 
transaktionen sker och fortsätter även efter att transaktionen är genomförd. Denna modell 
består av fem olika steg. Dessa steg är: Uppkomst av behov, informationssökning, 
utvärdering, beslut om köp, och efterköpsbeteende (Comegys et al, 2006).  
 
Denna modell går även att implementera på de beslut som fattas när kunden beslutar sig 
för att handla på Internet. Modellen har tidigare använts vid undersökningar kopplade till 
webbdesign, kunders köpbeteende, kundernas informationssökning före köp och slutligen 
e-handeln i största allmänhet (Lin & Chan, 2009). 
 

 
Figur 2.1: Köpprocessen för konsument 
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2.3.1 Ett behov eller problem uppstår 
Det första steget i beslutsmodellen är att behov kring en specifik produkt finns. Denna 
process kan triggas igång genom att en e-handlare exempelvis skickar ut ett nyhetsbrev 
med de senaste produkterna. Man hoppas här på att skapa ett behov hos mottagaren av 
nyhetsbrevet. En annan trigger kan även vara att kundens byxor börjar bli utslitna eller att 
kundens dator börjar bli långsam. Kunden börjar nu leta efter nya byxor eller en ny dator. 
(Comegys et. al, 2006). 

 

2.3.2 Informationssökning 
Det andra steget i köpprocessen är informationssökning. I detta steg använder 
konsumenten olika kanaler för att samla in information om tillgängliga produkter som 
skulle uppfylla de behov som konsumenten har (Comegys et. al, 2006). 
 
Det vanligaste sättet idag är att man använder sig utav en sökmotor som Google, Bing 
eller Yahoo för att söka efter information. Därför är det väldigt viktigt att man som e-
handlare har sökmotor optimerat sin hemsida och syns högt upp i sökresultatet. Det är 
vidare en bra idé att man även på sin hemsida har en sökfunktion så att man lätt kan söka 
efter olika produkter (Lin & Chan, 2009). Man kan även genom funktioner som topplistor, 
filtrerings funktioner och moduler som visar relaterade produkter hjälpa konsumenten att 
hitta det de söker efter. 
 

2.3.3 Konsumenten ser över sina alternativ 
Enligt Comegys et. al, (2006) tenderar konsumenten att använda sig av regler eller attribut 
som ska stämma in på produkten eller tjänsten. Detta är lägst godtagbara nivåer som ett 
alternativ måste ha för att konsumenten kan tänka sig slutföra sitt köp.  
 
Det tredje steget handlar således om att en enskild e-handlare antagligen inte är 
konsumentens enda alternativ. I detta steg kommer konsumenten jämföra olika e-handlare 
mot varandra. De jämför även produkter mot varandra. Detta steg involverar att 
konsumenten tar in recensioner från omgivningen och bildar en uppfattning om den 
specifika butiken (Lin & Chan, 2009). 
 

2.3.4 Konsumenten tar ett köpbeslut 
Konsumenten har i detta steg tagit ett beslut baserat på den information som man inhämtat 
i tidigare steg gällande vad som ska köpas var. I detta steg har konsumenten antingen 
beslutat sig för att genomföra sitt köp och hämtat in den fakta som krävs, eller skapat ett 
beslut genom tidigare erfarenheter, rykte eller vad närstående till konsumenten gett för 
feedback (Comegys et al, 2006). 
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I detta steg är det viktigt att konsumenten känner att de kan lita på hemsidan för att 
genomföra köpet. Ett sätt för att öka detta kan vara att erbjuda en rad olika betalalternativ 
för konsumenten samt att göra navigationen enkel för alla enheter. Enligt E-barometern 
(2016) använde 66% av de tillfrågade sin mobiltelefon med jämna mellanrum för att 
jämföra priser och söka information om de varor, produkter eller tjänster som de är 
intresserade utav. Därför är även en responsiv design viktig för e-handlaren. Med 
responsiv design menar man att hemsidan anpassar sig efter skärmstorleken, vilket innebär 
att hemsidan ser bra ut även på mobila enheter.  
 

2.3.5 Efterköpsbeteende  
Det sista steget för en konsument är vad som sker efter att köpet är genomfört. Lin & 
Chan (2009) beskriver att det kan handla om att en konsument vill kunna spåra en 
sändning. Enligt e-barometern (2016) så är även en av de viktigaste aspekterna att 
kunderna vill få ett tydligt besked om när varan ska levereras. Xiao (2016) skriver om hur 
viktigt det är med en supportfunktion för att kunna hjälpa sina kunder med att besvara och 
lösa önskemål och problem som uppstår. För att kunna hjälpa sina kunder med frågor och 
problem så är det viktigt att man har koll på informationen om sina produkter. Att e-
handelsplattformen på ett eller annat sätt kan leverera en produkthanteringsmodul ses som 
viktigt.  
 
Produktinformationshantering handlar om att all information som är kopplat till 
produkterna samlas under samma tak. För att kunna förstå konsument är det viktigt att 
man har någon form av funktionalitet som tar vara på kundernas köpbeteende. Detta 
hjälper e-handlaren att förstå vad kunderna vill ha och hur de navigerar fram på hemsidan. 
Detta sker med hjälp av olika rapporterings- och statistikfunktioner. 

 
2.4 Funktioner 
I detta kapitel kommer en närmare förklaring kring de nämnda funktionerna att ske. Dessa funktioner utgår 
ifrån den ovan presenterade femstegsmodellen. 
 
Balaram & Kosalram (2012) menar i sin studie att en av de viktigaste egenskaperna en e-
handelsplattform kan ha är att den har en hög skalbarhet, det vill säga att man kan 
expandera med plattformen i takt med att besökare och kunder ökar. Därför kommer 
funktioner som underlättar för framtida utveckling även presenteras i kapitel 2.5 
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2.5 Funktioner kopplade till det första steget 

2.5.1. Nyhetsbrev 
En av de funktioner som flitigt används av e-handlare är möjligheten att marknadsföra 
sina produkter via e-post. Detta kallas även nyhetsbrev. Rent funktionsmässigt är 
nyhetsbrevs funktionen en ruta på sidan där besökaren kan skriva in sin e-postadress för 
att mottaga nyheter via e-post. Kunder brukar även per automatik skrivas upp på listor för 
nyhetsbrev när man genomför ett köp i den specifika butiken (Mailchimp u.å). 
 

2.6 Funktioner kopplade till det andra steget 

2.6.1 Sökmotoroptimering  
Sökmotoroptimering är en metod som innebär att man driver trafik till sin hemsida genom 
sökmotorerna. Enligt Baye, De los Santos & Wildenbeest (2016) används sökmotorer 
flitigt för att hämta specifik information och söka efter specifik information på internet. 
Enligt den Amazonägda hemsidan Alexa Traffic Rank är Google.com den mest populära 
hemsidan i USA och i världen (även i Sverige). De flesta webbläsarna har sökmotorer som 
startsida, vilket även innebär att det är startpunkten när man navigerar på internet. Dessa 
sökmotorer är Google, Yahoo och Bing. I en artikel skriver Purcell (2011) att 92% av alla 
vuxna internetanvändare använder sökmotorer för att hitta information på Internet. Att se 
till att sina produkter är enkla att hitta kan därför vara skillnaden till varför en e-handlare 
lyckas eller inte. 

2.6.2 Sökfunktion 
I The White Paper av Oracle (2011) hävdar man att sökfunktionen är väldigt viktig för att 
lyckas med sin e-butik. Den enklaste formen av sökfunktion är en sökruta på hemsidan. 
Denna funktion söker genom de produkter som finns på sidan och presenterar dessa för 
användaren. 

2.6.3 Intelligent sökfunktion 
The White Paper av Oracle (2011) menar att ha en sökfunktion är viktigt för att låta 
besökaren söka efter en specifik produkt. Det kan dock hända att besökare stavar fel på ett 
visst sökord. Om en kund skriver “latop” i sökfältet vill man inte att resultatet ska visa att 
sökningen gav 0 träffar. Med en intelligent sökfunktion kan du konfigurera vanliga 
felstavningar så att den visar resultatet eller ger ett förslag på liknande sökningar som i 
detta fall skulle vara “laptop”. 

2.6.4 Filtrera fram produkter 
Med funktionen filtrera fram produkter kan besökaren av butiken filtrera produkter efter 
flera olika parametrar. Det kan handla om att man vill sortera sortimentet efter lägsta pris 
först eller vice versa. Det kan även handla om att man filtrera sortimentet efter specifika 
färger eller märke på produkten. Hostler et. al, (2011) beskriver i sin studie att 
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användningen av en filterfunktion har en positiv påverkan på konsumenten när det 
kommer till sök effektivitet, och promotion av en produkt. 
 

2.6.5 Bildspel och Topplista 
Ett bildspel är ett bra sätt för butiker att marknadsföra deras produkter eller dess 
erbjudanden. Bildspelet kan placeras vart som helst på sidan och är ofta klickbart. Det vill 
säga att man länkas vidare om man klickar på bildspelet.  
 
Den funktionalitet en topplista ger är att lista de populäraste produkterna i sortimentet just 
nu. Lin & Chuan (2009) menar genom att promota olika produkter i webbutiken så får 
man en positiv effekt på konsumenterna tillfredsställelse och totala shoppingupplevelse. 
 

2.7 Funktioner kopplade till det tredje steget 

2.7.1 Recensioner 
För att öka försäljningen och effektivisera beslutsprocessen för slutkund så är en 
recensionsfunktion att föredra (Lin & Chaun 2009). Möjligheten att recensera enskilda 
produkter finns ofta presenterat på produktsidan. Här ger man kunden eller besökaren 
möjligheten att ge sitt omdöme kring den enskilda produkten. Detta hjälper andra kunder 
och förkortar deras beslutstid vilket i sin tur ökar konverterar en besökare till en betalande 
kund (Lin & Chaun 2009).  Bae & Lee (2011) menar dessutom att tidigare recensioner kan 
minska konsumenternas osäkerhet och upplevda risk av att köpa produkten från en e-butik 

2.7.2 Interaktion med Sociala medier 
I en artikel skriven av Kenneth Westerlund (2009) för DN beskrivs det att sociala nätverk 
är ett av de viktigaste sätten för e-handlare och andra företag att nå konsumenten. Hela 
vartannat e-handelsföretag tycker att det är viktigt att marknadsföra sitt företag via t.ex. 
bloggar, forum etc. enligt E-barometern (2009). 
 I en intervju med Sofia Strömberg, rektor vid Berghs school of communication nämner 
hon att det är nödvändigt för företagen att engagera sig i de sociala nätverken. Strömberg 
menar att företagen inte har råd att låta bli. Detta då det ger konkurrensfördelar för 
företaget att se vad kunderna tycker och tänker. Hon menar vidare att det har ett högt pris 
att inte lägga tid på detta (DN, 2009).     
 
Det finns flera funktioner man kan använda sig utav som e-handlare för att interagera med 
sina kunder i sociala medier. Den vanligaste funktionen är att man kan dela produkter och 
liknande samt interagera med företaget via deras företagssidor på de sociala medierna.   
 
 



 

  16 (56) 
 

2.7.3 Rabattfunktioner 
Ett populärt sätt att marknadsföra sig på och att öka sin försäljning är att tillfälligt 
rabattera produkter. Det kan handla om att erbjuda 3 för 2 på utvalda kategorier eller 
erbjuda en fast procentuell rabatt på sortimentet. Att ge sina kunder rabatt fungerar menar 
Jaroslaw Szymczak (2014) som använde sig av statistik från Coupon Pop’s verktyg när 
han genomförde sin undersökning. Där kunde han se hur 10 miljoner kunder uppträdde 
och reagerade på olika rabattnivåer. 
  

2.8 Funktioner kopplade till det fjärde steget 

2.8.1 Flera betallösningar 
Att kunna erbjuda flera betallösningar innebär att kunden t.ex. ska kunna betala både med 
kort och faktura. En nytillkommen betalmetod är Swish där kunden betalar direkt med sin 
mobiltelefon och pengarna överförs i realtid till handlaren.  
 
I en undersökning utförd av E-Barometern svarade 78% av de tillfrågade att de vill kunna 
välja olika betalningsalternativ. 70% vill kunna betala med kontokort/kreditkort. 52% vill 
kunna göra direktbetalning i bank. 48% anser att det är viktigt att de kan betala med 
faktura och 33% anser att det viktigaste är att kunna betala med hjälp av swish/ andra 
mobila betallösningar. 
 
2.8.2 Responsiv Webbdesign 
Då fler och fler användare besöker hemsidor via sina mobila enheter så har man blivit 
tvungen att hitta nya sätt för att anpassa sina hemsidor till användaren. Med responsiv 
webbdesign menar man att hemsidan anpassar sig efter användarens skärmstorlek och den 
aktuella plattformen som användaren befinner sig på. Enligt Zhou, Zhang & Jiangi (2014) 
är det viktigt att man som användare får en lika användarvänlig upplevelse över sina 
mobila enheter som från sin dator. 
Om användare som använder mobila enheter inte tas hänsyn till så ökar risken för att dessa 
användare avbryter sin vistelse på den aktuella hemsidan. Xiao (2016) menar att en e-
butik med hög tillgänglighet hjälper konsumenten i sin köpprocess och skapar värde för 
konsumenter i form av att den aktuella e-butiken är förtroendeingivande och lättnavigerad. 
Om man tillhandahåller en hemsida med hög tillgänglighet och som är responsiv så 
påverkar det köpprocessen åt det positiva och skapar ett bra mervärde för konsumenten. 
 
Några av de fördelar som man har med en responsiv webbdesign är att hemsidan blir mer 
användarvänlig samt att detta förstärker användarens upplevelse. Detta innebär även att 
underhållskostnaderna sjunker. Detta beror till stor del av att man endast har en layout 
som man behöver förändra och förbättra. Hade man haft en mobilanpassad hemsida och 
parallellt haft en vanlig hemsida så hade mycket dubbelarbete behövt utföras, samtidigt 
som sidan den data som finns publicerad inte hade varit synkroniserad. Detta hade även i 
vissa fall inneburit att man behöver ha två olika domännamn. (Zhou, Zhang & Jiangi, 
2014) 
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Internetworld (2015) skriver i en artikel att år 2017 så kommer den mobila handeln att 
vara större än den vanliga e-handeln. Mobiltrafik till e-butiker har ökat markant de senaste 
åren, och de hävdar att ca 50% av beställningarna som läggs kommer inkomma via mobila 
enheter. 
 

2.9 Funktioner kopplade till det femte steget 

2.9.1 Integrerad support  
En av de funktioner som är avgörande när man bedriver en butik över Internet är deras 
supportfunktionalitet. E-handelsplattformar bör inneha funktionaliteten att kunna ge en bra 
service till kunderna och butikens besökare. Man bör som e-handlare ta hänsyn till 
kundernas önskemål genom hela besöket på hemsidan. Detta handlar bland annat om att 
vägleda besökaren på hemsidan och genom dessa funktioner. Det handlar även om att ha 
en support som kan hjälpa kunden om de skulle behöva hjälp med något samt att erbjuda 
kunden en bra efterköpsservice (Xiao, 2016). 

2.9.2 Produktinformationshantering  
Det finns många saker som påverkar hur en konsument ser på en hemsida. En av dessa 
saker är kvaliteten på innehållet. När en e-butik har en hög kvalitet på sitt innehåll så 
menar Liao et. al,. (2006) att detta ökar konsumentens tillfredsställelse och lojalitet mot 
företaget bakom e-butiken. Zo & Ramamurthy (2009) menar till och med att kvaliteten på 
informationen sannolikt kommer påverka ifall en konsument kommer välja en specifik e-
butik att handla på eller söka sig till konkurrerande e-butiker.  
 
Produktinformationshantering handlar om att centralisera all hantering av information som 
behövs för att marknadsföra och sälja produkter genom sina olika försäljningskanaler. 
Man vill helt enkelt inte lägga ner för mycket tid på underhåll då uppdateringskostnaderna 
kan skena iväg. Denna funktionalitet hjälper e-handlare att samla all information om en 
viss produkt på ett ställe, oavsett om det är texter eller bilder rörande den specifika 
produkten. Det handlar även om variabler och lagersaldo. All information som är kopplad 
till en specifik produkt samlas på samma ställe. 
 
2.9.3 Rapporterings- och statistik funktionalitet  
För att företag ska lyckas så måste man förstå kundens behov. Genom att ha information 
om kundernas krav och förstå denna information så kan man dels förstå kunden, men även 
förebygga eventuella missförstånd. När man har information om kundernas 
beteendemönster på en specifik hemsida så har man även möjlighet att kunna utmärka sig 
från konkurrenterna (Ljungberg & Larsson, 2012). Genom att utmärka sig från 
konkurrenterna och lojalisera sina kunder så ger detta även butiken möjlighet till att 
expandera och skala upp då dessa kunder ofta är återkommande.  
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I en sektor som ständigt växer och där konkurrensen ökar tack vare globalisering och att 
fler aktörer föds är det viktigt att förstå sina besökares beteenden. Dels för att få nya 
kunder och dels för att behålla sina äldre kunder (Beynon-Davies, 2013). Därför är en vital 
del för de som bedriver handel över internet är att kunna analysera och granska kundernas 
besök och köptransaktioner. Detta är till viss del inbyggt direkt i e-handelsplattformen där 
man kan administrera kundernas beställningar. Genom att ha tillgång till statistik 
funktionaliteten kan man analysera t.ex. besöksdata. Det besöksdata som samlas in är 
bland annat hur de kom till hemsidan, hur länge de var på hemsidan och hur många sidor 
de besökte innan de lämnade hemsidan.  
 
Det data som samlas in kan sedan användas för att analysera beteenden hos besökaren och 
för att förbättra plattformen och skapa betalande kunder. Att utmärka sig från 
konkurrenten och lyssna till kundens röst och krav, kan vara avgörande för att få kunderna 
att komma till dig istället för konkurrenten (Ljungberg & Larsson, 2012). 
 

2.10 Funktionalitet som möjliggör skalbarhet 
Den funktionalitet som presenteras nedan fokuserar inte på att öka försäljningen utan 
finns till för att underlätta framtida expansion av butiken. 
 

2.10.1 Köpa till teman och plugins/tillägg 
Att veta hur framgångsrik en ny e-butik kommer att vara är väldigt svårt avgöra från start. 
De framtida kraven finns ofta inte med i den nuvarande planeringen. Därför är det enligt 
Balaraman & Kosalram (2012) viktigt att e-handelsplattformen man väljer har hög 
skalbarhet. Med andra ord är det viktigt att e-butiken ska fungera väl även när butiken 
växer, trafiken ökar och kraven förändras. Att kunna köpa till plugins och teman är därför 
en stor fördel för att lyckas med den framtida utvecklingen.  
 
Responsiva mallar eller teman hjälper e-handlaren att snabbt få en stilren och fungerande 
e-butik. Ett tema ändrar designen på e-butiken i front-end med ett klick, alltså vad 
besökaren ser när de är inne och letar bland produkterna. Det kan ändra allt ifrån hur 
många kolumner sidan ska bestå av, färger och typsnitt på texten. Skillnaden mellan ett 
bra tema och ett dåligt kan innebära en stor skillnad när det kommer till att få kunder att 
göra avslut. Xiao (2016) beskriver i sin studie att ifall man har en webbsida som är lätt och 
snabb att navigera kan det öka lojaliteten hos kunden. Xiao (2016) menar på att det 
framförallt är enkelheten som sporrar kunden att handla på en specifik sida.  Även Liao et. 
al, (2006) lyfter fram att designen på en e-butik har stor påverkan på konsumentens 
uppfattning av e-butikens användbarhet. De konstaterar att desto bättre konsumenterna 
uppfattar webbutikens design, desto högre blir deras tillfredsställelse och sannolikhet att 
de kommer avsluta sitt köp. 
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2.10.2 Multispråk & Multivaluta 
Som tidigare nämnt är det viktigt att e-butiken har en hög skalbarhet för att kunna 
utvecklas i framtiden utan problem eller hinder (Balaraman & Kosalram, 2012). För att 
kunna konkurrera med de större aktörerna är det viktigt att ha möjligheten att sälja till 
utlandet. För att en butik ska vara konkurrenskraftig så krävs det även att man erbjuder 
multispråk och möjligheten att konvertera den lokala valutan till t.ex. Euro. 

2.10.3 Open source 
Termen open source refererar till någonting som personer kan ändra i och dela. Den 
källkod som open source programvara är byggd på är publik och kan redigeras, 
inspekteras och förbättras av allmänheten. Dessa förändringar kan sedan delas för att 
förbättra programvaran för den stora massan (Opensource.com uå).  
 
En klar fördel med att använda sig utav en plattform byggd på open source är att man med 
enkelhet kan skala upp då man har tillgång till hela koden. Många föredrar att använda sig 
utav open source programvara. Några av anledningarna till att många föredrar open source 
programvara är för att (Opensource.com uå): 
 

1. Det är enklare att modifiera programvaran så det passar ens behov. 
2. Open source programvaror anses ofta vara säkrare. 
3. Open source programvaror anses ofta vara stabilare. 

 
2.11 Sammanfattning av funktioner 
De funktioner som ingår i denna studie är utvalda utifrån om de kan öka försäljningen 
samt om de underlättar framtida skalbarhet för e-handlare inom kläder och accessoarer. 
Nedan är en överblick över de funktioner som kommer ingå i denna studie (se tabell 2). 
 

Tabell 2. Sammanfattning av funktioner som ingår i studien 
 

Funktioner (Ökad försäljning) Funktioner (Skalbarhet) 

Nyhetsbrev Köpa till tillägg 

Sökmotoroptimering Köpa till teman 

Sökfunktion Multispråk 

Intelligent sökfunktion Multivalutor 

Filtrera fram produkter Open Source 

Topplista  



 

  20 (56) 
 

Bildspel  

Recensioner  

Interaktion med Sociala medier  

Rabattfunktioner  

Flera betallösningar  

Responsiv Webbdesign  

Integrerad Support  

Produktinformationshantering  

Rapporterings- och statistikfunktionalitet  
 
 
3 Metod 
För att undersöka vilken e-handelsplattform som innehar den mest relevanta 
funktionaliteten kommandes till att öka försäljningen och att skala upp för framtiden så 
samlades data in genom Google Forms. Detta har skett i form av en enkätundersökning 
som skickades ut till etablerade mikroföretag inom e-handel. Den data importerades i 
Excel för att få en korrekt analys av resultatet. 

3.1 Litteratursökning 
Innan denna undersökning genomfördes studerades vetenskapliga artiklar som berör 
ämnet e-handel. Information kring vilken litteratur som lämpar sig bäst för denna studie 
hämtades genom sökningar i diverse sökmotorer. De delar i denna uppsats som berör e-
handel är främst hämtade från Turban el. al, (2015) samt Laudon & Traver (2013). De 
delar som berör metodiken i denna uppsats är främst hämtade från Jacobsen (2012) samt 
Göran Ejlertsson (2005) och Bryman & Bell (2011).  
Denna litteratur låg till grund för denna uppsats. De studier som denna uppsats är baserade 
på är främst hämtade från sökmotorer som Google Scholar och OneSearch. 
 

3.2 Val av undersökningsmetod 
Det som har undersökts i denna uppsats är att identifiera den mest relevanta 
funktionaliteten med mål om ökad försäljning och underlätta en framtida expansion av e-
butiken. E-handlare inom nischen kläder och accessoarer fick betygsätta en rad olika 
funktioner vilket låg till grund för en jämförelse av de populäraste kostnadsfria e-
handelsplattformarna. 
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Den data som har samlats in kommer från befintliga Business to Consumer (B2C) e-
handlare inom nischen kläder och accessoarer. Målet med denna undersökning var att 
samla in svar från så många e-handlare som möjligt och skapa en förståelse kring vad de 
befintliga e-handlarna ansåg. Därför valdes en kvantitativ ansats då den fokuserar mer på 
statistik och siffror än på ord. Ett av de vanligaste sätt att utforma en kvantitativ 
undersökning är genom frågeformulär och enkätundersökningar. Då studien vill undersöka 
frekvensen av vad e-handlare tycker om en viss funktion passar denna metod bra, det 
menar även Jacobsen (2012) som säger att metoden lämpar sig bra när man vill beskriva 
ett fenomens inställning, frekvens eller omfattning. 
 
Utformningen av denna undersökning är extensiv. Detta innebär att undersökningen går på 
bredden och undersöker många enheter, men kommer inte få särskilt många variabler 
(Jacobsen, 2012). Det är också en annan anledning till varför en kvantitativ ansats valdes 
framför den kvalitativa. Motsatsen till en extensiv undersökning är en intensiv 
undersökning, denna typ av undersökning går in mer på djupet av det som undersöks. Det 
stora problemet när man arbetar med en intensiv undersökning är att det enbart förhåller 
sig till en specifik kontext eller ett fåtal enheter, vilket gör att resultatet blir svårt att 
generalisera (Jacobsen, 2012). 
 
Genom den kvantitativa undersökningen kunde dessa svar samlas in utan att några större 
resurser behövde läggas. Ejlertsson (2005) menar att det finns flera fördelar med att 
använda sig utav enkäter när man genomför en undersökning. Bland annat krävs det 
väldigt lite resurser att nå ut till en stor population trots dess geografiska placering. 
Respondenterna av enkäten kan dessutom i lugn och ro begrunda de frågor som finns i 
enkäten, och systematiskt gå igenom de svarsalternativ som ges. Detta innebär även att 
respondenten har gott om tid och möjlighet att kontrollera faktauppgifter som berör 
enkäten. Man menar vidare att den så kallade intervjuareffekten elimineras, vilket innebär 
att intervjuaren i väldigt liten utsträckning kan påverka de svar som respondenten ger. 
 
Jacobsen (2012) menar att en kvantitativ undersökning lämpar sig bra när man har goda 
förkunskaper inom det område som ska undersökas, detta eftersom en kategorisering 
måste genomföras innan datainsamlingen kan påbörjas. Dessa förkunskaper har inhämtats 
innan datainsamlingen påbörjades genom litteraturgenomgång. Både frågorna och 
svarsalternativen som anges måste kännas relevanta för enkätens respondenter. 
 
Om en kvalitativ undersökning hade tillämpats så hade det gett mer djup i svaren än om en 
kvantitativ undersökning tillämpas. De kvalitativa undersökningarna lämpar sig bättre när 
man försöker få en djupare bild av det som undersöks. Då frågeställningen i denna uppsats 
dels går ut på att jämföra vilken kostnadsfri e-handelsplattform som innehar mest relevant 
funktionalitet för att underlätta framtida skalbarhet samt ökad försäljning så behövs en 
bredare bild av fenomenet snarare än en djupare bild. 
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3.2.1 Deduktivt angreppssätt 
Med utgångspunkt från studiens frågeställningar (se kap. 1.3) så har en deduktiv ansats 
använts för denna studie. Enligt Jacobsen (2012) är denna ansats bäst lämpad när man går 
från teori till empiri. Det vill säga att man först skaffar förväntningar kring hur världen ser 
ut och därefter beger sig ut för att samla in empiri. För att få dessa förväntningar 
genomfördes en litteraturgenomgång där böcker och artiklar inom e-handelsområdet 
studerades. Därefter genomfördes en enkätundersökning. De gör att man kan se om de 
förväntningar man har stämmer överens med verkligheten. Nackdelen med att använda sig 
utav ett deduktivt angreppssätt är enligt Jacobsen (2012) att det är fler tolkningsnivåer än 
om man hade använt sig utav ett induktivt angreppssätt. 
 
Jacobsen (2011) menar att det är fyra olika tolkningsnivåer när man arbetar deduktivt. Den 
första nivån är att forskaren har sin uppfattning av verkligheten och standardiserar den, till 
exempel i ett frågeformulär. Den andra nivån är att respondenten tolkar forskarens frågor 
och svarsalternativ på sitt eget sätt. Den tredje tolkningsnivån är att forskaren tolkar den 
information som respondenten har lämnat. Därefter ska läsaren av resultatet tolka denna 
information. 
 
För att försöka kringgå dessa tolkningsnivåer så genomfördes en pilotundersökning. 
Enkäten skickades ut till respondenter som inte var involverade i undersökningen och blev 
ombedda att besvara undersökningen och hade samtidigt fått uppgiften att granska enkäten 
kritiskt. Den information som samlades in under pilot undersökningen användes sedan för 
att förbättra enkäten innan den skickades ut till respondenterna av enkäten. Detta gjordes 
för att undvika att misstag i form av slarvfel när enkäten utformades. Respondenterna 
anger hur viktiga de anser en funktion är i förhållande till skalbarhet och ökad försäljning. 
Detta sker på en skala mellan ett och fem. De funktioner som får ett högt värde av 
respondenterna får samma höga värde när jämförelsen av e-handelsplattformarna ska 
genomföras. Det innebär att eventuella feltolkningar sett från svar givna av respondenten 
och sammanställandet av det data som samlats in i stort sett elimineras. 
 
Denna ansats kan även anses problematisk då forskaren endast får den information som 
denne finner relevant och därmed endast ger stöd åt de förväntningar som forskaren på 
förhand hade. Jacobsen (2012) menar att det finns en risk för att viktig information kan 
förbises. Målet med denna rapport är dock inte att hitta någon ny information, utan istället 
försöka fastställa relevansen i de olika funktioner som finns i e-handelsplattformar sett till 
ökad försäljning och möjliggörande av framtida skalbarhet. 
 
Om man arbetar efter ett induktivt angreppssätt så går man från empiri till teori. Det vill 
säga att man först samlar in data och sedan kompletterar befintlig teori med det data som 
samlats in. Då en undersökning har genomförts där man valt att undersöka hur viktiga en 
rad funktioner är så behöver man arbeta med befintlig teori för att få fram ett resultat. 
Därför valdes det deduktiva angreppssättet och inte det induktiva angreppssättet. 
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3.2.3 Datainsamling 
Den datainsamlingsmetod som valts för denna undersökning är enkäter. Fördelen med 
enkätundersökningar är att man med små medel kan nå ut till en stor mängd respondenter 
(Ejlertsson, 2005). Det är en stor fördel då en kvantitativ undersökningsmetod har valts för 
att besvara frågeställningarna. 
 
Om intervjuer över telefon eller på plats hade skett så hade tidsåtgången varit betydligt 
större och svaren hade varit svårare att analysera. För att skapa enkäten användes 
verktyget Google Forms. En av fördelarna med att skicka ut enkäter är att man når ut till 
en större mängd respondenter. Man blir heller inte geografiskt bunden vilket innebär att 
respondenter från alla delar i landet kunde delta i denna undersökning. En annan fördel 
med enkätundersökningar är att intervjuareffekten elimineras, då intervjuaren inte kan 
påverka respondenten i samma utsträckning som om en intervju över telefon eller på plats 
hade skett (Ejlertsson, 2005). De svar som samlas in med hjälp av enkäter blir dessutom 
betydligt enklare att analysera då de redan från början är kategoriserade och 
standardiserade (Jacobsen, 2012). 
När enkäten hade utformats så publicerades den i den slutna Facebook gruppen “Svensk 
E-handel”. Denna grupp har i skrivande stund ca 8500 medlemmar och riktar sig till e-
handlare, leverantörer och övriga intressenter. Facebookgruppen beskrivs som “en grupp 
för att låta e-handlare, leverantörer, konsulter och andra intressenter inom e-handel att 
komma närmare varandra och kunna diskutera trender, problem, lösningar, logistik, 
kundtjänst och allt annat som rör digital handel” (Facebook “Svensk E-handel”, uå). 

 
3.2.4 Urval 
För att undersöka studiens teoretiska population alltså de enheter studien vill uttala sig om 
krävs det att ett urval görs. Denna studie är baserad på ett självurval där respondenterna 
själva fick avgöra om de ville delta i undersökningen eller inte. Denna typ av urval valdes 
eftersom tiden var knapp samt att resurserna var knappa. Från början var tanken att maila 
ut direkt till e-handlarna detta blev dock väldigt problematiskt då de flesta e-handlare 
enbart publicerade e-postadresser som gick till okända mottagare. Dessa e-postadresser 
började t.ex. med info@ebutiken.se eller kundservice@ebutiken.se. Med andra ord kunde 
inte mottagaren av enkäten säkerställas.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är självurval en form av bekvämlighetsurval. Med självurval låter 
man respondenterna själva avgöra om de vill vara delaktiga i en undersökning eller inte, 
och några större påtryckningar från författarna görs inte. I denna studies fall så 
publicerades enkäten i den svenska Facebook gruppen “Svensk E-handel” där författarna 
bad medlemmarna att besvara enkäten. Eftersom intresset kring e-handel är stort i gruppen 
fanns förhoppningar att svarsfrekvensen även skulle bli bra. Jacobsen (2012) menar att 
man kan förvänta sig att intresset kring undersökningen är stort när intresset kring ämnet 
är högt. 
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3.2.5 Bortfallsanalys 
Den teoretiska populationen, alltså de enheter som studien vill uttala sig om är Business to 
Consumer (B2C) mikro e-handlare med inriktning på kläder och accessoarer. Då det finns 
stora mängder e-handlare i Sverige, men inte något direkt publikt register över svenska e-
handlare så blev urvalsprocessen problematisk. Enligt SCB (2016) finns det 2159 e-
handlare inom postorderhandel och detaljhandel på internet med beklädnadsvaror som har 
under 10 anställda (SNI 47.912). 
 
För att nå ut med enkäten till målgruppen så blev den faktiska populationen B2C mikro e-
handlare med inriktning på kläder och accessoarer som är medlemmar i den slutna 
Facebookgruppen “Svensk E-handel”, en grupp där också enkäten skulle komma att 
publiceras. Här sker ett stort bortfall då undersökningen endast möjliggör att de som är 
medlemmar på forumet har möjligheten att besvara enkäten. 
 
En självurvalsmetod har använts för denna studie, med det menar man att respondenterna 
av enkäten själva tar initiativ till att delta i undersökningen. Respondenterna kan besvara 
enkäten dels av eget intresse eller för att hjälpa till. Här skedde därför ännu ett bortfall från 
den faktiska populationen då de som valde att inte svara inte är med i det faktiska urvalet. 
 
Det sista bortfallet handlar mer om bortfall av variabler än bortfall av enheter enligt 
Jacobsen (2011). Eftersom gruppen innehåller alla möjliga typer av e-handlare (se kap 
3.2.3) så användes kontrollfrågor för att få fram det faktiska urvalet (se bilaga 3). 
 

• Inom vilken bransch verkar du?   
• Har du fler än 10 anställda?  
• Driver du en e-handel inom B2C (Business to Consumer) eller B2B (Business to 

Business)? 
 
Totalt besvarade 52 respondenter den enkät som publicerades i Facebook gruppen, dessa 
respondenter var verksamma inom flera olika branscher vilket gjorde att en gallring 
genomfördes av svaren. Totalt var det 26 respondenter som ingick i denna undersökning. 

3.2.6 Val av e-handelsplattformar 
De e-handelsplattformar som valts ut att ingå i denna studie är tagen från Selfstartr (2017) 
där de har listat de populäraste kostnadsfria e-handelsplattformarna. Vid enstaka fall har 
vissa e-handelsplattformar valts bort. Det eftersom de inte har erbjudit någon fungerande 
demo vid tillfället eller att installationen misslyckas. Det har resulterat i att e-
handelsmjukvaran inte har gått att testa och funktionaliteten har inte gått att kontrollera. 
En fullständig lista av vilka e-handelsplattformar som ingå i studien finns att läsa i bilagor 
(se Bilaga 1 E-handelsplattformar). 
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3.2.7 Genomförande 
Den enkät (se bilaga 2) som togs fram publicerades i en sluten grupp för svenska e-
handlare. Inledningsvis fick respondenterna besvara en rad allmänna frågor kring deras e-
butik. De fick bland annat besvara hur länge de varit aktiva, hur många anställda de har, 
inom vilken bransch de verkar samt vilken typ av e-handel de bedriver. Det gjordes för att 
kunna kategorisera upp de svar som inkom och för att sortera ut de respondenter som 
studien inte är intresserad av. Därefter fick respondenterna betygsätta 20 olika funktioner 
på en likert-skala mellan ett och fem med hur viktiga de ansåg att dessa funktioner var sett 
till att öka försäljning samt till att kunna skala upp butiken i framtiden.  
 
Data samlades in genom Google Forms som är en gratis applikation som även presenterar 
insamlad data i färdiga diagram. För att distribuera enkäten användes den slutna svenska 
Facebook gruppen “Svensk E-handel” (se kap 3.2.3). Anledningen till att denna enkät 
publicerades i en stängd grupp och inte offentligt var för att säkerställa att enbart e-
handlare och intressenter besvarade enkäten. Totalt svarade 52 stycken respondenter men 
eftersom vi endast var intresserade av B2C e-handlare inom kläder och accessoarer med 
mindre än 10 anställda kunde endast 26 enkäter användas vid resultatet. 
 

3.3 Analysmetod 
Genom att använda oss av rangordnade svarsalternativ i enkäten kan man enkelt skaffa sig 
en bra bild av vad respondenterna anser om de olika funktionerna. Det innebär också att 
man enkelt kan få fram snittbetyget för varje funktion. Snittbetyget för de olika 
funktionerna används i jämförelsen av e-handelsplattformarna. 
 
Efter att med hjälp av litteratur och studier få fram den funktionalitet som kan anses vara 
relevant för det som skulle undersökas. Var nästa steg att ta reda på vilka av de utvalda 
funktionerna som ingår i de olika e-handelsplattformarna. För att ta reda på det har tester 
gjorts där varje plattform har testats i grundutförandet. Informationen som kom fram 
skrevs sedan ner i en Excel tabell där man enkelt fick en översiktlig bild av vilka 
funktioner som ingick i de olika plattformarna. 
 
För att beräkna fram betygen för en e-handelsplattform (se figur 3.1) adderades alla 
funktioners snittbetyg som ingick i plattformen ihop till en poäng för plattformen. Denna 
summa delas sedan med totalpoängen för alla funktioner. Det används för att få reda på 
vilken uppfyllnadsgrad de olika e-handelsplattformarna hade och gjorde det samtidigt 
mycket enkelt att jämföra dem. 
 

 
Figur 3.1 - Beräkning av betyg för e-handelsplattform 
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3.4 Tillförlitlighet 

3.4.1 Validitet 
Jacobsen (2012) menar att en av de stora utmaningarna när man använder sig utav 
frågeformulär är att man ger respondenterna givna svarsalternativ. Det är viktigt att det 
som undersöks är det som avses att undersökas. Men det är svårt att veta om de frågor som 
ställs mäter de fenomen som faktiskt ska undersökas. Med andra ord är det viktigt att 
validiteten är god. I denna studie var mätinstrumentet ett frågeformulär där olika 
funktioner skulle betygsättas av respondenterna, betyget skulle sedan ingå i en beräkning 
för att jämföra e-handelsplattformar. 
 
För att säkerställa att rätt målgrupp användes vid analysen användes tre kontrollfrågor som 
gjorde att målgruppen kunde identifieras. Dessa var i vilken bransch de verkar inom, hur 
många anställda de har samt vilken typ av e-handel de bedriver. Eftersom ett självurval 
användes gjorde det att svar inkom från bland annat andra branscher. Men dessa kunde 
enkelt sorteras ut från analysen. 
 
För att ytterligare stärka både reliabiliteten och validiteten genomfördes en 
pilotundersökning. Det syfte som pilotundersökningar har är att få reda på om de svarande 
tolkar frågor och svar på liknande sätt som ägaren av enkäten, dessutom kan man få reda 
på ifall det saknas något svarsalternativ (Ejlertsson, 2005). Den första pilot 
undersökningen skickades ut till nära vänner för att få en första feedback. Det är något 
som Ejlertsson (2005) också menar att man bör göra. Efter att ha tagit del av feedback och 
gjort väsentliga ändringar i enkäten skickades den ut i sin slutliga version. Ejlertsson 
(2005) menar dock att man efter första pilotstudien bör skicka ut ytterligare en pilotstudie 
till en grupp som mer liknar den målgrupp man vill undersöka. Men eftersom att tiden var 
knapp så gjordes endast en pilotstudie. 
 
När enkäten skapades så togs en rad faktorer hänsyn till för att inte påverka validiteten 
negativt. Exempel på faktorer är att inga ledande frågor ställdes, att man inte ställer två 
frågor i en fråga och att man har ett enkelt och lättbegripligt språk. För att kontrollera den 
interna giltigheten kommer en person med god kunskap och insikt i ämnet kontrollera 
enkätens konkretiseringar och för att se ifall resultaten verkar vettiga vilket också 
Jacobsen (2012) menar att man bör göra för att stärka den interna giltigheten. 

3.4.2 Tillförlitlighet 
Reliabilitet handlar om mätinstrumentets kvalitet och dess pålitlighet samt att kunskapen 
har tagits fram på ett pålitligt sätt. Det kan uppstå felaktigheter på grund utav forskaren 
och det är därför viktigt att undersöka kvaliteten på undersökningen. Jacobsen (2012) 
menar att samma studie ska kunna genomföras vid ett senare tillfälle och få fram snarlika 
resultat oavsett vem som genomför undersökningen. 
 
Då det är svårt att helt och hållet undvika felkällor så blir det viktigt att försöka minimera 
dessa så gott det går. Därför ägnades mycket tid till utformandet av frågorna vid 
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frågeformuläret. Jacobsen (2012) nämner att det är en kritisk del vid val av de kvantitativa 
metoderna. Han tar upp problem med att ställa ledande frågor där ett svarsalternativ 
uppfattas mer positivt eller negativt än ett annat. Jacobsen menar även att man inte ska 
ställa oklara eller diffusa frågor, det vill säga att uppgiftslämnaren inte helt vet vad den 
svarar på. Därför beskrivs de funktioner som respondenterna skulle komma att betygsätta i 
enkäten. Jacobsen (2012) menar vidare att man inte får ställa två frågor i en fråga, då vet 
inte uppgiftslämnaren vad den svarar på. Om det är många misstag som begås under 
undersökningens gång, så kan man inte till fullo lita på de svar som man samlar in. 
 
För att öka reliabiliteten hade enkäten kunnat skickas ut vid två separata tillfällen, för att 
kontrollera ifall resultatet är likvärdigt. Men eftersom denna undersökning har ett relativt 
kort tidsintervall så fanns inte tiden för detta. 
 

3.5 Etiska överväganden 
Det finns fyra huvudkrav när man genomför en undersökning av denna karaktär. Det 
första huvudkravet enligt Vetenskapligarådet (2002) är att forskaren ska informera 
respondenter och övriga undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt 
och om att de har rätten att avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta alla de 
inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 
deltaga. Detta krav uppfylldes då den enkät som publicerades och som respondenterna 
ombads att besvara innehöll ett missiv där deltagarna informerades om uppgiften och de 
villkor som satts upp. Detta missiv publicerades på förstasidan och innehöll även 
författarnas kontaktinformation om frågor skulle uppstå kring undersökningen. 
 
Det andra kravet enligt Vetenskapligarådet (2002) är samtyckeskravet som innebär att 
deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Eftersom 
urvalsmetoden var självurval så har respondenterna helt själva fått välja om de vill vara 
med i undersökningen eller inte. Det har också varit möjligt att avbryta sin medverkan när 
som helst. 
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det handlar om alla uppgifter i en 
undersöknings ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 
(Vetenskapligarådet 2011). Den data som samlats in i denna undersökning är inte kopplad 
till en specifik person. De blev vidare inte ombedda att lämna någon e-postadress eller 
liknande. Den information som samlades in är alltså fullständigt anonym. Vidare har 
enbart författarna tillgång till den information som samlats in. 
 
Nyttjandekravet som är det sista av de fyra kraven handlar om att uppgifter som är 
insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 
(Vetenskapligarådet, 2011). Den data som samlades in används endast för den 
undersökning som genomförs. 



 

  28 (56) 
 

4. Empiriska resultat 
Utifrån de funktioner som identifierats för att öka försäljning eller underlätta skalbarhet i 
teoriavsnittet ställdes frågor till respondenterna där de fick betygsätta de olika 
funktionerna. 

4.1 Respondenternas svar om funktioner kopplat till ökad försäljning 
Respondenterna av enkäten fick besvara totalt 25 frågor. Av dessa frågor så var fyra av 
frågorna kontrollfrågor vilka var avgörande för om respondenten kunde besvara hela 
enkäten eller inte. Det andra avsnittet i frågeformuläret baserades på huvudfrågan “Hur 
relevant anser du att följande funktion är sett till att öka försäljningen?”. Därefter fick 
respondenterna ta ställning kring hur viktiga de ansåg en rad funktioner vara. Nedan 
presenteras hur de 26 utvalda respondenterna har svarat.  
 
Att e-butiken har en responsiv design anses vara väldigt relevant för en ökad försäljning. 
Figur 4.1 visar att 88,5% svarade att det är väldigt relevant att ha en e-butik som är 
responsiv och 7,7% svarade att det var relevant. Endast 3,8% var neutrala. 
 

 
Figur 4.1 - Svarsfördelning på fråga om responsivitet 

 
 
Bilaga 4 visar vad respondenterna anser om möjligheten att samla in och skicka 
nyhetsbrev har för påverkan på ökad försäljning. 38,5% av respondenterna ansåg att det 
var väldigt relevant och 42,% ansåg att det var relevant och endast 7.7% ansåg att det 
saknade relevans för ändamålet. 
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Figur 4.2 - Svarsfördelning på fråga om intelligent sökfunktion 
 
En standardsökfunktion i e-handelsplattformen anser 38,5% vara väldigt relevant för att nå 
en ökad försäljning (se bilaga 5). 42,3% av respondenterna ansåg denna funktionalitet som 
relevant för ökad försäljning. Ifall sökfunktionen ska vara intelligent och hjälpa besökaren 
att stava rätt råder det dock skilda meningar om (se figur 4.2). 15,4% av respondenterna 
tycker att denna funktion saknas all form av relevans för ökad försäljning, och 26,9% av 
respondenterna tycker det är mindre relevant för att öka försäljningen. 15,4% av 
respondenterna ansåg att denna funktion inte hade någon direkt betydelse för ökad 
försäljning. 23,1% av respondenterna ansåg funktionen som ganska relevant och 19,2% av 
respondenterna ansåg funktionen vara väldigt relevant för att nå en ökad försäljning. 
 
När det kommer till funktionalitet som hjälper till att presentera produkter eller tjänster i 
en e-butik anser 34% att det är väldigt relevant att ha en filterfunktion (se bilaga 6). Men 
det råder delade meningar då 11,5% anser att det inte är särskilt relevant och 23,1% som är 
skiftande. 
 
I bilaga 7 visas svarsfördelningen på frågan om bildspel. Att exponera produkter med 
hjälp av ett bildspel anser 50% av respondenterna vara viktigt. 23% Anser att det är 
väldigt viktigt och 15,4% är skiftande i sin övertygelse om det är relevant för en ökad 
försäljning. 7,7% anser att det inte är relevant alls och 3,8% tycker det saknar relevans helt 
och hållet.   
 
Att ha en topplista där produkter presenteras anses som den mest relevanta funktionen av 
de funktioner som hjälper till att presentera produkter (se bilaga 8) Där har 42,3% angett 
att de tycker den är väldigt relevant för en ökad försäljning och 34,6% tycker den är 
relevant. Ingen tycker den saknar relevans helt och endast 15,4% tycker den är mindre 
relevant. 
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Figur 4.3 - Svarsfördelning på fråga om recensioner 
 
Figur 4.3 illustrerar svarsfördelningen på frågan om att låta kunder recensera produkter 
ökar försäljningen. 42,3% av respondenterna ansåg denna funktion vara ganska relevant 
för ökad försäljning och 11,5% av respondenterna ansåg detta vara en väldigt relevant 
funktion för att skapa betalande kunder. 11,5% av respondenterna ansåg vidare att denna 
funktion saknade all relevans för ökad försäljning. 
 
I bilaga 9 kan man se att en majoritet av respondenterna, 57,7%, ansåg att möjligheten att 
interagera med Sociala Medier är väldigt viktig för att skapa betalande kunder. Ingen av 
de som besvarade enkäten ansåg att detta var en helt irrelevant funktion och endast 3,8% 
ansåg att den var mindre relevant. 
 
När det kommer till att erbjuda kunderna rabatterade produkter samt rabattkoder var det 
inte några direkt delade meningar. 34,6% av de tillfrågade respondenterna ansåg detta som 
en väldigt viktig funktion, och 30,8% av respondenterna ansåg denna funktion som ganska 
viktig. 23,1% av respondenterna ansåg vidare att denna funktion varken gör till eller från 
när det kommer till att skapa betalande kunder (se bilaga 10). 
 

 
Figur 4.4 - Svarsfördelning på fråga om betallösningar 
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Figur 4.4 visar en annan funktionalitet som ansågs vara viktig för att skapa betalande 
kunder. Nämligen att kunna erbjuda flera olika betallösningar för kunden. 80,8% svarade 
att det var väldigt viktigt för att öka försäljningen och 19,2% anser att det var viktigt. 
Ingen tyckte det saknade relevans. 
 

 
Figur 4.5 - Svarsfördelning på fråga om möjligheten att supportera kunder i deras köp 

 
 
65,4% av respondenterna som besvarade enkäten ansåg att möjligheten till att supportera 
kunder i dess köp är en väldigt relevant funktion för att öka försäljningen (se figur 4.5). 
26,9% av respondenterna ansåg denna funktion vara ganska relevant för att nå en ökad 
försäljning. Vidare tyckte inga respondenter att denna funktion var helt irrelevant, eller 
mindre relevant. 
 
Funktionalitet som kopplas till informationssökningen handlade nästa fråga om. Att det 
finns en inbyggd funktionalitet för sökmotoroptimering anser 19,2% vara väldigt relevant 
för att få att nå en ökad försäljning. 42,3% anser att det är relevant och 23,1% är skiftande 
(se bilaga 11) 
 
Bilaga 12 visar frågan som handlar om möjligheten för handlaren att ha information kring 
alla produkter på ett ställe. 50% av respondenterna ansåg detta som en väldigt relevant 
funktion för att öka försäljning och 26,9% av respondenterna ansåg att denna funktion är 
ganska relevant. Endast 15,4% var skiftande i sin bedömning och 3,8% ansåg att det 
saknade relevans helt. 
 
När det kommer till att funktionalitet kring att samla in statistik och rapporter kring 
besökarbeteenden och antal besökare så ansåg 61,5% av respondenterna att detta är väldigt 
relevant, och även här ansåg 26,9% av respondenterna att denna funktion är ganska 
relevant för att skapa betalande kunder. Ingen tyckte det saknade relevans helt och 7,7% 
ansåg att det saknade relevans till viss del (se bilaga 13). 
 



 

  32 (56) 
 

4.2 Respondenternas betygsättning av funktioner kopplat till skalbarhet 
 
Respondenterna av enkäten fick besvara en rad påståenden. Huvudfrågan i denna del av 
enkäten ställdes som “Hur viktig anser du att följande funktion är sett till att underlätta 
skalbarhet? ”. Därefter fick respondenterna ta ställning kring hur viktiga de ansåg en rad 
funktioner vara. Nedan presenteras hur de 26 utvalda respondenterna har svarat. 
På frågan om respondenterna anser att möjligheten att köpa till plugins (tillägg) 
underlättar deras skalbarhet så anser 61,5% att detta är väldigt relevant. 26,9% anser 
vidare att det är ganska relevant och 11,5% av respondenterna är skiftande kring om denna 
funktionalitet är bra för ökad skalbarhet (se bilaga 14). 
 
På frågan om att köpa till teman hjälper respondenterna att skala upp dess verksamhet 
ansåg respondenterna detsamma som för plugins. 61,5% ansåg att denna funktionalitet var 
väldigt relevant, 26,9% ansåg att det är ganska relevant och 11,5% av respondenterna var 
skiftande i sin åsikt (se bilaga 15). 
 
Delade meningar rådde det bland respondenterna om flerspråksstöd samt möjligheten att 
konvertera priserna i butiken till besökarens lokala valuta. 46,8% av respondenterna ansåg 
att det är ganska viktigt att kunna erbjuda sin hemsida på flera språk. 23,1% av 
respondenterna ansåg att denna funktion är väldigt viktig (se bilaga 16). 
 
När det kommer till konvertering av priser till kundens lokala valuta är meningarna 
delade. 30,8% av respondenterna ansåg att denna funktion är väldigt viktig för att kunna 
skala upp sin butik, samtidigt som 26,9% ansåg att detta var delvis irrelevant för att skala 
upp butiken. 23,1% av respondenterna ansåg vidare att denna funktion är ganska viktig (se 
bilaga 17). 
 
 

 
Figur 4.6 - Svarsfördelning på fråga om Open source 
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Det råder också delade meningar om det är en relevant funktionalitet för att underlätta 
skalbarhet att e-handelsplattformen är byggd på Open Source kod. 15,4% anser att det är 
väldigt viktigt för att underlätta skalbarhet och 26,9% anser att det är viktigt. Hela 34,9% 
är neutrala i sin bedömning och 11,5% tycker att det inte är viktigt. Resterande 11,5% 
tycker det saknar relevans helt och hållet. 

4.3 Upptäckt funktionalitet hos e-handelsplattformar 
 
Efter att ha gått igenom de e-handelsplattformar som presenteras i bilaga 1 så skapades 
figur 4.7 “Funktionalitet kopplad till ökad försäljning” och figur 4.8 ”Funktionalitet 
kopplad till skalbarhet”. Figuren fungerar som en översiktlig bild över vilken 
funktionalitet som ingår i vilken e-handelsplattform. En grön ruta i tabellen motsvarar att 
funktionen finns i grundutförandet. En röd ruta indikerar på att funktionaliteten inte finns 
att tillgå. Alla plattformar är listade i kolumnen längst till vänster. Figur 4.7 visar 
funktionalitet som är kopplad till ökad försäljning och finns i en förstorad variant som 
bilaga 18. Figur 4.8 visar funktionalitet kopplad till skalbarhet. 
 

 
Figur 4.7 Funktionalitet kopplad till ökad försäljning 

 

 
 

Figur 4.8 Funktionalitet kopplad till skalbarhet 



 

  34 (56) 
 

5. Analys 
5.1 Analys av funktioner kopplade till ökad försäljning 
 
 
Tabell 5.1. Funktioner kopplade till ökad försäljning och deras snittpoäng. 

 
För att få fram en poängskala och för att 
underlätta analysen räknas alla svaren om till 
snittbetyg. Det gör det enkelt att få en 
överblick av funktionernas betyg. 
 
Tabell 5.1 illustrerar respektive funktion och 
deras betyg utifrån hur relevant e-handlarna 
ansåg respektive funktion vara sett till ökad 
försäljning. Responsiv design blir allt mer 
viktigare eftersom fler och fler använder sig av 
sina mobila enheter när de handlar eller surfar 
på Internet. Man kan i E-barometern (2016) 
läsa att under det fjärde kvartalet 2016 
genomförde i snitt 35% av e-
handelskonsumenterna ett köp med sin 
mobiltelefon. Genom att erbjuda sina besökare 
en hemsida som är anpassad för mobila enheter 
och som anpassar sig efter användarens 
skärmstorlek gör att potentiella kunder stannar 

kvar på hemsidan. Svaren från respondenterna indikerar också på att det är relevant då 
responsiv design var den funktionalitet som fick det högsta betyget i undersökningen med 
ett snittbetyg på 4,8. 
 
En annan relevant funktionalitet enligt respondenterna är att erbjuda flera olika 
betallösningar till konsumenterna. I en studie utförd av E-barometern (2016) svarade 78% 
att de ville ha denna valmöjligheten. Den insamlade empirin i denna studie stärker även 
det då snittbetyget hamnade på 4,8. 
 
Både att erbjuda sina besökare en responsiv design och att kunna erbjuda besökarna flera 
olika betalningsalternativ finns kopplade till steget “Konsumenten tar ett köpbeslut” i 
femstegsmodellen presenterad under teoriavsnittet (se kap 2.3.4). Det skulle kunna 
indikera på att det är detta steget som kan ses som det mest relevanta steget för ökad 
försäljning. 
 
Man kan läsa i kapitel 2.7.2 att sociala nätverk är ett av de viktigaste sätten för e-handlare 
och andra företag att nå konsumenten (DN, 2009). Resultatet från denna studie visar även 
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på det med ett snittbetyg på 4.3 vilket tyder på att det är en högst relevant funktion för att 
nå en ökad försäljning. 
 
Funktionalitet som hjälper till att presentera produkter grafiskt såsom en topplista, bildspel 
och filter funktionalitet kommer först på 9, 10 respektive 11:e plats. Endast en intelligent 
sökfunktion, att kunna erbjuda rabatter, inbyggd SEO och låta kunder interagera på e-
butiken genom att skriva recensioner ses som mindre relevanta för att öka försäljningen. 
Lin & Chaun (2009) menade att recensioner kan effektivisera beslutsprocessen för ett köp 
hos en kund om denne får läsa andras recensioner av en produkt. Något som 
respondenterna i studien anser vara det näst minst relevanta för ökad försäljning av de 
funktionerna som tas upp i denna studie. 
 
Funktionalitet som hjälper till att ha all information om produkter samlad på ett och 
samma ställe anser respondenterna vara relevant för att nå en ökad försäljning med ett 
snittbetyg på 4,2. Zo & Ramamurthy (2009) menar att kvaliteten på informationen 
sannolikt kommer påverka ifall en konsument kommer välja en specifik e-butik att handla 
på eller söka sig till konkurrerande e-butiker. 
 
Sammanfattningsvis ser vi en tendens till ett mönster där e-handlarna främjar 
funktionalitet som hjälper dem i det dagliga arbetet såsom produktinformationshantering 
och rapportering och statistik om besökarna. Funktionalitet som mer fokuserar och hjälper 
kunden som att läsa recensioner, som enligt Bae & Lee (2011) menar kan minska 
konsumenternas osäkerhet och upplevda risk av att handla i en specifik e-butik. Eller 
presentation av produkter i form av bildspel eller topplistor eller funktionalitet som 
möjliggör att generera rabattkoder till kunden. Den typen av funktionalitet hamnar i det 
lägre spannet. Samtidigt hamnar funktionalitet att erbjuda kunden flera olika typer av 
betallösningar som en av de mest relevanta funktionerna för en ökad försäljning. 

5.2 Analys av funktioner kopplat till skalbarhet 
 
För att möjliggöra framtida skalbarhet ansåg de respondenter som besvarade enkäten att 
möjligheten att kunna köpa till teman och plugins var det mest relevanta för att kunna 
skala upp sin butik och expandera i framtiden. Möjligheten att kunna ha flera valutor och 
att kunna presentera sina produkter på flera olika språk ansågs till viss grad relevanta för 
att möjliggöra skalbarhet av butiken och för att underlätta en framtida expansion av 
butiken. 
 

Tabell 5.2. Funktioner kopplade till skalbarhet och deras snittpoäng. 
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Möjligheten att kunna erbjuda innehållet på hemsidan i flera olika språk ansågs inte riktigt 
lika relevant som att kunna utveckla butikens funktionalitet. Denna funktion fick 3,7 av 
respondenterna. Respondenterna ansåg vidare inte att stöd för flera olika valutor var lika 
relevant när det kommer till skalbarhet av butiken. Med flera olika valutor menar man att 
besökaren ska kunna anpassa butikens priser till sin lokala valuta. Det kan till exempel 
handla om att omvandla SEK till EUR. 
 
Det respondenterna ansåg vara minst relevant var att butiken är byggd på Open Source 
kod. Med detta menar man att källkoden är öppen och att vem som helst kan utveckla 
koden, för att sedan dela med sig till ett Community. Denna funktion fick 3,2 av 
respondenterna. Kanske handlar det om okunskap om vad Open Source är. Enligt 
Opensource.com så är det en klar fördel med att använda sig utav en plattform byggd på 
open source eftersom man enklare kan skala upp då man har tillgång till hela koden 
(Opensource.com uå). 
 

5.3 Jämförelse mellan e-handelsplattformar  
 
Genom att utgå från figur 4.7 och 4.8 från kapitel 4.4 så lades snittpoängen för de olika 
funktionerna in på den kolumn som de tillhörde och ifall e-handelsplattformen hade 
funktionaliteten i fråga. Det gjorde att vi kunde addera ihop alla poäng för en e-
handelsplattform och sedan dela det med totalpoängen för alla funktioner. Resultatet blev 
tabell 5.3 som visas nedan 
 
 

Tabell 5.3. Jämförelse mellan e-handelsplattformar 
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Denna studie inkluderade 14 e-handelsplattformar. För att genomföra undersökningen så 
kontrollerades först plattformarna för att se vilken funktionalitet dessa innehar. En lista på 
aktuell version av e-handelsplattformarna finns som bilaga 1. E-handelsplattformarna 
betygsattes efter deras funktionalitet. Denna funktionalitet blev tilldelad en viss poäng 
beroende på hur viktig svenska e-handlare ansåg att funktionen var sett till ett visst syfte. 
Resultatet indikerar att OpenCart och Abantecart innehar den mest relevanta 
funktionaliteten sett till att skapa betalande kunder och att skala upp butiken i framtiden. 
Dessa e-handelsplattformar har all den funktionalitet som undersöktes förutom en smart 
sökfunktion. Denna funktion ansåg majoriteten av respondenterna vara irrelevant för ökad 
försäljning, vilket gör att dessa plattformar kan passa respondenterna av enkäten väl sett 
till undersökningens syfte. 
 
På en delad andraplats kom e-handelsplattformarna Litecart och Prestashop. De hade 
92,1% i betyg enligt denna studie. Båda dessa plattformar saknar funktionerna smart 
sökfunktion och recensionsfunktionen i sina standardutföranden. Båda dessa funktioner 
anses av respondenterna vara de funktioner som är minst relevanta av de funktioner som 
undersökts när det kommer till att skapa betalande kunder. E-handelsplattformarna 
Cubecart och X-cart fick en delad tredjeplats med sina 91,6% i betyg. X-cart var den enda 
plattformen i denna undersökning som har en intelligent sökfunktion, det vill säga att den 
känner av besökarens stavfel och hänvisar besökaren rätt. Cubecart saknade liksom alla 
plattformar förutom X-cart intelligent sökfunktion. Det som gör att dessa e-
handelsplattformar inte kommer högre är för att de saknar en del funktioner kopplade till 
skalbarhet. Cubecart erbjuder inte möjligheten till fler språk, och X-cart saknar funktionen 
för flera valutor. Detta gör att dessa funktioner får totalt 91,6% i betyg. 
 
De två e-handelsplattformar som presterade bäst sett till vad respondenterna ansåg var 
relevanta funktioner var Abantecart och Opencart (se figur 5.1). Dessa plattformar 
saknade båda smart sökfunktion men har den resterande funktionaliteten. Respondenterna 
ansåg vidare inte att en smart sökfunktion var relevant för ökad försäljning vilket gav 
denna variabel ett lågt värde i undersökningen. Dessa plattformar har samtlig 
funktionalitet som ingick i denna undersökning sett till ökad skalbarhet. Abantecart och 
OpenCart fick ett betyg på 96,3%. Dessa e-handelsplattformar kom på en delad 
förstaplats.  
 
 
 
 
 

Figur 5.1 - Jämförelse av de bästa e-handelsplattformarna 
 
Litecart och Prestashop saknar både en smart sökfunktion och möjligheten till att 
recensera produkter i dess standardutförande. Dessa funktioner ansåg respondenterna vara 
mindre relevanta för att nå en ökad försäljning. Recensioner kom på näst sista plats, och 
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smart sökfunktion kom på sista plats i undersökningen. Dessa plattformar kom på en delad 
andraplats med 92,1%. 
 
De plattformar som presterade mindre bra i denna undersökning är Bigcartel respektive 
Quick Cart. I figur 5.2 visas en jämförelse mellan dessa. Dessa plattformar har 49,4% 
respektive 45,9% av funktionaliteten. Dessa plattformar saknar mycket funktionalitet som 
anses självklar. Bigcartel saknar funktioner som nyhetsbrev, intelligent sökfunktion, 
filterfunktion, bildspel, topplista, recensioner och SEO sett till ökad försäljning. Bigcartel 
saknar även möjligheten att köpa till teman, stöd för flera språk och valutor samt är inte 
open source.  
 

Figur 5.2 - Jämförelse av de sämsta plattformarna 
 

Quick Cart är inte responsiv och saknar funktionerna nyhetsbrev, intelligent sökfunktion, 
bildspel, topplista, recension funktionalitet, sociala medier, kontaktfunktion, och har 
väldigt begränsat statistik. E-handelsplattformen saknar vidare stöd för flera språk och 
valutor. Bristen på dessa funktioner ger plattformen 45,9%.  
 
De likheter som Quick Cart och Bigcartel har är att båda har en sökfunktion, de innehar 
även rabatt funktionalitet, möjligheten till fler betallösningar, PIM och möjligheten att 
köpa till plugins. Vidare har Bigcartel högre betyg än Quick Cart, detta trots att Quick 
Cart möjliggör skalbarhet mer än Bigcartel. 
 
Den funktionalitet som saknades av alla förutom en e-handelsplattform var en intelligent 
sökfunktion. Denna funktionalitet var också den funktion som fick det sämsta betyget sett 
till relevans för öka försäljning med ett snittbetyg på 3.0. Annan funktionalitet som ofta 
var frånvarande var möjlighet att samla in email för att skicka nyhetsbrev, topplista, tillåta 
kundrecensioner och att erbjuda kunden att betala med olika valutor. Alla dessa fanns i 
57% av de undersökta e-handelsplattformarna. 
 
Tabell 5.4 visar hur ofta en specifik funktion återkom hos de olika e-handelsplattformarna 
och funktionens betyg. Sammanställningen indikerar på att de funktioner som förekommer 
ofta i e-handelsplattformarna även har fått ett högt betyg av de svenska e-handlarna. Alla 
de e-handelsplattformar som undersöktes hade t.ex. möjligheten att koppla flera 
betallösningar, PIM, sökfunktion, möjligheten att rabattera produkter. Dessa funktioner 
fick vidare höga betyg sett till att öka försäljningen av de svenska e-handlarna. Den 
intelligenta sökfunktionen var den funktion som hade lägst relevans när det kom till ökad 
försäljning, den återfanns också enbart i en av plattformarna. 
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Tabell 5.4 - Funktioners frekvens hos plattformar och snittbetyg 

 
 
6. Diskussion  
6.1 Metodreflektion 
Undersökningen utgick ifrån en deduktiv ansats där syftet var att genom tidigare studier 
identifiera funktionalitet som är relevant för att öka försäljning och underlätta skalbarhet. 
Funktionerna skulle sedan bli bedömda utifrån dessa glasögon av e-handlare så att en 
jämförelse kunde göras för att se vilken kostnadsfri e-handelsplattform som innehar mest 
relevant funktionalitet för att öka försäljning och underlätta skalbarhet. Med deduktiv 
menar man att man går från teori till empiri, det vill säga att man samlar in kunskaper 
kring området först och sedan genomför undersökningen och samlar in empiri. Motsatsen 
hade varit ifall man valt ett induktivt angreppssätt där man går ut i verkligheten utan några 
förväntningar och samlar in empiri för att från detta försöka skapa teorier. Då en 
undersökning har genomförts där man valt att undersöka hur viktiga en rad funktioner är 
så behöver man arbeta med befintlig teori för att få fram ett resultat. Därför valdes det 
deduktiva angreppssättet och inte det induktiva angreppssättet. Jacobsen (2011) menar är 
viktigt då förkunskaper kring ämnet finns vid den deduktiva ansatsen. Då författarna 
inhämtade denna kunskap genom litteraturgenomgång så skapades goda kunskaper inom 
området. En svaghet med den deduktiva metoden är att forskaren söker efter den 
information som han eller hon letar efter. Det gör att risken ökar för att information som 
inte stämmer överens med forskarens förväntningar bortses (Jacobsen 2011). 
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För att samla in data så har en kvantitativ metod använts. Detta har främst gjorts för att det 
är mindre tidskrävande och kräver lika mycket resurser. Det kvantitativa metodvalet 
möjliggjorde även att fler svar kunde samlas in än om man hade använt en kvalitativ 
ansats. Om motsatt angreppssätt hade valts så hade intervjuer med respondenterna 
genomförts. Detta har givit mer djup i undersökningen och följdfrågor hade kunnat ställas 
till respondenterna, dock ansåg författarna av denna rapport att detta inte var nödvändigt 
då det hade blivit mer jobb i form av att sålla ut den data som kan anses irrelevant för 
undersökningen. Dock hade det varit bra om man kunde förklara för respondenterna vad 
man menar med respektive funktion om de hade frågor kring detta. För att väga upp för 
detta så skrevs en förklarande text under varje fråga som förklarade vad funktionen gör. 
En nackdel med det metodval som använts i denna undersökning är att man riskerar att 
styra respondenterna genom vinklade frågor. Undersökningen använde sig även av en 
pilotundersökning för att testa om de som deltar i enkäten uppfattar frågorna och 
svarsalternativen på samma sätt som ägaren av enkäten. Det för att stärka upp både 
validitet och reliabilitet. 
 
Resultatet av detta blev att respondenterna fick ta ställning till de olika funktionerna på en 
skala mellan ett och fem. Funktionerna kategoriseras in under huvudfrågorna “Hur viktig 
anser du att följande funktion är sett till att konvertera besökare till kunder” samt “Hur 
viktiga anser du att följande funktioner är för att kunna skala upp din butik i framtiden?” 
vilket gjorde att respondenterna själva fick ta ställning till de respektive funktionerna. 
 
Den urvalsmetod som användes var ett så kallat självurval. Detta innebär att e-handlarna 
själva fick bedöma om de ville besvara den publicerade enkäten eller inte. Eftersom det 
inte finns ett register över den tänkta populationen var det svårt att få kontakt. 
I början var tanken att enkäten skulle mailas ut till utvalda respondenter. Dock var det 
problematiskt att hitta kontaktvägar till e-handlarna. Tanken var att maila ut enkäten till de 
e-postadresser som var publicerade på e-handlarnas hemsidor, dock gick majoriteten av 
dessa till gemensamma inkorgar. Detta antogs då e-postadresserna innehöll ord som 
kundservice@ebutiken.se eller support@ebutiken.se. Författarna kunde alltså inte 
säkerställa vem som tog emot enkäten. Därför valdes självurval där enkäten publicerades i 
den privata Facebook gruppen “Svensk E-handel”.  
 
Denna undersökning är baserad på 26 respondenter, vilket var antalet respondenter efter 
att sållningen av svaren hade skett. En stor mängd av respondenterna verkade i andra 
branscher än den bransch som skulle undersökas. Totalt svarade 52st men 50% av svaren 
sorterades bort. Antalet respondenter av enkäten kan ifrågasättas. Dock bör man ha i 
beaktande att det är företag som undersökts inom en viss nisch. Enligt SCB (2016) finns 
det 2159 e-handlare som verkar inom postorderhandel och detaljhandel på internet med 
beklädnadsvaror som har under 10 anställda (SNI 47.912). Man bör också vara försiktig 
med att generalisera resultatet även om författarna tror att man hade fått liknande resultat 
om man frågat hela populationen. För att öka generaliserbarheten hade man kunnat skicka 
ut enkäten vid två olika tillfällen. Hade det visat likvärdiga resultat skulle det kunna höja 
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generaliserbarheten (Jacobsen 2011).  Men eftersom tidsintervallet för undersökningen var 
kort fanns ingen tid till det.  
 
7. Slutsats 
 
De funktioner som identifierades i denna studie för att öka försäljning och underlätta 
skalbarhet finns beskrivna i kapitel 2.4. Alla de funktioner som identifierats är enligt 
studien relevant för att öka försäljning eller underlätta skalbarheten. Denna undersökning 
indikerar på att responsiv design, att kunna erbjuda flera betalningsalternativ och att ge 
sina kunder support som väldigt relevanta för att öka försäljningen. För att underlätta 
skalbarhet anses möjlighet till att köpa tillägg och teman som det mest relevanta. För att se 
en fullständig tabell över funktionernas snittbetyg se kapitel 5. 
 
De flesta e-handelsplattformar som ingick i testet klarade sig bra men det skiljde över 50% 
på betygsskalan mellan den bästa och den sämsta e-handelsplattformen. Resultaten 
indikerar att Abantecart och OpenCart har den mest relevanta funktionaliteten i 
grundutförandet för att öka försäljning och underlätta en framtida expansion. Fullständig 
tabell finns att se under analysavsnittet (se kap 5.3). 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns goda möjligheter till vidare forskning inom området. Det som är undersökt i 
denna studie är vilka kostnadsfria e-handelsplattformar som mest relevanta sett till ökad 
försäljning och underlättande av skalbarhet enligt svenska e-handlare inom nischen för 
kläder och accessoarer. Det man hade kunant forska vidare på är vilka aspekter som är 
viktiga sett till att fatta ett köpbeslut i e-handelsplattformar. Konsumenternas åsikter hade 
kunnat användas på samma sätt som e-handlarnas åsikter har använts i denna 
undersökning. Vidare finns det en stor mängd av betalplattformar och övriga lösningar e-
handlare kan använda sig utav när de driver sin e-handel, även dessa hade kunnat 
inkluderas i en sådan undersökning. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 E-handelsplattformar 
 
Plattform Demo Aktuell version på plattform 

Bigcartel https://www.bigcartel.com/e
xamples/ 

2017 

OpenCart https://www.opencart.com/in
dex.php?route=cms/demo 

2.0.0.1b 

Prestashop http://demo.prestashop.com/
en/?view=front 

1.7.1.0 

Magento https://magento.com/schedul
e-a-demo 

2.1.6 

Zencart https://www.softaculous.co
m/demos/Zen_Cart 

1.5.5e 

OSCommerce http://www.oscommerce.co
m/ 

2.3.4 

Abantecart http://www.abantecart.com/s
hopping-cart-demo 

1.2.10  

Woocommerce (Storefront) https://demo.woothemes.co
m/storefront/ 

3.0.3 

X-cart http://www.x-cart.com/ Free 5.3.2.8 

Virtuemart (Joomla) http://virtuemart.net/ 3.2 

Litecart https://www.litecart.net/ 1.3.7 

Quick.Cart http://www.ubercart.org/ 6.7 

Cubecart https://www.cubecart.com/ 6.1.5 

Tictail https://tictail.com/collections
/neutral-tones 

2017-04-16 
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Bilaga 2 Frågor från enkäten 
 
Hur länge har du bedrivit din e-handel? 
Inom vilken bransch verkar du? 
Har du fler än 10 anställda? 
Driver du en e-handel inom B2C (Business to Consumer) eller B2B (Business to 
Business)? 
 
Hur relevant anser du att följande funktion är sett till att konvertera 
besökare till kunder 
5.Att e-butiken är responsiv? 
6. Möjligheten att samla in e-postadresser för Nyhetsbrev 
7. En standard-sökfunktion (Ej med automatisk igenkänning av produkter etc) 
8. En sökfunktion som hjälper kunden att stava rätt 
9. Filterfunktioner för produkter 
10. Möjlighet att exponera produkter med hjälp av bildspel 
11. Topplista med populära produkter 
12. Möjlighet för kunder att recensera produkter 
13. Möjlighet att interagera med Sociala Medier 
14. Möjligheten att kunna erbjuda rabatterade produkter och rabattkoder till kunderna 
15. Möjlighet för kunder att välja bland flera betallösningar 
16. Möjlighet att supportera kunderna i deras köp 
17. Inbyggd funktionalitet gällande sökmotors optimering 
18. Att all information kring produkter finns samlat på ett ställe 
19. Rapporterings- och statistik funktionalitet 
 
Hur relevant anser du att följande funktioner är för att kunna skala upp 
din butik i framtiden? 
20. Möjlighet att köpa till teman och plugins 
21. Möjlighet att erbjuda innehållet på sidan på flera olika språk 
22. Möjlighet för kunden att kunna ändra valuta 
23. Att plattformen är byggd på Open Source kod 
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Bilaga 3: Svarsfördelning kontrollfrågor 
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Bilaga 4: Svarsfördelning nyhetsbrev 
 

 
 
 
 
Bilaga 5: Svarsfördelning sökfunktion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  49 (56) 
 

 
 
 
 
Bilaga 6: Svarsfördelning filterfunktion för produkter 
 

 
 
 
Bilaga 7: Svarsfördelning möjlighet att exponera produkter med hjälp av bildspel 
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Bilaga 8: Svarsfördelning topplista med populära produkter 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 9: Svarsfördelning möjlighet att interagera med Sociala Medier 
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Bilaga 10: Svarsfördelning möjligheten att kunna erbjuda rabatter 
 

 
 
Bilaga 11: Svarsfördelning inbyggd funktionalitet för sökmotors optimering 
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Bilaga 12: Svarsfördelning om att all information kring produkter finns samlat på 
ett ställe 
 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 13: Svarsfördelning rapporterings- och statistik funktionalitet 
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Bilaga 14: Svarsfördelning möjlighet att köpa till plugins 
 

 
 
Bilaga 15: Svarsfördelning möjlighet att köpa till teman 
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Bilaga 16: Svarsfördelning möjlighet att erbjuda innehållet på sidan på flera olika 
språk 
 

 
 
Bilaga 17: Svarsfördelning möjlighet för kunden att kunna ändra valuta 
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Bilaga 18: Funktionalitet kopplad till ökad försäljning 
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