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Bakgrund: De första Internetbaserade butikerna öppnade i mitten av 1990-

talet och Internethandeln har sedan dess vuxit kraftigt. Den 

snabba tekniska utvecklingen har gjort att många svenska små e-

handelsföretag har kunnat ta steget ut på en global marknad. Dock 

uppger hälften av alla svenska e-handlare att konkurrensen från 

utlandet har ökat på den svenska e-handelsmarknaden på grund av 

att e-handeln blivit allt mer global. 

Syfte: Vårt syfte är att undersöka och skapa förståelse för hur små e-

handelsföretag arbetar för att kunna konkurrera på marknaden. 

Speciellt med tanke på att allt fler aktörer vill ta del av den stora 

andel kunder som Internets globalisering har medfört. 

Metod: Uppsatsen har en induktiv ansats och grundar sig i en kvalitativ 

forskningsmetod. Vi har genomfört sex stycken intervjuer med 

personer som arbetar och driver en e-handel på Internet. Vi har 

analyserat och kopplat vår empiri till vår teoretiska referensram. 

Slutsatser: Vi har genom arbetets gång uppmärksammat att kunskap och tid 

är viktigare resurser än pengar, speciellt i ett tidigt skede. Då en 



 

    

 

 

småföretagare inte besitter tillräcklig kunskap bör denne ta hjälp 

av externa företag. Fokus bör istället ligga på det ägaren redan 

kan och är duktig på. Vidare har vi noterat att småföretagare 

vinner mycket på att arbeta inom smala nischmarknader och 

konkurrensfördelar skapas således via produktkunskap och 

servicekvalitet. Internets enorma potential att nå ut till många 

människor gör att ingen nisch är för liten. Noterbart är också att 

en hemsida som är tydlig, enkel och förtroendegivande kan leda 

till att företaget kan verka vara större än vad det egentligen är. 

Vidare forskning: Det hade varit intressant att fortsätta vår process med att 

undersöka företag som redan tagit ett ytterligare steg i 

utvecklingen och vuxit sig allt större. Vi anser att det hade varit 

intressant att se hur de bar sig åt för att gå från en liten e-handel 

till en större.  
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Background: The first Internet-based stores opened in the mid-1990s, and the 

e-commerce has been growing rapidly ever since. The rapid tech-

nological development has enabled many Swedish small compa-

nies to be active on a global marketplace. However, half of all the 

Swedish e-retailers claim that the competition from companies 

abroad has grown in the Swedish marketplace because of the 

globalization. 

Purpose: Our purpose is to examine and create an understanding of how 

small e-retailers are working in order to become competitive on 

the market-place. Especially considering that more and more par-

ties want to take part of the high share customers that the Inter-

net´s globalization has brought.  

Methodology: The essay has an inductive onset and is based on a qualitative 

research. We have in total completed six interviews with people 

operating and working with commerce on Internet. We have ana-

lyzed and linked our empiricism to our theoretical framework. 

 



 

    

 

 

Conclusion: We have through the work observed that knowledge and time are 

resources that are of major importance, even more important than 

money, especially in an early stage. A person that doesn’t possess 

enough of knowledge should try to get help from external corpo-

rations. The business owner should only focus on things that he 

already knows he can handle. We have also noticed that small 

business owners will benefit by working with small niche markets 

and competitive advantages thus will be created through 

knowledge about products and service quality. Internet has made 

it possible for people to reach each other globally and therefore 

there’s no niche that is too small. Noteworthy is also that a dis-

tinct, simple and trustworthy homepage can make it possible for 

the company to seem greater than what it actually is. 

Future research: It would have been interesting to continue our process with doing 

researches about companies that already has taken a further step 

in the development and grown ever larger. We believe that it 

would be interesting to see how they managed to develop their 

business from a small e-retailer to a larger one. 
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1. Inledning 
I första kapitlet av uppsatsen presenteras ämnet vi har valt att studera samt en 

diskussion kring varför vi tycker att småföretagande på Internet är intressant att 

undersöka. Här presenteras även uppsatsens problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 
Den snabba utvecklingen av IT-teknologin kan i likhet med tidigare revolutioner, så 

som exempelvis hjulet, ångmaskinen och explosionsmotorn, betraktas som uppfinningar 

som har fått enormt stora effekter på hela samhällsekonomin. Den tekniska 

revolutionen, som just i detta nu pågår, förändrar villkoren för hur våra ekonomier 

fungerar (Litan & Rivlin 2002). Världen har, i takt med att allmänheten under 1900-talet 

fått allt mer effektiva kommunikationsredskap, blivit mindre och mer lättillgänglig. 

Effektivare kommunikationsredskap är också något som har skapat och fortsätter skapa, 

nya möjligt för entreprenörer att dra nytta av skalfördelar. Detta har också gjort att 

många gamla affärsmodeller som tidigare har fungerat numera inte gör det. (Shapiro & 

Varian 1999).  Internets föregångare uppfanns i början av 1960-talet då det amerikanska 

försvaret gav i uppdrag åt några av landets universitet att försöka minska sårbarheten i 

försvarets datorsystem. Forskarna förstod snabbt potentialen i teknologin och började 

själva använda den för att skicka meddelanden och filer sinsemellan. Utvecklingen 

pågick under hela 1970-talet och under 1980-talet hade utvecklingen också spridit sig 

till Sverige. I början av 1990-talet kom samlingsnamnet för all världens anslutningar till 

IP-nät att bli Internet (Leiner, Cerf, Clark, Kahn, Kleinrock, Lynch, Postel, Roberts & 

Wolff 2012). Elektronisk handel, eller e-handel som det brukar benämnas av gemene 

man, uppfanns under mitten av 1990-talet då de första Internetbaserade butikerna 

öppnade. En av de e-handelssajter som var allra tidigast ute var det amerikanska 

företaget Amazon.com, som än idag är en riktig stor global aktör när det kommer till 

Internethandel (Becker 2007).  

 

Den svenska internethandeln växer ständigt och bara under år 2014 ökade svenskarnas 

inköp över internet med hela 16 procent. De svenska e-handelsföretagen omsatte samma 

år gemensamt 42,9 miljarder kronor och den svenska e-handeln står idag starkare än 

någonsin (HUI Research 2014). Melén (2010) hävdar att den snabba tekniska 

utvecklingen också har gjort att många små och medelstora svenska e-handelsföretag 

har kunnat ta steget ut på en global marknad. Även Audretsch & Thurik (2009) 
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argumenterar för att den snabba utvecklingen av kommunikationsteknik är en 

bidragande faktor till den pågående globaliseringen. De hävdar samtidigt att skiftet från 

lokala till globala marknader är en av de mest kraftfulla förändringarna i dagens 

ekonomiska landskap (Audretsch & Thurik 2009). Att e-handeln blir allt mer global är 

tydligt då hälften av alla svenska e-handlare uppger att konkurrensen från utlandet har 

ökat på den svenska e-handelsmarknaden (HUI Research 2014). Under 2014 handlade 

svenska medborgare för 11,5 miljarder kronor från utländska webbutiker. Det är dock 

inte endast närvaron från utländska webbutiker som ökar, utan andelen svenska e-

handelsföretag som säljer utomlands ökar också. Två tredjedelar av Sveriges alla e-

handelsföretag hade under år 2014 försäljning till utlandet, även om försäljningen 

omsättningsmässigt visar sig vara blygsam (HUI Research 2014).  

1.2 Problemdiskussion 

Att den svenska, så väl som den globala e-handeln ständigt växer har varit ett faktum i 

många år. Årligen växer handeln över Internet med cirka 15 procent i snitt. Bara under 

2014 handlade konsumenter i norden för totalt 141,4 miljarder kronor (Posten.se). Idag 

kan konsumenter handla i princip vad som helst via Internet och ungefär var tredje 

svensk handlar på Internet minst en gång per månad. En stor andel av de svenska e-

handlarna är även verksamma i de övriga nordiska länderna och det är också dit som 

den största delen av den svenska e-handelsexporten går (HUI Research 2014). För 

konsumenterna innebär den här tillväxten att utbudet av varor har ökat lavinartat och tre 

av tio konsumenter uppger att deras inköp på Internet sker på grund av bristande utbud i 

deras lokala närhet (HUI Research 2014). Nya Internetbutiker dyker ständigt upp, vilket 

leder till en ökad konkurrens. Allt fler stora aktörer har också tagit steget ut på 

internetmarknaden, detta är något som har försvårat för de mindre e-handlarna 

(Lundgren 2014). Detta eftersom de större företagen har mer resurser till 

internetmarknadsföring och prispress vilket ofta gör att de vinner kampen mot de 

mindre aktörerna med liknande utbud. Trots detta finns det gott om små e-handlare som 

klarar sig mycket bra och som ökar sin lönsamhet varje år (Lundgren 2014). Att få reda 

på exakta siffror kring små e-handlare och hur de arbetar visar sig dock vara svårt. Detta 

både på grund av att de flesta mätningarna görs på e-handelsbranschen som helhet, men 

också på grund av att många småföretag har haft problem med att lämna precisa 

uppgifter (Hammarberg 2010).  
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Att vara småföretagare är svårt nog på en liten lokal marknad trots att företagen där kan 

bygga nära relationer med sina kunder. Hur småföretag agerar beror ofta på ägarens 

personliga inställningar och preferenser, då ägaren har stort inflytande över det lilla 

företaget (Burns, 2011). Detta medför att de personliga relationerna blir extra viktiga 

eftersom det varken finns tid eller expertis till att möta alla sorters kunder. Dessa 

relationer är även väldigt viktiga ur en ekonomisk synpunkt eftersom småföretagen 

sällan har det finansiella stöd som de större företagen har (Burns 2011). Traditionellt 

har småföretag svårt att få extern finansiering. Detta eftersom det anses vara stora risker 

förknippade med småföretag. Bland annat på grund av det är svårt att uppskatta ett litet 

företags marknadsvärde samt att att mycket av företagets värde ligger i ägarens egna 

händer (Winborg 2000). Svårigheterna med att få tag på extern finansiering betyder att 

småföretagare i större utsträckning måste vara beredda att finansiera firman genom egna 

personliga tillgångar (Van Auken & Neeley 1996). Detta har gett upphov till något som 

benämns som finansiell bootstrapping, vilket innebär att småföretagaren försöker hålla 

sina fasta kostnader nere. Det kan innebära allt från att exempelvis köpa begagnad 

utrustning till att hålla tillbaka på ägarens lön (Winborg 2000).  

 

Precis som vi tidigare nämnt har Internet skapat enorma möjligheter för företag att 

konkurrera genom att nå ut med sina produkter långt utanför sina lokala 

verksamhetsområden. Bråth & Wahlgren (2013) hävdar att små e-handlare med relativt 

begränsade resurser ändå kan skapa konkurrenskraftiga affärsmöjligheter på Internet. 

Internet är fortfarande ungt och föränderligt. Detta kan skapa så väl möjligheter som 

svårigheter för aktörer som verkar på Internet. De småföretagare som ligger i framkant 

och som förstår hur de kan ta tillvara på Internets möjligheter, exempelvis genom 

internetmarknadsföringsmetoder så som sökmotoroptimering, kan trots små resurser 

hitta vägar till försäljning. Även om företagen verkar inom relativt smala nischer ger 

Internet möjlighet att nå ut till en stor mängd potentiella kunder, något som förmodligen 

hade varit svårt på en begränsad lokal marknad (Bråth & Wahlgren 2013). Internet har 

också gjort det enklare för företag att nå ut med sina produkter. Inte bara inom landets 

gränser, utan också utanför Sverige. Melén (2010) menar att den tekniska utvecklingen 

inom kommunikation och transport har gjort det möjligt för de flesta företag, små som 

stora, att tidigt i utvecklingen ta steget ut på den globala marknaden. Audretsch & 

Thurik (2009) framhäver att skiftet från lokala till globala marknader är en av de största 

förändringarna som formger dagens ekonomi. Genom att ta småföretagandet ut på 
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Internet kan företaget, i kombination med en genomtänkt internetmarknadsföring, alltså 

öka antalet potentiella kunder drastiskt. Att ta småföretaget ut på Internet gör även att 

just ditt företag bara blir ett i mängden och de viktiga personliga relationerna blir 

svårare att hitta och hantera. Internet medför även möjligheten till lägre fasta kostnader 

då internetföretag många gånger kan drivas utan tillgång till lokaler och liknande. Dessa 

kriterier gör enligt oss småföretagande på Internet mycket intressant att undersöka.   

1.3 Problemformulering 

Vi kan genom vår problemdiskussion se att Internet och e-handel potentiellt kan hjälpa 

småföretag att nå ut till fler kunder och konkurrera på nya sätt. Detta genom att 

exempelvis erbjuda nya och förhållandevis billiga internetmarknadsföringsmetoder, 

vilket kan leda till att de når kunder utanför den lokala marknaden. Detta har lett oss 

fram till följande forskningsfråga: 

 

Hur kan små e-handelsföretag agera för att konkurrera på en global marknad? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka och skapa förståelse för hur små e-handelsföretag arbetar för 

att kunna konkurrera på marknaden. Speciellt med tanke på att allt fler aktörer vill ta del 

av den stora andel kunder som Internets globalisering har medfört. 

1.5 Avgränsningar och förklaring 

Vi har i största möjliga mån försökt att följa en röd tråd genom hela uppsatsen. Vi är 

dock medvetna om att underrubrikerna inte följer exakt samma struktur genom teori, 

empiri och analys. Detta beror på att våra respondenters svar rörande olika ämnen ofta 

flyter ihop med varandra. Det hade därför inte blivit speciellt rättvisande att använda 

exakt samma underrubriker i empiri som i teori och analys då många svar hade blivit 

tagna ur sitt sammanhang. Dessutom hade vissa kapitel samtidigt blivit 

osammanhängande och allt för korta, vilket vi anser hade skadat den röda tråden och 

gjort uppsatsen svårare att läsa. Vi har därför valt uppdelningen av underrubriker med 

läsupplevelsen i fokus. 
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2. Metod 
I detta kapitel redovisar vi den forskningsmetodik vi valt att använda samt det sättet vi 

valt att arbeta med uppsatsen på. Vi pressenterar rubrikerna vetenskaplig ansats, 

forskningsstrategi, undersökningsdesign, intervju som kvalitativ metod, 

tillvägagångssätt, bearbetning av data, analys, tolkning och källkritik samt 

trovärdighet. 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Bryman & Bell (2013) argumenterar för att det går att tolka teori och vetenskaplig 

forskning på en mängd olika sätt. Vi har i denna uppsats valt att använda oss av det 

hermeneutiska förhållningssättet, vilket enligt författarna innebär att vi som skribenter 

ska använda oss av ett tolkande perspektiv för att försöka förstå det empiriska fenomen 

som vi har studerat. Det hermeneutiska förhållningssättet handlar om att skapa en 

förståelse för omvärlden tolka den med ett starkt engagemang, öppet sinne och 

subjektivitet. Att vi ska vara subjektiva innebär i detta fall att vår förståelse, våra 

känslor och våra intryck används som en tillgång i tolkningsprocessen (Bryman & Bell 

2013). Vår studie tar dels sin grund i det empiriska material som vi har samlat in genom 

intervjuer, men också i en teoretisk förståelse för hur e-handelsbranchen fungerar, i 

synnerhet för mindre företag. 

 

Vi har utgått från en induktiv ansats, vilket betyder att vi inte kommer att utgå från 

teorier och inte formulera några hypoteser kring slutresultatet (Arhne & Svensson 

2008). Den induktiva ansatsen som vi har valt undersöker istället olika företeelser för att 

öka förståelsen för fenomenet samt dess kvaliteter. En forskare som använder sig av en 

induktiv ansats ska utgå från verkligheten och bilda sig en uppfattning om fenomenet 

efter det studerade fältet (Eneroth 1987). Vi har använt vårt empiriskt insamlade 

material för att analysera det och se om det finns något generellt samband mellan de 

olika intervjuerna som vi har genomfört. Alvehus (2013) menar dock att en rent 

induktiv ansats ter sig ohållbar. Detta eftersom det är svårt att tänka sig att tidigare 

kunskap kring teorier inte påverkar tolkningen av insamlad data. Eftersom vi har vår 

utgångspunkt i verkligheten har vi strävat efter att tillämpa en induktiv ansats. Vi är 

dock medvetna om det finns deduktiva inslag i vår undersökning, i synnerhet kring de 

aspekter som Alvehus (2013) tar upp. Med den insikten väljer vi att se vår ansats som 

ett växelspel mellan en induktiv och deduktiv ansats. Patel & Davidson (2003) menar 
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även att det kan vara problematiskt att dra generella slutsatser om verkligheten utifrån 

en induktiv ansats. Det beror på att det begränsade antal observationer som forskaren 

har gjort inte kan stå till grund för hela verkligheten som forskaren har studerat. 

Eftersom vi enbart har genomfört sex separata intervjuer med olika företag i vår studie, 

anser vi att det resultat som vi har kommit fram till i denna uppsats inte är 

generaliserbart.  

2.2 Forskningsstrategi 
Vi har valt att utföra en kvalitativ studie eftersom vi har en öppen problemformulering 

som bäst lämpar sig att utföras med kvalitativa metoder. Detta innebär att vi inte 

kommer att ge några svar i form av siffror som exempelvis medelvärden eller antal. 

Starrin & Svensson (1994) hävdar att forskare som använder sig av kvalitativa 

undersökningar måste se intervjupersoner subjektivt. De personer som vi kommer att 

intervjua har sina egna tolkningar, vilket kommer att påverka deras svar. 

Intervjupersonernas svar kommer att spegla just deras tolkning och det är inte alls säkert 

att deras svar överensstämmer med omvärldens syn. Vid en intervju är det viktigt att 

komma ihåg att den som ställer frågorna tillsammans med den som blir intervjuad 

formar varandra under processen. Andersen & Gamdrup (1994) menar därför att det är 

av stor vikt att den part som håller i intervjun bör undvika att påverka sitt intervjuobjekt. 

Detta för att svaren från den intervjuade parten ska bli så trovärdigt som möjligt. 

 

Kvalitativa metoder innebär att författarna får ta del av stora mängder information. Ofta 

visar sig också informationen oerhört komplex eftersom den kommer från personer med 

olika bakgrund och uppfattningar. Därför måste författarna lägga mycket tid och energi 

på att tolka och analysera den insamlade informationen (Alvehus 2013). Mängden 

information och komplexiteten i detta gör det självklart omöjligt för författarna att 

påvisa allt som undersökningen har kommit fram till. Författarna måste därför välja ut 

vilken information som de anser är viktig för uppsatsen samt vilken information som de 

anser vara irrelevant och därför ska lämnas utanför (Ahrne & Svensson 2008). Detta 

innebär att författarna väljer att lyfta fram det som de vill uppmärksamma och som för 

arbetet i den tänkta riktningen. Utan att skapa ordning och välja ut de viktigaste delarna 

blir det svårt för författarna att säga något givande och intresseväckande om det som 

valts att studera (Ahrne & Svensson 2008). Nylén (2005) menar att ett sätt för 

författarna att sammanställa informationen, kan vara genom att hitta den sammanhållna 
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fallbeskrivningen. Författarna grundar då sin undersökning i ett fall för att få en bild av 

det studerade fenomenet och dess verklighet. Nylén (2005) menar även att den 

informationen som författarna väljer ut för att diskutera i sin undersökning måste vara 

analysförberedande, samtidigt som den ska förmedla ett budskap. Vid en sammanhållen 

fallbeskrivning är författarnas utgångsläge ett fall, exempelvis en organisation. 

Forskarens uppgift är att ge läsaren organisationens åsikt genom en göra en detaljrik 

presentation av intervjun. Vi anser att den tolkning som vi har gjort av det empiriska 

material som vi har samlat in kan sorteras utifrån att hitta den sammanhållande 

fallbeskrivningen. 

2.3 Undersökningsdesign 
Ahrne & Svensson (2011) betonar att forskare alltid måste göra metodval, vilket betyder 

att forskaren eller forskarna väljer de tillvägagångssätt som bäst passar att användas i 

forskningen. Metoden hjälper forskare att lösa ett problem. Vilken metod som slutligen 

ska användas är upp till forskaren själv att bestämma. Olika metoder producerar olika 

typer av data och forskaren måste alltid utgå från sin egen frågeställning. Vi har i vår 

studie valt att använda oss av en så kallad tvärsnittsdesign, vilket enligt Bryman & Bell 

(2013) innebär att empirisk data samlas in från olika företag och individer. Syftet med 

en tvärsnittsdesign är enligt samma författare att forskare ska samla in data från olika 

fall och sedan kunna se mönster och samband, eller olikheter mellan respondenternas 

olika svar. 

 

De personer vi har intervjuat är: 

 Filip Klasson och Niklas Nordheim; ägare av Hatstore.se 

 Billy Lansdowne; ägare av Sockskungen.se 

 Fredrik Albien; ansvarig för Cykelaffaren.se 

 Robert Norberg och Johan Uddh; grundare till Litenleker.se 

 Ludvig Fornell; ägare av Golfbutik.se 

 Bertil Seth; ägare av Storymerch.se 

 

2.4 Intervju som kvalitativ metod 
Ryen (2004) argumenterar för att det är vanligt att forskare använder sig av intervjuer 

vid kvalitativa metoder. En intervju brukar ofta vara öppen, vilket innebär att 

intervjufrågorna är ställda på ett sådant sätt att forskarna kan komma åt så väl specifik 
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information som intervjupersonens personliga åsikter. En intervju är också bra då 

forskaren vill få fram autentiska och korrekta svar, genom att använda en intervju kan 

forskaren i många fall ta reda på vad som ligger dolt under ytan och sådant som ingen 

direkt brukar tala om annars. Samtidigt är det av yttersta vikt att ställa relevanta frågor 

då överflödig information annars kan göra att analysen blir mindre relevant. När vi har 

träffat våra intervjuobjekt har vi ställt våra frågor utifrån en förutbestämd intervjumall. 

Alla företagen har fått svara på exakt samma frågor angående företagets verksamhet. Vi 

har medvetet valt att ställa öppna frågor, vilket har lett till att intervjuobjekten har svarat 

i en berättande form om hur de arbetar. I de fall vi kände att vi inte fick ut tillräckligt 

mycket av intervjuobjektens svar ställde vi mer direkta och specifika frågor. 

2.5 Tillvägagångssätt 
Då vi valde intervjupersoner till vår uppsats gjorde vi detta genom ett strategiskt urval. 

Ett strategiskt urval innebär enligt Alvehus (2013) att forskarna väljer intervjupersoner 

utifrån förhoppningen om att träffa den eller de personer från organisationen som bäst 

kommer att kunna ge svar på forskarnas frågor. Det kan exempelvis vara utifrån 

intervjupersonens position eller yrke. Vi har valt att enbart kontakta personer i 

beslutsfattande positioner för de företag vi vill intervjua. Detta på grund av att vi tror att 

det är hos dessa personer som vi kan få de svar vi söker och som ger relevant 

information. Vi har kommit i kontakt med företagen genom att dels ta hjälp från våra 

egna kontaktnät, men också genom att söka på Internet efter e-handelsföretag som vi 

tror kan vara relevanta för vår uppsats. Vi har medvetet valt att intervjua representanter 

från företag i olika branscher, för att få en stor spridning av tankar, idéer och 

marknadsföringsmetoder. Företagen är begränsade till max sex anställda. 

 

Ryen (2004) menar att det vid en kvalitativ intervju är viktigt att få tillgång till 

information och händelser som är relevanta för uppsatsens eller undersökningens 

problemformulering. Forskaren vill få tillgång till respondentens åsikter och hur denne 

ser på situationen snarare än kvantitativ data som siffror och statistik. Ryen (2004) 

menar också att det inte på förhand går att bestämma hur många intervjuer en uppsats 

bör bygga på. Istället bör författarna fortsätta att intervjua relevanta personer tills dess 

att författarna anser sig ha fått tillräckligt med information för att få en rättvisande bild 

och kunna genomföra studien. Antalet intervjuer som en uppsats bör innehålla kan 

därför alltså variera kraftigt. Alvehus (2013) beskriver det som att informationen som 
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forskarna har fått ta del av, ska anses vara tillräcklig då ytterligare intervjuer inte tillför 

någon ny och användbar information till författarnas arbete. 

2.6 Bearbetning av data 
Merriam (1994) poängterar att intervjuer kan genomföras på ett flertal olika sätt och att 

det framförallt finns tre tekniker som är grundläggande för att registrera information 

från intervjuer. De tre metoderna är; att anteckna under intervjuns gång, att spela in 

intervjun med hjälp av en diktafon, eller att forskarna helt enkelt skriver ner vad som 

sägs under  intervjun i efterhand (Merriam 1994). Anteckningar direkt från minnet efter 

en intervju innebär i bästa fall att det mest väsentliga filtreras fram, det innebär dock att 

intervjun riskerar att framställas mycket subjektivt (Kvale 1996). Merriam (1994) 

 menar därför att det är en god idé att använda sig av inspelning under intervjun 

eftersom forskarna då i efterhand kan gå tillbaka och lyssna igenom intervjun ytterligare 

en gång. Att lyssna på intervjun i efterhand gör att forskaren kan koncentrera sig på vad 

som verkligen sades (Kvale 1996). Dock menar Merriam (1994) också att det kan finnas 

nackdelar med att spela in respondenterna under intervjun, eftersom det kan skapa 

obehags- eller osäkerhetskänsla, vilket kan leda till förvrängda svar. Vi upplevde inte att 

inspelning av intervjuerna påverkade våra respondenters svar då vi fick intrycket av att 

de talade fritt och självsäkert utifrån sina erfarenheter och åsikter. Vi har bearbetat den 

information som vi har samlat in via våra intervjuer med företagen genom att titta på 

respondenternas svar och sedan försökt hitta såväl gemensamma mönster som skillnader 

i svaren. Under våra intervjuer använde vi en dator för att anteckna under intervjuernas 

gång. Vi använde också en mobiltelefon för att spela in alla intervjuer. Vi transkriberade 

sedan varje intervju för att tydligare kunna se vad som verkligen sades. Slutligen 

sammanställde vi intervjupersonernas svar till ett gemensamt empirikapitel. 

2.7 Analys, tolkning och källkritik 
Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det är viktigt att en forskare kritiserar sina egna 

tolkningar. De beskriver något som de kallar för primärtolkning, eller råtolkning, vilket 

innebär att undersökaren gör omedvetna tolkningar utifrån tidigare erfarenheter och 

förståelse av studieämnet. Detta är exempelvis viktigt att tänka på vid transkribering av 

intervjuer och hur den skrivna texten senare ska tolkas (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Transkriberingar kan variera från person till person och samtidigt som själva 

transkriberingen tolkas av den som läser den (Kvale 1996). Det är inte otänkbart att 

informationen tolkas olika, beroende på vem det är som ska tolka informationen. Även 
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intervjupersonernas tolkningar är viktiga att beakta, eftersom dessa tolkningar smittar av 

sig i svaren han eller hon ger under intervjun (Alvesson & Sköldberg 2008). Vi är 

medvetna om att intervjusvaren som presenteras i denna uppsats är vår egen tolkning av 

de intervjusvar som vi har fått in från respondenterna. 

 

Vi anser att kvaliteten på det material som vi har samlat in under arbetet med denna 

uppsats är relevant. Den litteratur, så som böcker och artiklar är enligt oss fortfarande 

högst relevant, då vi medvetet har försökt hålla oss till uppdaterad litteratur från senare 

delen av 2000-talet gällande e-handel. Detta eftersom att Internet är en relativt ny och 

ständigt föränderlig värld. Samtidigt anser vi att vissa andra äldre teorier på andra 

områden, som exempelvis finansiering av småföretag fortfarande är relevanta och håller 

måttet. Vi anser också att våra intervjuer är oerhört relevanta då vi enbart har träffat 

personer i ledande och operativa roller som dagligen arbetar med företagets e-

handelsverksamhet. Våra tolkningar av intervjuerna har vi sedan använt för att dra 

kopplingar till de teorier som vi har tagit upp i uppsatsen. 

 2.8 Trovärdighet 
Bryman & Bell (2013) menar att de två vanligaste begreppen som används vid 

trovärdighetsdiskussioner gällande uppsatser är reliabilitet och validitet. Författarna 

påpekar dock samtidigt att reliabilitet och validitet är två begrepp som innefattar 

mätning och som därför snarare tillhör den kvantitativa forskningen. Även Golafshani 

(2003) menar att trovärdighetsbegreppen behöver omdefinieras för att bättre stämma 

överens med den kvalitativa forskningen. Bryman & Bell (2013) föreslår därför istället 

fyra alternativa trovärdighetsbegrepp som är bättre lämpade för kvalitativ analys. Dessa 

alternativa kriterier utformades ursprungligen av Lincoln & Guba (1985) som anser att 

reliabilitet och validitet förutsätter att det endast är möjligt att komma fram till en enda 

sanning som överensstämmer med verkligheten. En kvalitativ uppsats kan istället 

bedömas utifrån fyra olika områden, vilka är; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt konfirmering (Lincoln & Guba 1985; Bryman & Bell 2013). 

 2.8.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att vara säker på att informationen i uppsatsen är återgiven 

sanningsenligt (Lincoln & Guba 1985). Vidare hävdar de att tillförlitlighet är en av de 

viktigaste faktorerna att säkerställa för att uppnå trovärdighet. Bryman & Bell (2013) 

menar att tillförlitlighet bland annat innebär att forskarna måste säkerhetsställa att 
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studien har gjorts enligt alla de gällande regler och förordningar som finns. Det betyder 

också att forskarna måste informera respondenterna kring deras medverkan för att de på 

så sätt ska kunna bekräfta att forskarnas bild kring respondenternas svar stämmer 

överens med verkligheten. Detta kallas då för att forskarna gör en respondentvalidering 

(Bryman & Bell 2013). Vi har lagt stor vikt vid respondentvalidering och vi har låtit alla 

deltagare få möjlighet att ta del av studien för att de ska kunna kontrollera sin 

medverkan och bekräfta att informationen stämmer.  

2.8.2 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning det går att överföra resultatet av forskningen 

till andra miljöer och kontexter (Lincoln & Guba 1985). Generaliseringar är i regel ett 

problem vid kvalitativa undersökningar eftersom det i de flesta fall handlar om ett 

relativt litet urval (Bryman & Bell 2013). En studie har uppnått detta när den har 

mening för individer som inte har deltagit i studien och läsarna kan associera resultatet 

till sina egna erfarenheter (Cope 2014). Det gäller därför för kvalitativa forskare att göra 

så detaljerade och informativa observationer som det bara är möjligt, för att de som 

läser uppsatsen sedan ska få största möjliga faktaunderlag. Det är sedan upp till läsaren 

att avgöra huruvida resultatet är överförbart på andra miljöer eller ej (Bryman & Bell 

2013). Vi har medvetet valt att undersöka olika typer av små e-handelsföretag i olika 

branscher för att få en stor spridning och på så sätt hitta gemensamma faktorer. Vår 

ambition är inte att hitta endast en gyllene succémetod som går att applicera på alla 

nystartade e-handelsföretag. Istället vill vi undersöka om det finns några gemensamma 

nämnare mellan de olika företag som vi har pratat med. Vi vill också understryka att 

studien enbart innefattar de företag som vi har intervjuat och att vår studie inte på något 

sätt kan tänkas vara representativ för alla landets mindre e-handelsföretag. 

2.8.3 Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om att visa att resultaten av undersökningen är konsekventa och 

upprepbara (Lincoln & Guba 1985). För kunna visa det i en kvalitativ studie förespråkar 

Bryman & Bell (2007) att forskare bör använda sig av ett granskande tillvägagångssätt. 

Med detta menas att anteckningar och register förs över alla delar av forskningen, på ett 

sätt som är lätt att komma åt. Andra forskare skall då fungera som kontrollanter både 

under men i synnerhet efter arbetets färdigställande för att säkerställa att ordentliga 

forskningsförfaranden har följts. Den här metoden har inte blivit särskilt populär, 

mycket på grund av att kvalitativa arbeten ofta behandlar stora mängder data vilket gör 



 

    

12 

 

det mycket krävande för de som agerar kontrollanter. Detta kan vara en av de största 

anledningarna till att metoden inte har blivit genomträngande strategi för validering 

(Bryman & Bell 2007). Lincoln & Guba (1985) hävdar dock att tillförlitlighet och 

pålitlighet är så pass lika att den tidigare kan användas för att bevisa den senare.  Vi har 

försökt att föra så utförliga anteckningar kring vårt arbete som möjligt, några 

kontrollanter har dock inte utsetts. Precis som Bryman & Bell (2007) antyder har vårt 

arbete resulterat i stora mängder data, varför en sådan process inte är praktiskt 

genomförbar utan stor arbetsinsats från utomstående forskare. Det bör dock nämnas att 

vi genom arbetets gång delat delar av anteckningar och tankar med handledare, 

examinator och kurskamrater genom seminarier och möten.  

2.8.4 konfirmering 

Konfirmering handlar om att, trots insikten om att näringslivsforskning omöjligt kan 

vara helt objektiv, påvisa att forskaren handlat i god tro (Bryman & Bell 2007). Det ska 

med andra ord vara tydligt att forskarna inte öppet har tillåtit personliga värderingar 

eller teoretiska lutningar att påverka genomförandet av forskningen eller resultatet som 

kommer av den (Bryman & Bell 2007). Vi har under arbetet med denna uppsats i största 

möjliga mån försökt vara objektiva. Vi är väl medvetna om att total objektivitet inte är 

möjligt. Vi anser dock, eftersom vi är tre författare, att vi kunnat påverka varandra i en 

något mer objektiv riktning. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs vår teorietiska referensram. Vi har valt att redogöra för 

relevanta teorier kring småföretag och hur dessa kan konkurrera på Internet.  

3.1 Småföretagande 

3.1.1 Resurser och finansiering  

Burns (2011) hävdar att det första som är viktigt att förstå när småföretag ska studeras, 

är att det inte går att se på dem som nerskalade versioner av stora företag. Att förstå hur 

ett litet företag fungerar är att förstå hur ägaren till företaget fungerar. Ägarens 

personlighet och beteende är ofta starkt kopplade till vilka beslut som fattas i företaget 

och småföretag är mycket mer beroende av personliga relationer (Burns 2011). De 

personliga relationerna är särskilt viktiga då småföretag i regel inte har den finansiella 

kraft som stora företag har (Garmer & Kyllenius 2004; Burns 2011). I tidiga skeden är 

företagens egna resurser de allra viktigaste tillgångarna, däribland räknas exempelvis 

kunskap och tid men även eget kapital. Eget kapital kan vara något som är besvärligt för 

de allra flesta till en början och det är därför viktigt att försöka hushålla med resurserna 

så långt som möjligt (Garmer & Kyllenius 2004). Burns (2011) menar att småföretag 

investerar tid istället för pengar. Istället för att använda sig av dyra 

marknadsföringskampanjer utvecklar de exempelvis personliga relationer till kunderna. 

Tid är den viktigaste resursen en småföretagare har, speciellt i ett tidigt skede enligt 

Garmer & Kyllenius (2004). Vidare innebär den begränsade ekonomin att beslut som 

fattas måste generar snabba resultat vilket gör beslutsfattandet kortsiktigt. Småföretag 

jobbar ofta bara på en eller några få marknader med ett begränsat utbud av produkter 

eller tjänster. Detta innebär att de inte behöver fatta lika många strategiska beslut som 

stora företag. Burns (2011) hävdar dock också att den oförmågan att sprida risker är en 

av anledningarna till varför finansiering kan vara svårt att hitta. De finansiella riskerna 

hos småföretag görs inte bättre av att den mesta av forskningen och det mesta av 

litteraturen som används av bland annat banker för att fatta beslut är skriven utifrån 

stora företags perspektiv menar Burns (2011).  

 

Även Winborg (2000) tar upp skillnader mellan små och stora företag, speciellt när det 

kommer till finansiering. Han hänvisar till Ang (1991) som beskriver fyra olika 

karakteristika som står ut hos småföretagare vid finansieringsangelägenheter.  Dessa är 

att småföretag sällan är listade på börsmarknader, att chefen ofta är ägaren, att relationer 
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mellan ägare, om det finns flera, ofta är informell samt att ägaren i regel har det mesta 

av både sitt egna finansiella och mänskliga kapital investerat i verksamheten. Winborg 

(2000) menar att dessa karakteristika gör att småföretagare kan möta stora problem med 

att locka finansiärer eftersom de inte har några stora informationskrav på sig och att de 

sällan har ett uppskattat marknadsvärde. Dessa karakteristika ger dock även 

förutsättningar i flexibilitet menar Winborg (2000), då ägarna sällan behöver beakta vad 

styrelser eller andra intressenter tycker. Ägarna kan även påverka företagets utgifter 

med exempelvis en minskad lön till sig själva. Van Auken & Neeley (1996) pekar även 

de på småföretagens problem med extern finansiering och menar att många 

småföretagare använder egna besparingar eller lånar av vänner för att hjälpa till vid 

finansieringen av ett nystartat företag. Vidare förstärks svårigheten med att hitta extern 

finansiering av misstankar från finansiärer angående företagets lönsamhet och ägarens 

förmågor. De första åren hos företag kantas i regel av stora utgifter och små inkomster. 

Externa finansiärer behöver därför ha bevis för att nystartade företag kan återbetala 

kapitalet senare. Att bevisa detta är som svårast när företaget bedrivs som en enskild 

firma och ägarna till sådana företag bör därför vara extra beredda på att använda sig av 

personlig finansiering i större utsträckning än andra företagsformer (Van Auken & 

Neeley 1996).  

 

Kompetenser och kunskaper är resurser i företag som inte tar slut medan tid och pengar 

är ändliga resurser (Garmer & Kyllenius 2004). Då extern finansiering är svår att få är 

det därför många företag som använder sig av så kallad finansiell bootstrapping. Det 

kan innebära allt från att köpa begagnad eller låna utrustning till att fördröja betalningar 

och som tidigare nämnts hålla tillbaka ägarens lön. Det kan även innebära att ha låga 

eller obefintliga lokalkostnader. Det övergripande målet med bootstrapping är att 

hantera affärsutvecklingen och de nödvändiga resurserna så att de finansiella 

påfrestningarna hålls så låga som möjligt (Winborg 2000). Vidare menar Van Auken 

och Neeley (1996) att ägare till enskilda firmor och ej tillverkande företag borde vara 

mer beredda att använda sig av bootstrapping-metoder. Detta eftersom tillverkande 

företag ofta behöver mer material och maskiner som går att använda som säkerhet för 

externa finansiärer.  
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3.1.2 Internationalisering 

Internationella småföretag förekommer i många länder. Teknisk utveckling inom 

kommunikation och transport har gjort det möjligt för de flesta företag att redan tidigt i 

utvecklingen numera ta steget ut på den globala marknaden. Detta gäller särskilt i länder 

som Sverige där andelen små och medelstora företag är stor (Melén 2010). Audretsch & 

Thurik (2009) menar att skiftet från lokala till globala marknader är en av de mest 

kraftfulla förändringarna som formger dagens ekonomiska landskap. Även de krediterar 

den nya globala marknaden till utvecklingen av kommunikationsteknik men även 

datorer och de pekar på Internet som en stor bidragande faktor (Audretsch & Thurik 

2009). Paradoxalt nog är också möjligheten till expansion en av de största drivkrafterna 

bakom att företag börjar använda sig av Internet från början (Doherty, Ellis-Chadwick 

& Hart 2003).  Melén (2010) poängterar vidare att de snabbt internationaliserande 

företagen idag bryter mot de tidigare föreställningarna om tydliga internationella 

strategier. Hon har i sin forskning istället kommit fram till att småföretag etablerar sig 

utomlands mer reaktivt och upptäcker nya möjligheter under processens gång. 

Internationaliseringen har även visat sig att till stor del hänga ihop med grundarens 

erfarenheter innan starten av företaget. Vidare förespråkar Melén (2010) att företag 

successivt ökar sin internationalisering, detta för att det blir svårare att ta till och 

anpassa sig till nya erfarenheter om expansionen sker för snabbt. Enligt en rapport från 

Miniwatts Marketing Group (2014) använder över 3 miljarder människor Internet 

regelbundet. Sådan statistik talar starkt för hur Internet och e-handel kan användas för 

att nå en global marknad.  

 

En av de största fördelarna med internethandel är att kunna göra affärer när och vart 

som helst till rimliga priser (Turban 2011). Att bedriva internationell e-handel kan också 

föra med sig vissa problem och hinder. För det första kan kulturella skillnader komma 

emellan. Människor i olika länder har olika sätt att interagera både med varandra och 

med företag. Det kan också handla om skillnader i mätsystem, datumformatering, 

färgsättning eller informationstäthet. Det kan vidare även förekomma geografiska 

problem där det kan vara svårt att skicka vissa varor till vissa regioner vilket hänger tätt 

ihop med ekonomiska problem såsom fraktkostnad, tullar och olika valutor. Utöver det 

kan även självklart ytterligare problem uppstå vid översättningar till olika språk och vid 

skillnader i lagar och regler (Turban 2011). 
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3.1.3 Relationer 

Ford & Håkansson (2011) hävdar att inget företag är en isolerad ö, samt att alla företag 

behöver ha goda relationer med andra företag för att lyckas. Företag måste interagera 

med andra företag för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet, vare sig de vill 

eller inte. Kunder, leverantörer, banker, agenturer, partners och konkurrenter är bara 

några få exempel av alla de aktörer som företagen måste ha relationer till. Garmer & 

Kyllenius (2004) hävdar att det är särskilt viktigt för nystartade företag att ha goda 

relationer till sina kunder eftersom nya företag är oerhört beroende av de första 

kunderna. Kunderna garanterar intäkter. Dessutom kan kunderna också bli viktiga 

referenser som kan användas i marknadsföringen, för att generera fler kunder. Det kan 

för småföretagare även vara av stor betydelse att bygga nätverk med andra företagare av 

den anledningen att nätverket ofta bidrar med information, kunskap och kompetens som 

den enskilda småföretagaren möjligtvis inte har (Lundén & Svensson 2011). Det en 

småföretagare bör göra då han eller hon ska bygga ett bra kontaktnät är att 

sammanställa en lista över personer som företagaren känner. När sammanställningen av 

listan är fullbordad är det därefter enkelt att se vilka grupper som saknas (Lundén & 

Svensson 2011). Det är viktigt för småföretagare att inneha god förbindelse med 

personer från olika bakgrund eftersom det leder till mer kunskap och nya synsätt kring 

saker och ting. Människor har en tendens till att dra sig mot och umgås med, personer 

som redan finns i deras umgängeskrets, vilka ofta har liknande intressen och utbildning 

som de själva. Om en småföretagare istället bryter denna trend och börjar nätverka med 

personer som anses vara främmande för att vidga sina vyer, kan företagaren få nya 

influenser, tankar, infallsvinklar och idéer som förhoppningsvis kan utveckla företaget 

(Lundén & Svensson 2011). 

3.1.4 Outsourcing  

Yang, Wacker & Sheu (2012) hävdar att outsourcing innebär att ett företag tar hjälp av 

andra företag för att sköta en eller flera av företagets processer. Kontraktet som skrivs 

mellan de båda parterna är beviset på att en överenskommelse har uppkommit som 

tydligt beskriver hur ansvaret kring processen eller processerna mellan företagen ska 

vara fördelade. Vidare menar Yang et al. (2012) att outsourcing idag anses vara viktigt 

och betydelsefullt på grund av den konkurrenskraftiga fördel som uppstår genom att låta 

externa experter ansvara för en eller flera av ett företagets interna processer. Inom e-

handel är IT-lösningar det som outsourcas mest. Detta gör att e-handelsföretag kan 
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fokusera på sina kärnuppgifter medan tjänster som logistik, betalningslösningar, servrar 

och kodning outsourcas (Turban 2011).  

 

Det kan dock i vissa fall uppstå problem då företag väljer att överlåta arbetsuppgifter till 

andra organisationer på grund av att många företag inte har förstått hur outsourcing bör 

användas för att uppnå bästa resultat på effektivaste sätt. Företagschefer bör därför se 

över alla de osäkerheter som finns innan ett avtal tecknas med en annan part (Yang et al. 

2012). Trots detta kan speciellt små e-handelsföretag dra nytta av att outsourca sina IT-

tjänster eftersom de ofta saknar de kunskaper som en stor IT-avdelning skulle kunna 

erbjuda (Turban 2011). Ching-Seng, Yet-Mee & Teck-Heang (2013) menar också att 

outsourcing av IT-aktiviteter är till stor fördel för småföretag. Till skillnad från Turban 

(2011) tar de upp kostnadsreduktion som en av de stora anledningarna att outsourca IT-

tjänster. Ching-Seng et al. (2013) menar att företag tenderar att ta in extern hjälp med IT 

för att snabbare och billigare kunna hänga med i den snabba utvecklingen som sker i IT-

industrin.  

 

3.2 E-handel  

3.2.1 Konkurrens 

Ekonomiska, legala, sociala och teknologiska faktorer samt globaliseringstrenden har 

skapat en mycket konkurrensutsatt marknad där kunderna få allt mer makt och 

inflytande menar Turban (2011). Dessa omgivningsfaktorer kan förändras kraftig, både 

snabbt och oförutsägbart. Företag behöver därför kunna reagera snabbt till de problem 

och möjligheter som kan uppstå i det nya affärsklimatet. Turban (2011) menar vidare att 

e-handel kan vara en av de mest effektiva affärsstrategierna för småföretagare, detta 

eftersom e-handel erbjuder stor potential att vidga sin marknad för att kunna konkurrera 

mot större företag. Att det är relativt lätt att starta en e-handel medför dock att 

konkurrensen online potentiellt är enorm (Turban 2011). Lantz (2014) menar att den 

hårdnande konkurrensen på e-handelsmarknaden har tvingat e-handlare att hitta nya sätt 

att konkurrera på. Att konkurrera på Internet går bland annat att göra genom exempelvis 

pris, utbud och kvalitet men också genom kundservice och den personliga kontakten 

med kunden, något som blivit allt viktigare (Lantz 2014). Prisjämförelsesidor har gjort 

det mer eller mindre omöjligt att konkurrera med pris, varför även Turban (2011) menar 

att bland annat olika sorters servicefaktorer har blivit allt större som konkurrensmedel 
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(Turban 2011). Speciellt för småföretag kan rekommendationer från befintliga kunder 

vara mycket betydelsefulla och där kan exempelvis ett personligt bemötande av 

kunderna vara en konkurrensfördel (Lantz 2014).  Det har också visat sig att e-handlare 

lättare kan konkurrera genom att bredda sitt sortiment. Detta kombinerat med 

konsumenternas lätthet att jämföra och hitta information resulterar i att returer blir ett 

vanligt inslag i e-handlares vardag. Det gäller att hitta en balans mellan försäljning, 

returer och bredden på sortimentet (Rabinovich, Sinha & Laseter 2011). 

 

Azadi (2011) menar att det på dagens marknad är extra viktigt att cheferna på företagen 

vet vad som differentierar deras företag från konkurrenterna. Det är även extra viktigt 

att förstå kundernas behov på just deras marknad. När företagen förstår dessa två 

kriterier kan de utveckla en strategi för att skapa en nischmarknad och en kundbas som 

gör dem framgångsrika (Azadi 2011). Vidare nämner författaren att det främst är 

företagens representanter som i det långa loppet kommer påverka kundernas 

köpbeteende. Hur kunderna reagerar på situationer beror mycket på den utbildning och 

information som företaget gett dem angående hur vissa saker ska gå till (Azadi 2011).  

 

Armstrong & Kotler (2007) menar att nischmarknadsföring är en strategi som går ut på 

att företag, istället för att ta en liten marknadsandel på en stor marknad, ska försöka 

plocka en stor marknadsandel i en liten nischmarknad. Att arbeta mot nischer är enligt 

författarna extra viktigt för småföretag med begränsade ekonomiska resurser. Genom att 

lägga allt sitt fokus på en liten marknad kan företagen bli specialister på området. Detta 

skapar i sin tur en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna (Armstrong & Kotler 

2007). Fürst & Siggelin (2013) menar likt ovanstående författare att 

nischmarknadsföring handlar om att företagen ska välja ut ett smalt segment på 

marknaden för att sedan rikta sig enbart till segmentets kunder. Detta leder enligt Fürst 

& Siggelin (2013) ofta till små tillverkningsserier med höga kostnader, där enbart de 

mest kräsna kunderna kan bli potentiella köpare. Författarna poängterar dock samtidigt 

att företag som väljer att fokusera på nischmarknader inte nödvändigtvis måste sälja och 

dyra produkter.  

 

Parment (2015) argumenterar för att småföretag i allmänhet saknar såväl kompetens 

som finansiella resurser för att angripa de stora segmenten eftersom konkurrensen där är 
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alldeles för tuff. Därför bör småföretagare enligt Parment (2015) istället fundera på att 

fokusera på de mindre segmenten som i många fall anses vara mindre attraktiva, men 

där småföretagen har en större chans att bli framgångsrika. Detta leder också till att 

småföretagen kan använda sina styrkor för att positionera företaget genom exempelvis 

lättillgänglighet, närhet och flexibilitet. Samtidigt kan nischmarknadsföring vara 

riskfyllt, eftersom företagen gör sig beroende av relativt få kunder. Parment (2015) 

hävdar också att företagen kan gå ännu djupare i sin nischmarknadsföring för att 

tillämpa en individanpassad marknadsföring. Den individanpassade marknadsföringen 

går ut på att företagets produkter, aktiviteter och erbjudanden anpassas efter enskilda 

kunders preferenser. 

3.2.2 Hemsidans uppbyggnad 

Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) hävdar att designen på ett företags hemsida är väldigt 

betydelsefull. Med tanke på att det är hemsidans utseende som avgör huruvida kunden 

vid en första anblick anser att företaget erbjuder god kvalitet eller inte, är det 

betydelsefullt för företagen att ha en tilltalande webbdesign. Det är också viktigt att 

tänka på att hemsidans struktur ska anpassas efter företagets målgrupp samtidigt som 

den bör vara användarvänlig för kunderna. Det är viktigt att hemsidans besökare utan 

omständigheter förstår hemsidans uppbyggnad då detta underlättar enormt vid köp av 

produkter. Vidare menar Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) att ett företag som bedriver 

e-handel via Internet ska använda sig av passande bilder, färger, utseende och typografi 

på hemsidan vilket skapar en stil som stämmer överens med de produkter eller tjänster 

som företaget erbjuder. Dock poängterar Lundén & Svensson (2011) att det inte alltid är 

den häftigaste designen eller den tekniskt mest avancerade hemsidan som lyckas bäst 

med sin försäljning, utan istället pekar verklighetens observationer på att den mest 

effektiva säljsajten är den som, för kunden, anses vara intuitiv och lätthanterlig. Lantz 

(2014) betonar att alla produkter som saluförs via en webbutik bör kompletteras med en 

informationsgivande text som beskriver de produkter som säljs. Typografin på 

hemsidan bör vara lättillgänglig genom användning av olika teckensnitt, spaltbredd och 

radavstånd med mera, eftersom det ger kunder en bra läsförståelse. 

 

När en hemsida ska utformas är det också betydelsefullt att fundera kring hur 

navigationen ska fungera, alltså hur kunder på bästa sätt snappar upp information från 

olika delar av webbsidan. Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) hävdar att Mihaly 
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Csikszentmihalyi, professor inom psykologi vid University of Chicago var först med att 

skriva om konceptet flow som i huvudsak handlar om hur lätt det är för användare att få 

den information som de behöver när de förflyttar sig från en sida till en annan på 

hemsidan. Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) understryker att det finns tre viktiga 

aspekter att ta hänsyn till för att navigationen på en hemsida ska bli så bra som möjligt 

och dessa är consistency, simplicity samt context. Den första aspekten, consistency, 

innebär att en hemsida alltid ska inneha samma gränssnitt då användaren är inne på 

olika delar av hemsidan, eftersom användaren på så sätt med enkelhet kan navigera på 

hemsidan. Simplicity, som är den andra aspekten innebär att en hemsida bör vara enkel 

att förstå för användarna och Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) poängterar att det blir 

lättare att navigera på hemsidan om enbart ett fåtal menyer finns tillgängliga, oftast två 

eller tre. Den sista aspekten, context, föreställer en vägvisare som meddelar användarna 

var på hemsidan som de befinner sig, alltså för att besökarna inte ska känna sig 

bortkomna. Webbdesigners använder sig av antingen text eller bilder för att meddela 

användarna var på hemsidan som de för tillfället befinner sig. 

3.2.3 E-trygghet 

Som kund till en e-handel kan det vara svårt att vara säker på vem eller vilka som står 

bakom företaget, om företaget är seriöst samt om varorna verkligen levereras i tid 

(Lantz 2014). Konsumenter vill känna sig trygga och lita på försäljaren innan de gör ett 

köp. En hemsidas pålitlighet kan påverkas av företaget själva men också av kunderna 

och av tredjepartsföretag (Kim & Benbasat 2010). Detta går att göra genom bland annat 

varumärkesuppbyggande där företaget skapar ett rykte om sig själva att vara trovärdiga 

och ärliga (Laudon & Traver 2015). Lantz (2014) menar också att enklare åtgärder så 

som att ge ut tydlig information om köp- och leveransvillkor och kontaktinformation 

ökar pålitligheten på en hemsida. Kim & Benbasat (2010) hävdar att användandet av 

egenproducerade texter för pålitlighet kan, förutsatt att de är tydliga och lätta att läsa, 

inge liknande trygghet som tredjepartstjänster. I linje med detta menar Delgado-

Ballester & Hernández-Espallardo (2008) att en strategi där både egenproducerat 

material och tredjepartstjänster används är att föredra. Både Lantz (2014) och Laudon & 

Trevor (2015) argumenterar också för att bland annat rekommendationer och 

utvärderingar från andra kunder har en stark påverkan på andra konsumenter när det 

kommer till pålitlighet. Det kan därför vara till stor fördel att visa upp dessa på sin 
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hemsida, genom att exempelvis låta kunder recensera produkterna eller be om lov att 

publicera tackmail och liknande från nöjda kunder.  

 

När det kommer till tredjepartstjänster för pålitlighet finns de i Sverige två stora 

organisationer. Dessa är tryggehandel.se och ehandelscerifering.se (Lantz 2014). 

Personer som driver handel via Internet kan sedan år 2007 få sina webbsidor märkta 

med ikonen trygg e-handel eller bli e-handelscertifierad, vilken innebär att företagets 

verksamhet anses vara av god kvalitetet med exempelvis leveransprecision och trygghet 

för kunden. Anledningen till att dessa kvalitetsstämpar bildades var för att få e-handlare 

till att tydligöra information på deras webbsidor kring de villkor som gäller innan 

beställningar från kunder läggs (Tryggehandel.se; www.ehandelscertifiering.se). 

Kunder kan alltid vända sig till dessa organisationer för att klaga, om de anser att en 

butik inte uppfyller kriterierna för att få sin webbutik kvalitetsmärkt med symbolerna. 

Både konsumenter och e-handlare upplever att tydligare, enklare och enhetligare 

riktlinjer har skapats för vad som gäller vid e-handel efter uppkomsten av de båda 

organisationerna (Lantz 2014). Sådana allianser mellan företag gör att konsumenter får 

det lättare att lita på företag de inte känner till sedan tidigare. Allianserna kan därför 

vara särskilt viktiga för mindre och nystartade företag på Internet. Att göra dessa 

symboler synliga på hemsidan är ett strategiskt beslut som kan ge kunderna ett bättre 

förstaintryck av organisationen (Delgado-Ballester & Hernández-Espallardo 2008). Om 

försäljning till andra länder bedrivs kan företag välja att använda andra certifieringar 

som är mer välkända utomlands. Exempelvis finns en organisation som heter 

trustedshops, vilket är en kvalitetsstämpel som är väletablerad i de flesta länder runt om 

i Europa (Lantz 2014). 

3.2.4 Mobil-shopping 

Laudon & Traver (2015) beskriver mobil-shopping som en term där kunder använder 

sin mobiltelefon för att handla på Internet. Användandet av Internet via mobiltelefoner 

har vuxit enormt under de senaste åren och Google.com avslöjar via sin officiella 

adwords-blogg att det redan idag görs fler Google-sökningar via mobiltelefoner i många 

länder än via datorer och surfplattor (Dischler 2015). Laudon & Traver (2015) hävdar 

att företag bör erbjuda sina kunder en mobilanpassad version av sin webbsida för att 

tillgodose mobilanvändarnas behov. Mobilversionen av webbsidan bör vara en 

nerskalad version av företagets ordinarie hemsida, vilket gör att besökarna enklare kan 
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navigera sig runt på hemsidan via mobiltelefonernas mindre skärmar. En metod är att 

skapa en responsiv design, vilket är en metod som används för att automatiskt låta 

hemsidan justeras i storlek och design, beroende på om besökaren tittar på sidan i en 

mobiltelefon eller via en dator (Laudon & Traver 2015). Företaget Google lanserade 

under början av år 2015 en uppdatering i sina algoritmer där så kallade mobilvänliga 

hemsidor blev en rankingfaktor i sökresultaten. Det betyder alltså att webbutiker som är 

mobilanpassade kommer att hamna högre upp i sökresultaten än webbutiker som inte är 

mobilanpassade, vilket i sin tur leder till att mobilanpassade hemsidor kommer att få 

fler besökare (Imaizumi & Phan 2014).  

3.2.5 Prissättning online 

Turban (2011) hävdar att det i regel är mycket komplicerat för företag att prissätta varor 

och produkter på Internet. En anledning till detta är konsumenternas möjligheter att 

jämföra och spela ut företagens priser mot varandra via oberoende 

prisjämförelsetjänster online. Detta leder i många fall till ett priskrig mellan olika 

aktörer, som känner sig tvungna att sänka sina priser för att kunna konkurrera. Turban 

(2011) poängterar samtidigt att lägre priser dock kan effektivisera säljarbetet genom 

exempelvis lägre transaktionskostnader och lägre distributionskostnader per kund. 

Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) menar att fenomenet av en medveten prissättning 

under konkurrenternas aktuella priser kallas för penetrationsprissättning. Att sänka 

priser kan enligt samma författare vara en god åtgärd för företag som vill öka 

försäljningen och plocka marknadsandelar genom att penetrera marknaden ytterligare. 

Levy, Weitz & Grewal (2014) argumenterar för något som de kallar för predatory 

pricing. Det innebär att dominanta aktörer prissätter vissa varor under sina egna 

inköpspriser för att slå undan benen för konkurrenterna. När konkurrenterna slutar sälja 

de aktuella produkterna kan den dominante aktören återigen höja sina priser för att 

kompensera för sina tidigare förluster. Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) beskriver 

också en annan typ av prissättningsmetod som de kallar för premiumprissättning. Denna 

metod går ut på att medvetet välja en högre prissättning än konkurrenterna för att skapa 

en känsla hos kunden att företagets produktsortiment håller en hög kvalitet. Samma 

författare menar också att den mesta forskningen i dagsläget pekar på att Internet 

hitintills har bidragit till att över lag sänka produktpriser. I takt med att Internet blir en 

allt mer vedertagen shoppingkanal menar Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) dock att 

kundernas fokus till stor del förflyttas från prispress till serviceupplevelse. 
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3.2.6 Dropshipping 

Dropshipping är ett lagerhållningsmetod som fungerar som så att detaljisterna låter sina 

leverantörer hålla produkterna på lager, istället för att bevara dem på ett eget lager. När 

beställningar mottages från företagets kunder så skickas produkterna från leverantörens 

lager direkt till kunden, utan att det säljande företaget medverkar i leveransprocessen 

(Yu & Deng 2013). Flera ekonomiska fördelar uppstår hos både detaljister och 

leverantörer när de väljer att använda sig av dropshipping (Yu & Deng 2013; Khouja 

2001). Vidare hävdar Yu & Deng (2013) att dropshipping idag spelar en stor roll inom 

den elektroniska handeln på Internet. Khouja (2001) går till och med så långt som att 

kalla det för en av de största fördelarna med att sälja på Internet. Detaljister upplever 

reducerade logistik- och lagerkostnader samtidigt som leverantörer upplever att deras 

försäljning ökar samt att marknadsföring inte behövs i lika stor utsträckning som 

tidigare vilket sänker kostnaderna (Yu & Deng 2013). Khouja (2001) argumenterar 

dock för en mix av lagerförda varor och dropshipping. Detta för att försöka minska att 

kunderna får hem flera olika paket vid beställningar av produkter som inte kommer från 

samma leverantörer. 

3.3  Internetmarknadsföring 

3.3.1 Marknadsföring via sociala medier 

Sociala medier ger företag möjlighet till ett relativt billigt sätt att synas. Detta är något 

som är speciellt fördelaktigt för företag med små marknadsföringsbudgetar (Ainin, 

Parween, Moghavvemi, Jaafar & Mohd Shuib 2015). Chaffey & Ellis-Charwich (2012) 

beskriver marknadsföring via sociala medier som en betydelsefull kategori inom digital 

marknadsföring. Syftet är att synas på Internet både via egna hemsidor, men även via 

olika sociala medier samt bloggar och forum. Detta görs i förhoppningen om att nå rätt 

målgrupp genom den valda plattformen (Chaffey & Ellis-Charwich 2012). Sociala 

medier går att använda på en rad olika sätt, allt ifrån att vara en ren informationskanal 

till att engagera kunderna och låta dem hjälpa varandra.  Li & Bernoff (2011) menar att 

det under senare tid har vuxit fram en trend där olika människor med liknande problem 

går ihop via sociala medier för att försöka lösa dem. Detta har gjort att makten har 

förflyttats från företagen till konsumenterna och är något som kan vara skrämmande för 

företagen. Inte minst med tanke på de negativa kommentarerna som kan uppstå och 

spridas snabbt via sociala medier. Nyberg (2012) menar därför att det är viktigt för 

företag att arbeta aktivt och följa det som händer på de sociala medierna genom att ge 
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sig in diskussioner och försöka vända negativa kommentarer till något positivt. Vidare 

är det viktigt att uppdatera sina sociala medier ofta för att kunderna ska stanna kvar och 

för att nya kunder ska hitta till företagets sidor (Nyberg 2012). Den 

flervägskommunikation som uppstår är absolut något som företagen kan utnyttja (Li & 

Bernoff 2011). Genom att lyssna och prata med sina potentiella kunder kan företagen 

lära sig mer om dem. När företaget väl gör det kan de även få kunderna att engagera och 

hjälpa varandra och på så sätt ta del av de fördelar som sociala medier erbjuder (Li & 

Bernoff 2011). Även Ainin et.al. (2015) menar att sociala medier ger stora fördelar i 

relationerna mellan företag och kunder. Inte minst genom den stora mängden potentiell 

information som företaget kan få reda på om både befintliga och potentiella kunder 

(Ainin et.al. 2015).    

3.3.2 Sökmotoroptimering 

Sökmotoroptimering eller förkortningen SEO anses, att på ett billigt sätt vara en av de 

bästa metoderna att marknadsföra sig och nå potentiella kunder på Internet. Till skillnad 

från traditionella marknadsföringskanaler är SEO mycket kostnadseffektivt och mätbart 

samtidigt som företag med hjälp av sökmotoroptimering kan nå de personer som 

faktiskt letar efter just det företagen säljer (Bråth & Wahlgren 2013). Anledningen till 

att optimera hemsidor för sökmotorer är att en högre position i sökresultaten resulterar i 

fler besökare till hemsidan. Det finns många olika metoder för att nå högre upp i 

sökresultaten och de flesta har att göra med hur sökmotorernas algoritmer fungerar 

(Kritzinger & Weideman 2013). Det första som bör göras är att analysera och ta fram ett 

antal sökord som passar hemsidan (Bråth &Wahlgren 2013). Hur stor konkurrensen på 

ett sökord är samt hur ofta det söks på bör också tas med i analysen (Kritzinger & 

Weiderman 2013). Nästa steg i SEO processen går ut på att se över vad som kan göras 

på den egna sidan. Detta för att sökmotorspindlarna ska kunna indexera, läsa av och 

hitta hemsidan på rätt sätt (Bråth & Wahlgren 2013). Det handlar bland annat om att 

programmera hemsidan på rätt sätt och använda programmeringskoden som 

sökmotorerna vill (Lindstedt & Bjerre 2009). Något av det viktigaste vid 

sökmotoroptimering är dock att ha relevant text och mycket text, samt relevanta in och 

utgående länkar. Att ha så mycket innehåll som möjligt på hemsidan är praxis i SEO-

branschen och sökmotorerna blir bättre och bättre på att urskilja om texterna är 

relevanta eller inte. Hemsidor med många kvalitativa sidor och stora mängder text får 

klara fördelar i sökmotorlistorna (Bråth & Wahlgren 2013).  
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Hur navigeringen på sidan är utformad är exempel på där relevanta interna länkar blir 

extra viktigt då sökmotorerna använder länkarna för att ta sig runt på sidan (Bråth & 

Wahlgren 2013). Att länka ut till andra relevanta sidor såsom produktguider kan också 

stärka din position i sökmotorernas ögon. Det är viktigare att länkarna är relevanta än att 

sidan de länkar till är bra (Lindstedt & Bjerre 2009). Vad som är relevant och viktigt för 

sökmotoroptimering är dock ständigt i förändring och det som ger bra resultat idag kan 

ge helt andra resultat i nästa vecka. Det gäller därför att hålla sig uppdaterad på vad som 

händer (Notess 2003). 

3.3.3 Long tail 

Det enorma utbudet på Internet har gjort att en ny slags ekonomi har vuxit fram. När 

konsumenterna har så mycket att välja på blir det tydligare vad de vill ha och hur de vill 

ha det. Detta leder till att butiker med starka nischer kan växa fram på Internet, något 

som inte skulle vara möjligt på samma sätt i den fysiska världen (Anderson 2006). 

Fenomenet longtail innebär att även om det finns en del produkter som är väldigt 

populära så finns det många fler som inte är det. Dessa produkter kanske inte är 

speciellt vinstdrivande på egen hand, men kollektivt kan de bli en stor del av företagets 

förtjänst. Detta innebär att företag som säljer nischade produkter kan vara lika attraktiva 

att driva som ett företag som säljer populära produkter eftersom den potentiella 

samlingen av små marknader blir stor (Chaffey & Smith 2013). Fenomenet går även att 

applicera på sökningar. Bara runt 30 procent av alla sökningar som görs på Internet är 

återkommande sökfraser och hela 70 procent är helt nya sökfraser. Det är de nya 

sökfraserna som kallas för longtail. Detta är miljontals unika sökningar som gör varje 

dag och de är dessa sökningar som tillfredställer majoriteten av informationsefterfrågan 

från sökmotorer (Kritzinger & Weiderman 2013).  

 

Bråth & Wahlgren (2013) menar att företag med hjälp av sökmotoroptimering kan 

utnyttja longtail genom att ta positioner på ord som det knappt är tänkbart att någon 

söker på. Detta för att på bästa sätt kunna driva trafik till din sida med alla möjliga 

sorters kombinationer av ord. Att på förhand veta vilka dessa ord är kan vara 

problematiskt men en väl sökmotoroptimerad sida med högt förtroende kan nästan få 

dessa ord och kombinationer på köpet (Bråth & Wahlgren 2013). Det är också 
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longtailen som bland annat sökmotorn googles annonser utnyttjar. Genom att sälja ord 

som få människor söker på, tjänar både google och företagen på det. Företagen får en 

relativt billig marknadsföring och google får inkomster även för de minst sökta orden 

(Anderson 2006). 

3.3.4  Sponsrade länkar 

Sponsrade länkar eller pay-per-click (PPC) marknadsföring är något som är oerhört 

populärt, speciellt bland e-handlare. Det är ett marknadsföringssätt som är relativt lätt 

att komma igång med samtidigt som det är lätt att träffa rätt målgrupp med annonserna. 

Likt sökmotoroptimering är sponsrade länkar ett sätt att synas bättre i sökresultaten. Det 

är också en relativt billig marknadsföringsmetod där det är lätt att mäta resultat 

(Lindstedt & Bjerre 2009). Sponsrade länkar har uppkommit som ett sätt för 

sökmotorerna att tjäna pengar, då söktjänsterna de erbjuder är gratis. Det går ut på att 

företagare betalar en viss summa pengar på olika sökord på vilka deras hemsida 

kommer att länkas förutsatt att de betalat tillräckligt för det ordet (Moxley, Blake & 

Maze 2004). Alla de stora sökmotorerna erbjuder PPC och den vanligaste PPC-

annonsören i Sverige är Google med deras verktyg Adwords (Lindstedt & Bjerre 2009). 

Vilka annonser som visas i resultatlistorna bestäms genom att varje företag får lägga ett 

bud på sökorden, det budet representerar summan som företag är beredda att max betala 

för att en potentiell kund skall klicka på deras annons, varav namnet PPC. Annonserna 

visas sedan på särskilt designerade platser i sökresultaten, det företag med högst bud 

visas högst upp och resterande företag visas i fallande ordning efter det.  (Kritzinger & 

Weiderman 2013). 

3.3.5 Remarketing  

Chaffey & Smith (2013) menar att remarketing är en marknadsföringsmetod som 

företag kan använda för att förfölja sina kunder på Internet för att visa annonser för 

dem. Remarketing används av företag för att visa annonser endast till de kunder som 

tidigare har visat intresse för företagets produkter. Det kan exempelvis handla om 

kunder som tidigare har besökt företagets webbplats, kunder som har anmält sig till 

företagets nyhetsbrev, kunder som har lämnat sidan efter att ha placerat produkter i 

webbutikens varukorg eller kunder som tidigare har beställt produkter hos företaget 

(Chaffey & smith 2013). Google.com förklarar på sin hemsida att deras 

remarketingannonser kan visas för företagens kunder när kunderna tittar på andra 
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webbplatser i Googles Display-nätverk eller när de söker på Google efter termer som 

har med företagets produkter att göra (Google.com). 
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4. Empiri 
I detta kapitel redogör vi för den primärdata vi använt oss av i vår studie, som vi samlat 

in genom intervjuer med beslutsfattare från sex olika e-handelsföretag. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av våra intervjupersoner samt företagen de arbetar på. 

4.1 Företagspresentationer 
 

Hatstore.se 

Hatstore.se är en webbutik som fokuserar på att sälja kepsar och mössor av olika slag på 

Internet, där kepsförsäljningen utgör ungefär 90 procent av omsättningen och 

mössförsäljningen står för de resterande tio procenten. Hatstore.se grundades år 2011 av 

Filip Klasson som idag är delägare tillsammans med Niklas Nordheim. Idag arbetar sex 

personer på Hatstore.se med olika typer av arbetsuppgifter. Under vår intervju fick vi 

möjligheten att prata med de båda ägarna Filip Klasson och Niklas Nordheim. Vi 

kommer i fortsättningen att benämna Filip som Klasson och Niklas som Nordheim. 

 

Sockskungen.se 

Sockskungen.se är en liten webbutik som drivs av Billy Lansdowne under företaget 

Lansdowne i Kalmar AB. Företaget säljer som namnet Sockskungen.se antyder, i 

huvudsak strumpor. Lansdowne har också valt att plocka in andra typer av varor i 

sortimentet. Exempelvis säljer han också flipflopskor, handskar, kepsar, sängöverdrag 

och halsdukar i webbutiken. Webbutiken lanserades år 2013 som en bisyssla till 

Lansdownes redan existerande profilklädesföretag. 

 

Cykelaffaren.se 

Cykelaffaren.se är en webbutik som säljer cyklar, reservdelar till cyklar och andra 

cykeltillbehör på Internet. Bakom webbutiken står Färjestadens cykelaffär på Öland, 

som har anor ända från 1930-talet. Ägaren heter Johan Albien och han har arbetat i 

cykelaffären sedan år 1995. År 2001 tog Johan över verksamheten och i samma veva 

anställdes hans bror Fredrik Albien i företaget. År 2006 lanserades företagets webbutik. 

Det är Fredrik som har ansvar för företagets webbutik och det är också Fredrik som vi 

har pratat med under vår intervju. Nedan kommer vi att benämna Fredrik som Albien. 
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Litenleker.se 

Litenleker.se är ett e-handelsföretag i Kalmar som säljer leksaker och barnrelaterade 

produkter över Internet. Vi har pratat med Robert Norberg och Johan Uddh, som är två 

av initiativtagarna till webbutiken. Litenleker.se har funnits i cirka ett år och 

verksamheten bygger på så kallad dropshipping, vilket innebär att det inte är ägarna 

bakom butiken som själva packar och skickar iväg beställningarna till kunden. Istället 

har de outsourcat dessa bitar till sina leverantörer. I dagsläget finns cirka 15,000 artiklar 

i butiken, men Norberg och Uddh förklarar att de satsar på att komma upp i omkring 

20,000 artiklar inom kort. 

 

Golfbutik.se 

Golfbutik.se är en webbutik som drivs under företaget Kalmar Golfbutik AB av ägaren 

Ludwig Fornell. Företaget startades år 1998 av Fornell och webbutiken lanserades år 

1999. I dagsläget är det bara Fornell som driver företaget på egen hand någon anställd 

personal. Företaget säljer allt inom golf så som exempelvis utrustning, accessoarer och 

golfkläder. Företaget har även en fysisk butik som ligger belägen i centrala Kalmar. 

Dessutom är Fornell utbildad PGA Professional vilket gör att han även hjälper till att 

utbilda kunder i golfteknik. 

 

Storymerch.com 

Storymerch.com är en webbutik som drivs av Bertil Seth under företaget Tema Fritid i 

Färjestaden AB. Seth har drivit företag sedan år 1980, efter att sålt ett tidigare företag 

har han drivit nuvarande bolag sedan 2011. Företaget har tidigare involverat mellan två 

och fyra anställda medarbetare, men i nuläget driver Seth verksamheten helt på egen 

hand. Företaget är i huvudsak inriktat på försäljning av produkter kopplade till 

filmindustrin. Seth berättar att företaget har arbetat mycket med bland annat Hobbit och 

Harry Potter-filmerna. Dessutom har Seth nyligen också valt att satsa på ett område som 

han kallar för design och inredning. 

4.2 Småföretagande 

4.2.1 Resurser och finansiering 

Niklas Nordheim & Filip Klasson (Personlig intervju 2015-04-15) berättar att 

arbetsdagarna hos Hatstore.se i mångt och mycket följer samma mönster, där det första 

som görs på morgonen är kontrollera alla beställningar som gjorts sedan gårdagen. 



 

    

30 

 

Därefter tittar de i inkorgen på e-posten för att svara på eventuella kundförfrågningar 

gällande ordrar, betalningar eller om det har uppkommit något orderreturärende som 

behöver behandlas. Kundnöjdhet är oerhört viktigt för personalen på Hatstore.se och 

därför är de noggranna med att besvara alla kundmail så snart som möjligt. 

Fortsättningsvis förtäljer Nordheim att de sköter den mesta produktadministrationen av 

hemsidan på egen hand. Det vill säga att exempelvis ta bilder och redigerar dessa, eller 

skriva produktbeskrivningar innan de publiceras på hemsidan. Klasson berättar att det är 

finns flera saker som bör beaktas innan en person startar ett e-handels företag. Han 

menar att det är viktigt att fundera kring produktsortiment och att inneha kunskap kring 

produkten redan innan webbsidan startas upp. Vidare berättar han att det krävs en 

otrolig disciplin av e-handelsföretagaren för att lyckas med sin verksamhet. Personen i 

fråga bör fokusera på det projekt som han eller hon för tillfället bedriver och inte starta 

nya projekt samtidigt som det andra är igång. Detta eftersom en allt för spretig affärsidé 

ofta leder till att det huvudprojektet kan misslyckas. Det kan vara svårt för en person att 

starta upp ett e-handelsföretag på egen hand utan att ta hjälp från vänner och bekanta 

säger Klasson. När Hatstore.se grundades av Klasson var det till en början i en liten 

skala. Företaget finansierades från starten helt utan externa medel. Klasson berättar att 

han till en början inte hade någon utstakad plan för verksamheten. Exempelvis hade han 

företagets lager i bostadens källare. I takt med att verksamheten har vuxit har lagerytan 

också successivt blivit större. Företaget har idag tagit banklån för att få en bättre 

hävstång på verksamhetens snabba utveckling. 

 

Billy Lansdowne (Personlig intervju 2015-04-17) på Sockskungen.se menar att han som 

småföretagare, med kostnadseffektivitet i åtanke, är tvungen att arbeta med allt som rör 

verksamheten på egen hand. När han kommer till sitt kontor på morgonen börjar han 

ofta dagen med att se över alla beställningar som inkommit. Därefter plockar och 

emballerar han dem för att slutligen skicka iväg beställningarna till respektive kunder. 

Fortsättningsvis under dagen arbetar han exempelvis med att söka efter nya artiklar hos 

leverantörer samt lägger beställningar hos befintliga leverantörer. Vidare berättar 

Lansdowne dock att en vanlig arbetsdag aldrig egentligen ser likadan ut, eftersom det 

ofta uppkommer saker löpande som måste tas hand om. Lansdowne berättar att han 

finansierade sin e-handelssatsning med hjälp av sin tidigare verksamhet. Avslutningsvis 

berättar Lansdowne att han inte tror att vem som helst inte kan bli småföretagare. Han 

tror att det krävs en stor självdisciplin. Dessutom menar han att det är viktigt att redan 
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vid starten av projektet inneha mycket kunskap kring den bransch som företaget ska 

verka inom. Vidare berättar Lansdowne också att den som ska starta ett eget företag bör 

ta fram en god affärsidé och fundera ut en tydlig strategi innan projektet påbörjas. Han 

menar också att det är en stor fördel att ha ett brett kontaktnät inom branschen, eftersom 

detta kan ge otroligt många fördelar. 

 

Johan Albien (Personlig intervju 2015-04-06) på Cykelaffaren.se underhöll från början 

två olika hemsidor. En hemsida där han publicerade guider och information till allt 

cykelrelaterat samt en webbutik. Ganska snabbt insåg Albien att krävdes allt för mycket 

arbete för att administrera två webbsidor på samma gång och därför slog företaget år 

2006 ihop de båda hemsidorna till en ren webbutik. Albien berättar att webbutiken idag 

står för en stor del av företagets omsättning. Han uppskattar att företaget har fördubblat 

sin årliga omsättning tack vare lanseringen av webbutiken. Eftersom företaget redan 

bedrev en fysisk butik blev det ett naturligt steg att vidare också gå ut på Internet. Det 

var också med hjälp av den fysiska butiken som webbsatsningen kunde finansieras. 

Albien menar att ett tips för småföretagare är att inte enbart fokusera på säljbiten. 

Istället hävdar han att det kan vara en god idé att dela med sig till sina kunder. Genom 

att dela med sig av exempelvis tips, trix och information med mera, kan företaget skapa 

en genuin känsla som i förlängningen ger en god kundnöjdhet och återkommande 

kunder. Detta är en idé som Albien berättar att han själv tillämpar. Exempelvis har han 

både skrivit artiklar och spelat in videor på egna reparations- och serviceguider för 

cyklar, som företaget delar med sig av på hemsidan. 

 

Johan Uddh & Robert Norberg (Personlig intervju 2015-04-14), grundarna till 

Litenleker.se, talar om för oss att deras dagliga arbete främst styrs utefter företagets e-

postinkorg. Beroende på om det exempelvis kommer in frågor från kunder, frågor från 

leverantörer, fakturor som måste betalas eller meddelanden från nya grossistkontakter 

tar Norberg hand om dessa löpande. Detta är ett resultat av att, som Norberg säger "Man 

måste göra allt som småföretagare". Han poängterar dock samtidigt att det i många fall 

kan vara en fördel att vara en liten aktör, eftersom småföretag ofta är mer 

snabbföränderliga än stora organisationer. Eftersom företagets idé baseras på 

dropshipping krävs det heller inga större lokaler eller någon extern finansiering för 

produktinköp. Norberg och Uddh hävdar att den som startar ett företag verkligen måste 

brinna för det, för att lyckas. Det gäller att vara engagerad, fokuserad och beredd att 
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lägga ner mycket jobb. Dessutom måste affärsidén vara hållbar. Om det är flera 

personer som ska starta en verksamhet tillsammans måste alla brinna för det lika 

mycket, enligt Norberg och Uddh. De menar att alla som har viljan, kan lyckas. När 

Norberg och Uddh startade sin verksamhet investerade de mycket tid och de menar att 

med tillräckligt god kunskap om e-handel så går det att lyckas i alla branscher. Trots att 

de inte hade något stort startkapital har de genom att exempelvis skära ner på sina löner 

och genom att bygga sin e-handelsplattform själva ändå kunnat växa. De har också varit 

noggranna med att anpassa sin marknadsföring efter sin försäljning, för att inte dra på 

sig för stora kostnader. 

 

Ludvig Fornell (Personlig intervju 2015-05-07) på Golfbutik.se berättar att han 

finansierade sin webbutik genom en kombination av egna medel och pengar från 

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det dagliga arbetet med webbutiken handlar i 

mångt och mycket om sysslor som exempelvis att svara på kunders e-postmeddelanden, 

att bearbeta inkommande ordrar samt att kontinuerligt uppdatera webbutikens sortiment. 

Fornell menar att det krävs en stark vilja från en småföretagares sida för att lyckas. Det 

är enligt Fornell viktigt att arbeta konstruktivt hela tiden och att aldrig ge sig. Det är 

också viktigt att aldrig känna sig nöjd, utan att hela tiden sträva efter mer. Fornell 

berättar också att han inte tror att vem som helst kan bli företagare. Han menar att det 

ganska fort märks vilka som passar för småföretagarlivet. Han menar också att den 

procentuellt höga andel misslyckade företag snarare beror på personerna i fråga än att 

de har ogenomtänkta affärsidéer. 

 

Bertil Seth (Personlig intervju 2015-05-13) på Storymerch.com berättar att han 

samarbetar med CDON, där han lägger ut företagets produkter på deras plattform. Han 

har även ett samarbete med logistikföretaget DSV som hanterar mycket av företagets 

logistik. Dessa två faktorer gör i kombination att orderhanteringen i regel går mycket 

smidigt. Då kunder lägger beställningar, antingen direkt i Storymerch.com eller genom 

CDON, så skickar Seth vidare ordern till DSV, som i sin tur packar och skickar iväg 

ordern till kunden. CDON sköter också kontakten med kunder när det kommer till 

produkter som ligger på deras plattform. Dock berättar Seth att det förekommer 

kundkontakt med kunder genom sin egen plattform. Den egna plattformen finansierades 

från början genom ett gemensamt samarbete mellan Seth och en reklambyrå. 

Reklambyrån stod för den tekniska biten samt marknadsföring medan Seth tog hand om 
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produktsortimentet och distributionen av produkterna. Idag driver Seth webbutiken på 

egen hand och det är även Seths företag som på egen hand tar hand om sådant som 

exempelvis produktfotografering och artikeltexter. Seth menar att det krävs en inre 

drivkraft för att lyckas med att driva ett eget företag. Det gäller att tro på sig själv och 

att vara envis. Dessutom menar Seth att det är oerhört viktigt att som småföretagare 

samarbeta med olika partners, eftersom det är svårt att på egen hand ha full kontroll av 

allting gällande verksamheten. Det är viktigt att inte se alla andra företag som 

konkurrenter, istället menar Seth att småföretagare bör samverka i nätverk där alla 

parter kan dra nytta av varandra. 

4.2.2 Internationalisering 

I dagsläget är Hatstore.se verksamma inom fem europeiska länder vilka är Sverige, 

Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Tyskland är det senaste landet som Nordheim 

och Klasson på Hatstore.se har valt att etablera sig i. Klasson berättar att de gärna vill 

bli verksamma i fler länder i framtiden, men att det inte är något som de tänker mycket 

på idag. Han menar att Tyskland med sina 80 miljoner invånare förmodligen blir den 

avgörande faktorn till om de i framtiden kommer att exportera till fler länder. De båda 

ägarna menar att konverteringen måste vara tillräckligt god innan de kan börja se över 

andra marknader att expandera till. Nordheim berättare vidare att det är relativt lätt att 

expandera en svensk webbutik till andra länder, så länge det rör sig inom gränsen för 

Europa. Dock bör det tänkas på att det finns flera företag, speciellt de som är 

verksamma inom Tyskland som arbetar med att hitta fel och därefter stämma företag 

som inte agerar på rätt sätt. Därför finns det alltid mycket som bör beaktas, speciellt 

med tanke på lagar och regler, innan ett företag väljer att expandera sin verksamhet till 

nya marknader. 

 

Lansdowne som driver Sockskungen.se berättar att han näst intill enbart får sina 

beställningar ifrån Sverige, på grund av att han inte har valt att expandera till andra 

länder. Företagets webbutik är, förutom svenska, också översatt till engelska. 

Lansdowne har dock enbart valt att fokusera på den svenska marknaden när det gäller 

marknadsföring. Expandering till andra länder kan möjligtvis ske i framtiden om 

företaget fortsätter att växa, men detta är inget som Lansdowne i dagsläget tänker på. 

Först och främst menar Lansdowne att han vill få bättre fart på försäljningen på den 

svenska marknaden. 
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Albien som driver Cykelaffaren.se berättar att företaget hoppas kunna växa på Internet i 

framtiden och även om företaget inte har några konkreta planer på att expandera 

utomlands i nuläget, så är det ändå något de har börjat fundera kring. Albien berättar 

samtidigt att det med jämna mellanrum kommer förfrågningar från kunder i övriga 

norden. Dock blir fraktkostnaden betydligt dyrare för utländska kunder och därför 

behöver Albien ta i tur med nya fraktavtal för att kunna växa utomlands. Albien berättar 

också att företaget framförallt har funderat på att sälja cyklar och tillbehör till Tyskland, 

då han menar att tyskarna uppskattar svenska kvalitetsprodukter. För att göra detta krävs 

det dock att företaget rekryterar någon som kan det tyska språket och den tyska 

marknaden. 

 

Norberg och Uddh som driver Litenleker.se berättar också att de har tankar på att 

expandera utanför Sveriges gränser, men att de ännu inte har tagit fram några konkreta 

planer på hur det ska gå till. De berättar att det är viktigt att expandera utanför Sverige, 

men nämner samtidigt att det inte får ske för fort. Genom att gå långsamt fram har de tid 

att lära sig hur de aktuella ländernas lagar och regler ser ut. De har också tid att lära sig 

ländernas seder och affärsklimat. Norberg och Uddh menar att de inte behöver göra 

några större förändringar inom företaget, när de sinom tid väljer att expandera 

utomlands. Detta eftersom företagets idé baseras på dropshipping vilket gör att det inte 

krävs några större lokaler eller någon extern finansiering. De enda resurser som krävs är 

personal som kan översätta webbutikens artiklar till andra språk. 

 

Fornell från Golfbutik.se berättar att han enbart har valt att satsa på den svenska 

marknaden. Han berättar dock att det finns möjlighet för utländska kunder att handla 

hos Golfbutik.se, men att det då tillkommer fraktavgifter. Alla svenska kunder handlar 

fraktfritt. Fornell berättar också att han knappt vet vad en utomlandslansering innebär, 

med tanke på exempelvis lagar och regler. 

 

Seth på Storymerch.com har hitintills inte arbetat mot andra marknader än den svenska 

marknaden. Såväl CDON som den egna webbutiken, Storymerch.com, riktar sig 

uteslutande mot svenska kunder. Seth berättar dock att företaget nyligen har startat ett 

nytt samarbete med webbutiken Royaldesign.com där vissa av Seths produkter finns 

med i deras sortiment. Som resultat av detta partnerskap berättar Seth att vissa av hans 
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designprodukter kommer att exponeras mot utländska marknader. Genom observationer 

har vi kunnat konstatera att det kommer att gälla bland annat den norska, danska, finska, 

engelska och tyska marknaden. 

4.2.3 Relationer och outsourcing 

Som vi tidigare nämnt styrs det dagliga arbetet på Hatstore.se utifrån vad som finns i e-

postinkorgen på morgonen. Nordheim berättar att det främst beror på att de vill ha goda 

relationer med sina kunder och det är därför viktigt att bland annat kontrollera om det 

uppkommit någon missnöjd kund som möjligtvis vill avbryta sin order. Han menar att 

det är viktigt att behandla sina kunder på rätt sätt eftersom han anser att kundnöjdhet är 

oerhört viktigt. Nordheim fortsätter att berätta att deras huvudsakliga kunder 

uppskattningsvis är killar mellan åldrarna 13 till 30 år. De båda ägarna anser att de har 

en god relation till sina kunder, med tanke på att de använder sig av både telefonkontakt 

och e-mailkontakt vilket gör att personal alltid finns tillgänglig när kunder är i behov av 

hjälp. Klasson berättar att även om de sköter en hel del av produktadministrationen 

själva har de valt att köpa in översättningar till de andra språken, eftersom de inte 

behärskar dessa tillräckligt bra. Dessutom lägger de pengar på utveckling och 

programmering av hemsidan så att den alltid är relevant och uppdaterad. Vidare menar 

Klasson att det kan vara svårt för en person att starta upp ett e-handelsföretag på egen 

hand utan hjälp från vänner och bekanta. Han poängterar att kontakter ses som oerhört 

viktigt av den anledning att det ofta går att utbyta både information och kunskap till 

varandra, vilket kan gynna båda parters verksamheter. Klasson och Nordheim berättar 

också att dessa kontakter givetvis inte alltid finns från början. De menar att företagare 

också finner nya kontakter längs vägen under projektets gång som kan leda till såväl 

tillfälliga som livslånga partnerskap. 

 

Lansdowne som driver Sockskungen.se berättar att han tog hjälp av en extern 

mediebyrå med att bygga webbutiken eftersom han själv inte har någon direkt kunskap 

kring internetbranschen. Lansdowne berättar att han som småföretagare måste göra 

mycket på egen hand. Dock menar han att ett stort kontaktnät anses vara till stor fördel 

eftersom företagaren på så sätt kan få mycket hjälp, både vid företagets uppstartsprocess 

och längs vägen. Lansdowne berättar att den typiska kunden i Sockskungen.se är en 

man eller kvinna i medelåldern. 
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Albien på Cykelaffaren.se tar hjälp av externa företag för att sköta de flesta tekniska 

bitarna kring webbutiken. Plattformen för Cykelaffaren.se är en hyrlösning från en stor 

svensk leverantör av webbutiker och Albien har tagit hjälp av en bekant för att få till en 

snygg och stilren design. Vidare berättar Albien att de försöker att framstå som mer än 

bara en butik på Internet. Han berättar att de fokuserar mycket på att lägga upp artiklar, 

egeninspelade instruktionsfilmer och information kring allt som rör cyklar och 

cykelreparationer. Genom att dela med sig vill de försöka skapa ett mervärde för 

kunden och på så sätt också bygga en stark kundrelation. 

 

Norberg och Uddh på Litenleker.se förklarar att det är viktigt att komma in i ett 

kontaktnätverk. Det gör att olika individer kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. 

Deras verksamhet bygger på så kallad dropshipping, vilket innebär att det inte är 

personalen bakom butiken som själva packar och skickar iväg beställningarna till 

kunden. Istället har de outsourcat dessa bitar till sina leverantörer. Vidare berättar Uddh 

att de har relationer med bloggare som annonserar ut företagets produkter via deras 

bloggar. Norberg och Uddh uppskattar att omkring 80 procent av beställningarna 

kommer ifrån kvinnor och de resterande 20 procenten från män. 

 

Fornell berättar att en av hans styrkor som egenföretagare är att kunna erbjuda personlig 

service. Via observationer har vi exempelvis kunnat konstatera att Fornell är oerhört 

tillmötesgående mot sina kunder via sociala medier, där han kommunicerar med 

kunderna och svarar på deras frågor. Fornell berättar också att han har nytta av 

relationer med andra företagare och organisationer. Dels berättar han att det är en vän 

som hjälper honom med hemsidan då han själv inte är någon expert på området. Fornell 

har också inlett ett samarbete med några elever från Linnéuniversitetet som hjälper 

honom med en marknadsföringskampanj online för Golfbutik.se. 

 

Seth från Storymerch.com är under hela vår intervju tydlig med att prata om hur viktigt 

det är för småföretagare att ingå i partnerskap. Exempelvis berättar Seth att han i 

framtiden snarare vill växa genom partnerskap i olika former än att prioritera sin egen 

plattform Storymerch.com. Seth menar att småföretagare bör försöka se andra 

företagare som kollegor eller potentiella partners istället för att enbart se dem som 

konkurrenter. En god relation kan gynna båda parter. Ett bra exempel på det är Seths 

samarbete med en lokal mediebyrå, där mediebyrån byggde plattformen för 
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Storymerch.com och arbetade med marknadsföringen. Seth stod i sin tur för 

produktutbudet och logistiken för butikens artiklar. Ett annat exempel är att Seth idag 

arbetar i samarbete med CDON för att nå ut med sina produkter till en betydligt bredare 

publik än vad som skulle vara möjligt genom enbart den egna webbutiken. 

 

4.3 E-handel 

4.3.1 Konkurrens 

Nordheim hävdar att Hatstore.se är konkurrenskraftigt starka med tanke på att det inte 

finns speciellt många andra företag i Sverige som specifikt fokuserar på att sälja kepsar. 

Han berättar att det endast finns två andra företag i Sverige med en liknande affärsidé 

som också enbart har nischat in sig på kepsbranschen. Vidare berättar Klasson att 

Hatstore.se dessutom erbjuder brodering av kepsar. Nordheim och Klasson hävdar att de 

inte vet om de är omsättningsmässigt större än sina konkurrenter, men de har 

konstaterat att de åtminstone är topp tre i Sverige.  Klasson menar också att de stora 

streetwarebutikerna inte heller får glömmas bort. Exempelvis är Junkyard och Stadium 

konkurrenter, som även de säljer kepsar. Han fortsätter med att berätta att de stora 

streetware butikerna enbart erbjuder ett 50-tal olika modeller medan Hatstore.se kan 

erbjuda hela 2000 olika varianter och därför bör anses som överlägsna gällande 

sortiment. Nordheim menar att det stora utbudet av kepsar resulterar i att Hatstore.se 

vinner mycket kunder även om de prismässigt ligger på samma nivå som många andra 

företag inom branschen. Nordheim berättar att konkurrensen inom kepsbranschen är 

större utanför Sverige och den svenska försäljningen står i nuläget för omkring 70 

procent av företagets omsättning. Klasson hävdar att det är viktigt att vara verksam 

inom nischer och kunna erbjuda sortiment som de stora aktörerna inte kan och pekar på 

brodering som exempel. Speciellt om företag som exempelvis Amazon skulle göra intåg 

på den svenska marknaden. Att kunna erbjuda produkter som är mer detaljerade eller att 

ha ett större sortiment än de stora företagen är exempel på konkurrensfördelar som 

Amazon inte skulle kunna erbjuda, menar Klasson. 

 

Lansdowne berättar att sockbranschen är en tuff marknad att ge sig in på, eftersom det 

redan finns många etablerade företag med liknande affärsidéer. Bara i Sverige finns det 

uppskattningsvis ett femtiotal företag som enbart fokuserar på att sälja strumpor där de 

två största företagen är Happysocks och Newbody enligt Lansdowne. Eftersom det finns 
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många företag inom denna bransch gäller det att sticka ut på något vis för att synas. Han 

menar att sockbranschen i mångt och mycket kan ses som en prispressad bransch där 

företagen hela tiden försöker att sälja sina produkter till det lägsta möjliga priset. Vidare 

berättar Lansdowne att hans produkter inte är lika priskänsliga som konkurrenternas på 

den svenska marknaden eftersom han beställer sockor och andra produkter från en 

leverantör i England. På så sätt är Lansdowne förmodligen ensam i hela Sverige med 

sitt sortiment. Han beskriver att dessa produkter håller hög kvalitet vilket innebär att 

han därför i större utsträckning konkurrerar med kvalitet snarare än pris. En annan 

positiv aspekt inom detta område är enligt Lansdowne att det inte finns något direkt 

mode i strumpor, vilket innebär att det inte spelar något roll hur länge sockorna ligger 

på lagret. Sockor behövs alltid och kunder lägger inte lika stor vikt vid köpbeslutet 

gällande strumpor, som de gör när ett annat klädesplagg ska köpas enligt Lansdowne. 

 

Albien berättar att cykelbranschen är väldigt säsongsbetonad. Under lågsäsong kan det 

komma in omkring tio till tolv beställningar om dagen, medan webbutiken under vissa 

dagar på högsäsongen kan nå toppar upp mot 50 beställningar. Albien berättar att det 

främst är olika typer av cykeltillbehör och reservdelar som säljs i deras webbutik, även 

om efterfrågan på cyklar stadigt ökar. Albien berättar också att cykelbranschen är 

oerhört konkurrensutsatt, dels från webbutiker men också med tanke på fysiska butiker. 

De allra flesta stormarknader och fritidsbutiker säljer cyklar, plus att det finns många 

rena cykelbutiker. 

 

Leksaksbranschen är relativt konkurrensutsatt berättar Norberg & Uddh och företagets 

största konkurrenter är bland annat Jollyroom, Lekmer, Bamba, BR Leksaker, Stor och 

liten samt Abc leksaker. Trots detta menar Norberg att det går att slå sig in i 

leksaksbranschen, eller i vilken annan bransch som helst, som tidigare nämnts, bara 

personerna i fråga har bra kunskaper i området e-handel. Uddh är också inne på samma 

spår och han menar att de har lyckats väl med Litenleker.se tack vare deras goda 

kunskaper om e-handel samt att de har programmerat sitt egna e-handelssystem. 

Eftersom företaget vill konkurrera genom att ha ett brett sortiment snarare än att 

konkurrera med låga priser hävdar dem att de måste få in fler leverantörer för att bredda 

sortiment ytterligare. Att konkurrera med ett brett sortiment utan att investera några 

pengar är endast möjligt eftersom Litenleker.se använder sig av dropshipping enligt 
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Norberg och Uddh. De berättar också att deras målsättning är att kunderna ska kunna 

hitta leksaker hos Litenleker.se, som de inte hittar hos någon annan konkurrent. 

 

Golfbranschen är enligt Fornell relativt konkurrensutsatt. Dels på grund av att många 

fysiska butiker som Intersport, Stadium och Team Sportia och Dormys säljer 

golfprodukter. Men också tack vare att det finns en hel del webbutiker på Internet som 

har nischat sig mot att sälja golfprodukter. Dessutom har många golfklubbar egna 

shoppar i anslutning till golfbanorna berättar Fornell. Trots den höga konkurrensen 

menar Fornell att han har två stora konkurrensfördelar. Dels med tanke på att han har ett 

väldigt brett utbud, åtminstone jämfört med de generella sportbutikerna och 

golfklubbarnas egna shoppar. Dessutom kan Fornell konkurrera med en personlig 

service på ett helt annat sätt, tack vare att han är en mindre aktör än konkurrenterna. 

Prismässigt ligger Golfbutik.se ganska bra till. Företaget har produkter i alla 

priskategorier, från rea-billigt till dyrt, utom det extremt dyra. Fornell berättar även att 

han anordnar golfresor via sin hemsida varje år. Kunderna kan boka en paketresa via 

Golfbutik.se och under tidigare år har de bland annat besökt Spanien, Cypern och 

Grekland. Nästa resa bär av till Dubai under hösten 2015. 

 

Seth berättar att Storymerch.com är ett omsättningsmässigt litet företag som säljer 

väldigt nischade produkter. Seth berättar även att han har mycket kunskap och 

erfarenhet kring bland annat fantasy, vilket gör att han i mångt och mycket vet vad 

kunderna efterfrågar. Trots att konkurrensen i nischen är väldigt hård, har Seth en 

konkurrensfördel i att ha mycket kunskap kring produkterna. Han påpekar också att 

många stora aktörer på marknaden är rena affärsmän, vilket gör att de inte alltid har 

samma kunskap som de mindre företagen med ett, i många fall, mer genuint intresse av 

produkterna. Detta ger enligt Seth en konkurrensfördel för de mindre företagen då 

kunderna många gånger sprider goda ord om de genuint intresserade företagen då 

kunderna märker att företagen verkligen bryr sig om sina produkter och sina kunder. 

Seth berättar också att trots att hans företag är verksamt inom smala nischer, kan han 

ändå erbjuda en bredd inom nischen som många andra inte kan. Seth berättar också att 

han alltid vill försöka hålla en god relation till sina kunder och att det i regel brukar 

betala sig i längden att vara generös mot missnöjda kunder. 
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4.3.2 Hemsidans uppbyggnad och e-trygghet 

Hatstore.se hemsida är uppbyggd av ett tredjepartsföretag berättar Klasson. Vi har via 

besök på hemsidan observerat att den är designad på ett enkelt och stilrent sätt vilket gör 

att den lätt att navigera sig runt på. Vidare använder de sig av trygghetssymbolen 

certifierad e-handel för att visa att de går att lita på. Webbutiken är även integrerad med 

ett facebookplugin, vilket gör att besökare kan se vilka vänner som gillat sidan. Även 

detta är något som kan inge en trygghet för kunder. Vidare har Klasson och Nordheim 

valt väldigt tydliga och rättvisande produktbilder, som visar produkterna ur många olika 

vinklar. Ägarna till Hatstore.se lanserade för ett halvår sedan en mobilanpassad sida då 

de berättar att de har märkt att mobiltrafiken ökar. De påpekar att det är fler som 

besöker sidan via mobilen än via datorn, men att konverteringen från besökare till kund 

från mobiltelefonanvändarna är låg. De har tolkat det som att deras kunder hittar dem 

via mobiltelefonen men sedan gör köpen via en dator. 

 

Lansdowne på Sockskungen.se berättar att han har alldeles för dåliga kunskapar kring 

de tekniska bitarna och att han därför valt att ta hjälp av andra för att skapa webbutiken. 

Via observationer av webbutiken har vi uppmärksammat att den har en mycket tydlig 

och enkel design, där viktig information kring bland annat frakt- och 

betalningsalternativ står i fokus. 

 

Plattformen för webbutiken Cykelaffaren.se är hyrlösning från en stor svensk leverantör 

av webbutiker. Albien har tagit hjälp av en bekant för att skapa en snygg och stilren 

design. Det är en medveten strategi från Albiens att skapa en stilren och lättöverskådlig 

hemsida som är enkel för kunden att navigera och förstå. Albien hävdar att en tydlig 

hemsida skapar fler försäljningar än en rörig hemsida. I webbutiken kan kunderna betala 

med så väl banköverföring, faktura och kort via företaget Klarna. Det är Albien som 

själv skriver de allra flesta produkttexterna, men eftersom företaget har omkring 16,000 

artiklar på hemsidan, är en del av produkttexterna, av tidsmässiga skäl, också kopierade 

från företagets leverantörer. Albien berättar samtidigt att han har möjlighet att använda 

riktigt bra produktbilder från företagets leverantörer. Företaget är också noga med att 

alltid ha så snabba leveranser som möjligt, produkterna skall helst skickas inom 24 

timmar. Albien berättar vidare att de försöker att framstå som mer än bara en butik på 

Internet. Han berättar att de fokuserar mycket på att lägga upp artiklar, egeninspelade 
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instruktionsfilmer och information kring allt som rör cyklar och cykelreparationer. 

Cykelaffaren.se använder sig även av trygghetssymbolen certifierad e-handel. 

 

Uddh och Norberg på Litenleker.se berättar att de själva har designat sin webbutik. De 

berättar att de medvetet har valt att skapa en lättnavigerad och förtroendeingivande 

design som ska utstråla seriositet. Hela syftet med en bra e-handelsplats är att kunden 

ska känna sig trygg och våga beställa, berättar dem. De menar att deras ambition är att 

webbutikens besökare ska få uppfattningen om att företaget är större än vad det 

egentligen är, baserat på webbutikens utseende. De arbetar mycket med att skriva 

omfattande produkttexter, dels för att utförliga produkttexter driver försäljning, men 

också för att utförliga produktbeskrivningar ger fördelar i sökmotorerna. De berättar att 

ett steg i att utveckla hemsidan och företaget är att förbättra webbutikens responsiva 

mobilsida. Eftersom mobiltrafiken till webbutiken hela tiden ökar anser Norberg och 

Uddh att det är viktigt att ha en responsiv hemsida som tilltalar såväl mobila besökare 

som personer som tittar på webbutiken via datorn. Precis som de båda ovanstående 

företagen skyltar även Litenleker.se med trygghetssymbolen från 

ehandelscertifiering.se. 

 

Golfbutik.se hette från början Kalmargolfbutik.se, men eftersom Fornell ville förmedla 

en mer nationell känsla till sina besökare valde han att under början av år 2015 att byta 

webbadress. Hemsidan är uppbyggd på en hyrlösning från plattformen Shopify. 

Webbutiken är responsiv och mobilanpassad, vilket gör att hemsidan anpassas till rätt 

storlek beroende på om besökarna använder surfplatta, dator eller mobiltelefon för att 

titta på sidan. Fornell har medvetet valt att arbeta med tydlighet. Hemsidan är stilren 

med produkterna i fokus och en av de mest framträdande budskapen direkt när 

besökarna kommer in på sidan är fri frakt. Dessutom kan besökarna tydligt se vilka 

betalningsalternativ som erbjuds tack vare att betalningslösningarnas logotyper finns 

representerade. Hemsidan har ett stort produktutbud och Fornell berättar att han har det 

mesta i eget lager. Dock använder han sig av dropshipping direkt från sina leverantörer 

till kunderna när det kommer till vissa stora och mer otympliga produkter samt 

produkter som inte säljs så ofta. 

 

Storymerch.com är byggd av ett lokalt medieföretag i Kalmar och från början drevs 

webbutiken genom ett partnerskap mellan Seths företag och medieföretaget. Designen 
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är medvetet skapad utifrån tanken om att ge besökarna en känsla av filmerna om The 

Hobbit. Hemsidan är också uppbyggd med enkelhet i fokus berättar Seth, där den 

vertikala menyn i sidhuvudet är tydligt uppdelad i ett antal underkategorier. Det ska 

vara enkelt för besökaren att hitta det han eller hon är ute efter och det ska gå smidigt att 

handla. Genom observationer av hemsidan har vi kunnat se att Seth har valt att tydligt 

utannonsera att Storymerch.com säljer officiella produkter från film och TV, då detta 

klart och tydligt står längst upp på sidan. Dessutom finns det logotyper från flera 

välkända bank- och kortleverantörer tillsammans med texten betala säkert. Dessutom 

deklarerar Seth klart och tydligt på hemsidan att företaget säljer officiella produkter 

med godkännande från Warner Bros. 

 

4.4 Internetmarknadsföring 
Klasson på Hatstore.se berättar att de marknadsför sig på en rad olika sätta för att på 

bästa sätt nå ut till nuvarande och potentiella kunder på marknaden. De använder sig av 

Google adwords i stor utsträckning med både sponsrade länkar, remarketing och 

googleshopping. Utöver det berättar han att de även använder sig av social 

marknadsföring där de publicerar annonser via både Facebook och Instragram. Därefter 

tar Nordheim upp att de också marknadsför sig via e-mail och sms utskick till sina 

kunder. Tack vare att personalen på Hatstore.se har arbetat hårt med 

sökmotoroptimering av sin svenska webbsida sedan starten, har hemsidan fått goda 

resultat på sökmotorerna. I dagsläget lägger företaget därför den mesta av den fokusen 

på att sökmotoroptimera sina utländska hemsidor, där företaget inte har hunnit komma 

lika långt.  Dels på grund av utlandets hårda konkurrens i sökresultaten, men även på 

grund av att de inte har haft närvaro på dessa marknader lika länge. 

 

Lansdowne på Sockskungen.se berättar att han arbetar med marknadsföring via sociala 

medier på Facebook, Twitter och Instagram där han visar upp sina produkter. 

Lansdowne förtäljer därefter att han exempelvis har fått många “likes” på Facebook, 

vilket är positivt. Dock leder detta ändå inte till att några köp görs i slutändan. Utöver 

marknadsföring i sociala medier använder sig inte Lansdowne i dagsläget av någon 

annan mediekanal, men han påpekar att det i framtiden kan komma att bli aktuellt med 

användning av sökmotoroptimering. Detta är något som han själv inte har stor kunskap 
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kring, utan han kommer då att ta hjälp av någon annan som är mer insatt inom detta 

ämne. 

 

Albien på Cykelaffaren.se berättar att de tar hjälp av ett externt företag som sköter deras 

sökmotoroptimering och Google adwords-annonsering för att nå goda resultat på 

sökmotorerna. Utöver företagets marknadsföring via sökmotorerna använder företaget 

också andra typer av internetmarknadsföring. Exempelvis via blocket, där de hela tiden 

har ute ett trettiotal annonser. De finns också på prisjämförelsesajter. Däremot berättar 

Ablien att de inte lägger någon större vikt vid annonser på sociala medier. Han berättar 

att även om de givetvis har en facebooksida där de emellanåt publicerar olika 

erbjudanden, räknar de inte med att den ska driva någon trafik. Detta baserar han på sina 

egna erfarenheter, då avkastningen för annonserna på sociala medier är försvinnande 

liten. Vidare berättar Albien att deras hemsida har strax över 1,000 unika besökare varje 

dag, varav omkring 70-80 procent kommer från det organiska sökresultatet på 

framförallt Google. Webbutiken har en konverteringsgrad på cirka 0,6 procent. Även 

om webbutikens primära syfte givetvis är att skapa försäljning berättar Albien att 

hemsidan också fungerar som en strålande marknadsföringskanal för den fysiska 

butiken. Eftersom Albien, vid hopslagningen av informationshemsidan och webbutiken, 

valde att lägga upp alla tips, trix och guider på den nya hemsidan är det många besökare 

som kommer in från sökmotorerna till hemsidan. Väl inne på hemsidan är det många 

som bestämmer sig för att komma till den fysiska butiken på Öland. Han berättar också 

att många turister från exempelvis Stockholm kommer in till butiken på somrarna efter 

att ha sett hemsidan på Internet. 

 

Norberg på Litenleker.se berättar att företaget marknadsför sig främst via Google 

Adwords, bloggar och genom sökmotoroptimering. Vidare berättar han att det är 

tacksamt att kontakta personer som bloggar och be dem annonsera för företagets 

produkter, tack vare att deras nisch är just barnprodukter. Detta görs främst inför 

högtider som exempelvis julafton. Dessutom poängterar Uddh att de är noggranna med 

att få med en länk i blogginläggen, vilket också ger en bra sökmotoroptimeringseffekt. 

Företaget använder också Facebook och Instagram för att marknadsföra sig. Detta är 

dock inget som driver någon större försäljning, utan företaget ser mer marknadsföringen 

via sociala medier som varumärkesbyggande. Litenleker.se finns också med på flera 

prisjämförelsesajter. Vidare berättar Norberg att Litenleker.se har mellan 800-1300 
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unika besökare per dag under en vanlig dag, men att ett blogginlägg från en stor blogg 

kan göra att besökarantalet går upp till 3-4000 besökare enskilda dagar. Då de har valt 

att skapa sitt egna system istället för att använda en hyrlösning har de bland annat fått 

fördelar i sökmotoroptimering. Detta på grund av att de kan lägga upp ett stort antal 

produkter snabbt, att de kan effektivisera arbetet med hemsidan samt att de snabbt kan 

uppdatera hemsidan på egen hand. Som ett resultat av företagets sökmotoroptimering 

kommer omkring 35 procent av företagets försäljning från den organiska trafiken på 

Google. 

 

Fornell på Golfbutik.se använder sig av flera olika typer av internetmarknadsföring för 

sin webbutik. Dels är han oerhört aktiv på sociala medier, med bland annat konton på 

Facebook, Instagram och Twitter där han mer eller mindre dagligen uppdaterar med 

nyheter och erbjudanden. Golfbutikens facebookkonto har närmare 700 gilla-

markeringar, varav 28 av kunderna har recenserat butiken med ett medelbetyg på 4,8 av 

5 möjliga. Via observationer har vi kunnat konstatera att Fornell är duktig på att 

kommunicera med sina kunder via såväl Facebook som Instagram. Han svarar alltid 

sina kunder på förfrågningar, allt som oftast redan inom ett par timmar. Golfbutik.se har 

även en blogg kopplad till webbutiken där Fornell sedan juni 2013 lägger upp nyheter, 

artiklar och erbjudanden. Fornell berättar även att han regelbundet ut nyhetsbrev till 

cirka 4,000 mottagare, samt att han gör SMS-utskick till omkring 1,400 mobiltelefoner. 

Fornell tar inte hjälp av något externt företag för sökmotoroptimering. Däremot gör han 

en hel del själv och bland annat lägger han mycket tid och kraft på att skriva utförliga 

produktbeskrivningar och artiklar vilket ger webbutiken en hel del besökare från 

sökmotorerna. Fornell har dessutom nyligen börjat använda sig av Google adwords, där 

han får hjälp av studenter från Linnéuniversitetet, som tar hand om hela företagets 

annonskampanj. Dessutom har Fornell kopplat sin webbutik till olika 

prisjämförelsesajter. 

 

Seth på Storymerch.com berättar att han använder sig av flera olika typer av 

marknadsföring. Dels använder han sig av sociala medier, främst Facebook, där han 

lägger ut erbjudanden och nyheter på sin egna facebooksida. Dessutom berättar Seth att 

hans partners, som exempelvis SF Bio, ibland gör reklam för hans filmrelaterade 

produkter på deras facebooksida. Dessutom involverar CDON Storymerch.coms 

produkter i vissa av sina filmrelaterade reklamkampanjer då CDON exempelvis har 
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temaerbjudanden på sin webbplats. Seth berättar också att han använder sig av 

marknadsföring via google för att driva trafik till den egna plattformen storymerch.com. 

Han berättar att det tidigare har förekommit en viss del sökmotoroptimering för 

hemsidan, men att det numera i huvudsak handlar om att köpa sponsrade länkar via 

Google Adwords. Seth berättar att Google Adwords-annonserna ger webbutiken 

uppmärksamhet bland kunderna som bidrar till att öka omsättningen, men att vinsten 

ändå blir förhållandevis låg. Seth berättar också att han ser ett högt värde i word of 

mouth. Han menar att det i många fall är den bästa marknadsföring ett företag kan få. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar och tolkar vi det material vi har samlat in med hjälp av den 

teoretiska referensramen. 

5.1 Småföretagande 

5.1.1 Resurser och finansiering 

Gällande våra respondenters dagliga arbete kan vi se vissa mönster och likheter mellan 

de olika företagens arbetssätt. Det är i mångt och mycket kunderna och kundernas 

beställningar som styr arbetsdagen. Detta är något som går i linje med vad litteraturen 

beskriver där bland annat Burns (2011) och Garmer & Kyllenius (2004) argumenterar 

för vikten av kundrelationer hos småföretagare. Respondenternas arbetssätt antyder att 

det finns en viss flexibilitet i deras vardagliga arbete, vilket i enighet med författarna 

måste finnas för att en liten verksamhet skall fungera. Winborg (2000) hävdar att 

flexibilitet ger en möjlighet till småföretagare att konkurrera. Dessutom menar Burns 

(2011) att småföretagarens personlighet i regel tenderar att lysa igenom när det kommer 

till hur företaget agerar och beter sig i olika sammanhang. Med våra respondenters 

flexibla arbetssätt i åtanke kan vi se ett samband där ägarnas personliga inställningar i 

hög grad kan spela in på hur kunder bemöts och hur företagen löser problem. Garmer & 

Kyllenius (2004) menar att egna resurser så som kunskap, tid och eget kapital är 

småföretagens viktigaste resurser. Klasson på Hatstore.se (Personlig intervju 2015-04-

15), Lansdowne på Sockskungen.se (Personlig intervju 2015-04-17) och Albien på 

Cykelaffaren.se (Personlig intervju 2015-04-06) menar att kunskap om produkterna och 

branschen anses vara viktiga kriterier för att överhuvudtaget kunna starta en webbutik. 

Detta är också något som Seth på Storymerch.com (Personlig intervju 2015-05-13) talar 

om. Seth är enligt egen utsago väldigt insatt i fantasybranschen, vilket enligt honom 

själv ger stora konkurrensfördelar gentemot andra företag. Ett annat exempel där vi kan 

dra kopplingar till Burns (2011) teorier gällande småföretag och dess arbetssätt är 

Fornell på Golfbutik.se (Personlig intervju 2015-05-07). Fornell är en PGA 

Professional, vilket gör att han har en mycket gedigen kunskap kring sina produkter. 

Detta är något som ger honom möjligheter att konkurrera gentemot de stora aktörerna 

på marknaden, då hans produktkännedom är i absoluta toppklass. 

 

Vi kan även identifiera dessa argument extra tydligt hos Albien på Cykelaffaren.se. Han 

berättar att han lägger mycket tid och energi på att lägga upp information och guider till 
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sina kunder på Internet, där han generöst delar med sig av sina kunskaper kring 

sortiment, reparationer och underhåll. Norberg och Uddh på Litenleker.se (Personlig 

intervju 2015-04-14) talar också om vikten av kunskap. Dock argumenterar de för 

vikten av en annan sorts kunskap än just produktkunskap. De menar snarare att så länge 

företag har god kunskap kring hur e-handel fungerar så klarar de egentligen av att 

konkurrera inom vilket verksamhetsområde som helst. Deras argumentation gör alltså 

gällande att kunskap kring e-handel i stort är minst lika viktigt för att som 

småföretagare kunna konkurrera, som kunskap kring de produkter företagen säljer. Den 

för ovanstående stycke relevanta litteraturen samt våra respondenters svar pekar alltså 

gemensamt på att kunskap är en otroligt viktig resurs för småföretagares förmåga att 

konkurrera, även om riktningen på kunskapen varierar.  

 

Precis som Garmer & Kyllenius (2004) påpekar är kompetens och kunskap resurser som 

aldrig går förlorade medan tid och pengar är ändliga resurser. Burns (2011) menar att 

småföretagare ofta behöver investera sin tid istället för pengar. Därför bör tid ses som 

en mycket viktig resurs. Både Klasson och Nordheim på Hatstore.se samt Lansdowne 

på Sockskungen.se menar att det krävs en stor självdisciplin för att driva en e-handel. 

Klasson på Hatstore.se berättar vidare att det är viktigt att hitta ett tydligt fokus och att 

inte ha för många bollar i luften samtidigt. Detta är något som vi förstår att Albien på 

Cykelaffaren.se fick erfara, då han berättar att han från början drev två parallella 

hemsidor som de senare blev tvungna att slå ihop på grund av tidsbrist. Dessa exempel 

tyder på att tid, i linje med vad Burns (2011) hävdar, är en oerhört viktig resurs för små 

e-handlare. Det faktum att Norberg och Uddh på Litenleker.se berättar att de som 

småföretagare på egen hand måste sköta företagets alla olika uppgifter ser vi som 

ytterligare en tydlig indikator på att kunskap och tid är av stor vikt. De beskriver 

samtidigt att det är just detta som är lite av charmen med småföretagande, eftersom de 

på så sätt kan ta snabba beslut och vara snabbföränderliga. Det är också sådana 

karaktäristika som Ang (1991) tar upp och som Winborg (2000) menar ger fördelar i 

flexibilitet men som kan göra det svårt vid införskaffande av extern finansiering. Även 

Van Auken & Neeley (1996) pekar på svårigheterna för småföretag att övertyga 

finansiärer gällande potentiell utdelning som en anledning till att småföretag kan få 

problem med extern finansiering. De hävdar att externa finansiärer ogillar att lägga tillit 

till enstaka personer och att småföretag därför i stor utsträckning får förlita sig mer på 

personlig finansiering.  
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När det kommer till finansieringsbiten har våra intervjupersoner löst den på olika sätt. 

Lansdowne på Sockskungen.se och Albien på Cykelaffaren.se hade redan innan starten 

av sina respektive webbutiker befintliga och lönsamma bolag att finansiera sina e-

handelssatsningar genom. Klasson, grundare till Hatstore.se tog pengarna ur egen ficka 

medan Norberg och Uddh på Litenleker.se valde att använda sig av dropshipping för att 

hålla startkostnaderna nere. Fornell som driver Golfbutik.se finansierade sin webbutik 

genom en kombination av egna medel och ekonomiska bidrag från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden. Seth på Storymerch.com finansierade från början sin verksamhet 

genom ett gemensamt samarbete mellan honom och en reklambyrå. Det var alltså endast 

Fornell på Golfbutik.se och Seth på Storymerch.com som från början använde sig av 

extern finansiering. Vi tycker oss kunna se att svårigheterna gällande extern finansiering 

beskrivna av Auken & Neeley (1996), Winborg (2000) samt Burns (2011) därför kan 

stämma. Det kan vara en anledning till att så pass få av våra respondenter har använt 

just extern finansiering. Dock kan vi samtidigt se en indikation på att det inte verkar 

krävas speciellt stora finansiella resurser för att starta upp ett e-handelsföretag. När vi 

tittar på exempelvis Litenleker.se, som använder sig av dropshipping, berättar de själva 

att de inte behöver några stora resurser eller lokaler eftersom de varken hanterar eller 

köper in några produkter själva. Detta är något som även Seth från Storymerch.com 

samt Fornell på Golfbutik.se drar nytta av. Beställningarna går direkt från kunderna till 

leverantören vilket sänker företagens kostnader rejält i enlighet med det Yu & Deng 

(2012) beskriver om dropshopping. 

 

En annan faktor som talar för att småföretag inom e-handelsbranschen kanske inte alls 

behöver extern finansiering, är att flera av de respondenter vi har talat med beskriver 

beteende liknande det som Winborg (2000) benämner som finansiell bootstrapping. 

Exempelvis beskriver ägarna bakom Hatstore.se att de tar egna produktbilder och 

redigerar dessa samt sköter det mesta kring produktadministrationen på egen hand, 

tjänster som annars skulle kunna ha köpts in för dyra pengar. Även Norberg och Uddh 

på Litenleker.se har använt sig av bootsrapping-metoder då de exempelvis har byggt sin 

egen plattform från grunden samt minskat sina egna löner och anpassat sin 

marknadsföring efter försäljningssiffrorna, allt för att hålla sina kostnader så låga som 

möjligt. Seth på Storymerch.com driver idag sin webbutik på egen hand där han själv 
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tar bilder på sina produkter och skriver egna artikeltexter. Van Auken & Neeley (1996) 

menar att företag som inte tillverkar egna produkter bör vara beredda på att använda sig 

av kostnadseffektiva metoder. Återigen eftersom det är svårare att lämna säkerhet till 

externa finansiärer när det inte finns säkerhet i form av maskiner och material. 

Resultaten av våra intervjuer verkar dock peka på att extern finansiell hjälp inte alls är 

nödvändig när det gäller små e-handlare. Det verkar istället som att kunskap och tid är 

de resurser som är av absolut största vikt för att som småföretagare lyckas konkurrera 

på Internet.  

5.1.2 Internationalisering 

Melén (2010) betonar att teknisk utveckling inom kommunikation och transport har 

gjort det möjligt för många småföretag att tidigt i utvecklingen kunna ta steget ut på den 

globala marknaden. Även Audretsch & Thurik (2009) argumenterar för att teknikens 

frammarsch är den huvudsakliga faktorn till att småföretag i tidigt skede etablerar sig på 

utländska marknader. Dessa resonemang får delvis medhåll från Klasson och Nordheim 

på Hatstore.se som menar att det är relativt enkelt att expandera sin e-

handelsverksamhet utomlands, så länge det rör sig om länder inom Europa. Hatstore.se 

grundades 2011 och har redan etablerat sig i 4 europeiska länder utöver Sverige. Vi 

tycker oss här kunna se att en tidig etablering på utländska marknader har skett och på 

så vis delvis bekräftar Meléns (2010) ovan nämnda tes. Å andra sidan berättar 

Lansdowne på Sockskungen.se, Albien på Cykelaffaren.se, Seth på Storymerch.com, 

samt Norberg och Uddh på Litenleker.se att de i dagsläget inte etablerat sina företag 

utomlands. Gemensamt för dem är dock att de i framtiden ser expandering till andra 

länder som något intressant och att det möjligtvis kan bli verklighet i framtiden. En 

aspekt som är av intresse här, är att företagen verkar vara medvetna om att ett steg ut på 

den globala marknaden är möjligt även för små e-handlare. Något som skulle kunna 

tyda på att, som bland annat Audretsch & Thurik (2009) tar upp, utvecklingar inom 

teknik och kommunikation har sänkt den sedan tidigare höga tröskeln för etablering 

utomlands. 

 

Seth på Storymerch.com berättar att han nyligen har startat ett samarbete med företaget 

Royaldesign.com som är verksamma i Norge, Finland, Danmark, England samt 

Tyskland vilket gör att vissa av Seths produkter kommer att finnas med på deras 

webbutik och därmed också exponeras mot dessa marknader. Detta exempel tyder på att 
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små e-handelsföretag kan konkurrera på en global marknad på olika sätt. Något vi 

delvis kan koppla till Melén (2010) som menar att småföretag ofta bryter den 

traditionella föreställningen om etablering utomlands. Vi kan därmed se att det inte alls 

behöver vara något hinder att skapa försäljning utomlands, även om företagen inte 

själva har resurser att sätta sig in i de regler och lagar som krävs. Genom att skapa 

kontakter och partnerskap bevisar Seth på Storymerch.com att det finns möjlighet att 

konkurrera med sina produkter, även på en global marknad. 

 

En av de största fördelarna med e-handel är möjligheten att kunna konkurrera om över 

tre miljarder människor över hela jordklotet (Turban 2011; Miniwatts Marketing Group 

2014). Något som framträder tydligt genom våra intervjuer är att samtliga respondenter, 

förutom Fornell på Golfbutik.se, menar att de i sinom tid vill fortsätta att expandera sina 

webbutiker internationellt, på olika sätt. Tack vare att såpass många människor 

använder Internet, kan vi identifiera en stor potential för små e-handelsföretag att öka 

sin försäljning genom internationalisering. Vidare kan vi se att både Albien på 

Cykelaffaren.se och Fornell på Golfbutik.se till viss del redan tagit del av dessa 

fördelar. Trots att de berättar att de inte aktivt har försökt etablerat sig på några 

utländska marknader, så har utländska kunder redan hittat deras webbutiker. Genom 

dessa exempel tycker vi oss kunna se potentialen i den globala marknad som Internet 

har skapat. Dock understryker Turban (2011) att internationell e-handel kan föra med 

sig flera problem och hinder, vilka bland annat kan vara kulturella skillnader och 

språksvårigheter. Det kan även förekomma geografiska problem där det kan vara svårt 

att skicka vissa varor till vissa regioner vilket hänger tätt ihop med ekonomiska problem 

såsom fraktkostnad, tullar och olika valutor. Klasson och Nordheim på Hatstore.se 

menar att det finns många element som bör tänkas igenom innan en etablering 

utomlands, speciellt vad gäller lagar och regler. Albien på Cykelaffaren.se nämner 

bland annat fraktkostnader och språk som problem vid försäljning till utländska kunder 

och Fornell som driver Golfbutik berättar att han tar ut extra fraktavgifter för utländska 

kunder. Även Norberg och Uddh på Litenleker.se förespråkar att det krävs personal som 

behärskar andra språk för att verksamheten ska kunna ta fart på utländska marknader. 

Klasson och Nordheim på Hatstore.se har redan etablerat sin verksamhet utanför 

Sverige och har löst språksvårigheterna genom att köpa in översättningar för sina 

produkter genom outsourcing från externa företag. I linje med det resonemang som förs 

fram av Turban (2011) gällande svårigheter vid expansion utomlands, kan vi här se 



 

    

51 

 

tydliga exempel på att de existerar.  Detta tyder på att ett företag framförallt behöver 

lägga tid på att skaffa kunskap kring kulturella och lagliga skillnader i andra länder 

innan expandering dit kan ske. Samt att språksvårigheter och fraktavgifter bör lösas på 

ett klokt vis så att inga misstolkningar sker som i sin tur kan leda till missnöjda kunder. 

 

För att på bästa sätt lösa ovan nämnda svårigheter förespråkar Norberg och Uddh på 

Litenleker.se att expansion utomlands inte får ske för snabbt. Genom att gå långsamt 

fram har de istället tid att bland annat lära sig hur de aktuella ländernas lagar och regler 

fungerar. De har också tid att lära sig andra länders seder, bruk och affärsklimat berättar 

de. Detta resonemang betonas även av Melén (2010) som menar att företag bör öka sin 

internationalisering successivt på grund av att det blir svårt att ta till- och anpassa sig till 

nya erfarenheter om expansionen sker för snabbt. Vi instämmer med att företag inte 

aktivt bör etablera sig till nya marknader om de inte känner sig redo för det. Självklart 

finns möjligheten till internationalisering på grund av den tekniska utvecklingen som 

gett uppkomsten till Internet och därav till e-handeln. Att etablera sig utomlands utan 

relevant kunskap anser vi dock inte rimligt.  

5.1.3 Relationer 

Ford & Håkansson (2011) menar att inget företag är en isolerad ö och att företag därför 

måste ha goda relationer med andra företag för att lyckas. Vidare argumenterar de även 

för att det är viktigt att kunna samarbeta med andra företag för att kunna bedriva en 

framgångsrik verksamhet. Även Lundén & Svensson (2011) hävdar att småföretagare 

bör bygga upp ett nätverk av kontakter eftersom de ofta bidrar med information, 

kunskap och kompetens som den enskilda småföretagaren med stor sannolikhet inte har. 

Författarna påstår också att det är viktigt att ha goda förbindelser med personer från 

olika bakgrund. Genom att som småföretagare inte enbart göra affärer med personer 

som är lika dem själva, utan att bryta detta mönster och öppna sig mot det främmande 

kan företaget få nya influenser, tankar, infallsvinklar och idéer som kan utveckla 

företaget. Klasson, delägare av Hatstore.se berättar att det är oerhört viktigt att ha 

kontakter, på grund av att det bland annat innebär att information och kunskap kan 

utbytas vilket kan gynna båda parter. Klasson berättar samtidigt att nya kontakter ofta 

knyts längs vägen vilka kan leda till livslånga partnerskap. Vi kan se att Klasson har en 

syn som överstämmer med vad Lundén & Svensson (2011) argumenterar för gällande 

kontaktnät. Med tanke på att Klasson hävdar att nya kontakter ofta knyts längs vägen, 
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anser vi att det, i enighet med argumenten från Lundén & Svensson många gånger 

tvingar småföretagaren att möta personer med andra synsätt än deras egna. 

 

Även Norberg och Uddh på Litenleker.se samt Lansdowne som driver Sockskungen.se 

är inne på samma spår som Klasson då de menar att det är betydelsefullt att vara en del 

av ett kontaktnät. Det innebär precis som det Ford & Håkansson (2011) argumenterar 

för att organisationer kan utbyta erfarenheter med andra företag samt lära av varandra. 

Seth som driver Storymerch.com anser att det är otroligt viktigt att småföretagare ingår i 

partnerskap med varandra. Han menar att småföretagare bör försöka se andra företagare 

som kollegor snarare än för konkurrenter. Seth har exempelvis ingått partnerskap med 

CDON, vilket inneburit i att vissa av hans produkter blivit synliga på deras hemsida. På 

så vis har detta resulterat i att hans produkter nått ut till en betydligt bredare publik än 

om produkterna endast hade varit synliga på den egna plattformen. Här anser vi att det 

tydligt går att se flera fördelar gällande relationer. Då Seth på egen hand inte kan nå ut 

till den breda publik som han önskar väljer han därför att ingå i ett partnerskap med en 

stor aktör. Genom detta kan han på ett enklare sätt nå ut till fler kunder. Detta är ett 

partnerskap som gynnar båda partner. Seth får möjligheten att nå ut till nya kunder, 

medan CDON får möjlighet att exponera produkter från duktig leverantör. 

 

Fornell som driver Golbutik.se menar även han att relationer är nyttiga. Han berättar 

exempelvis att han själv har viktiga kontakter med både företagare och andra 

organisationer som har bidragit till att hans verksamhet har tagit kliv framåt. De 

resonemang som förs fram av Ford & Håkansson (2011) samt Lundén och Svensson 

(2011) kan vi dra paralleller till genom de svar våra respondenter gett oss. Våra 

respondenter menar att företagsrelationer är av stor betydelse för att företag ska bli 

framgångsrika på marknaden. Relationer med andra företag kan innebära att 

organisationen utvecklas i rätt riktning istället för att fastna.  

 

Garmer & Kyllenius (2011) resornerar kring att nystartade företag bör ha goda 

relationer till sina kunder av den anledningen att företag, speciellt i startskedet, är extra 

beroende av sina första beställningar då de garanterar intäkter. Goda relationer till nya 

kunder leder i sin tur till att de sprider information om företaget vidare till andra 

människor vilket leder till att nya kunder kan genereras. Vi kan dra paralleller mellan 

vad Seth på Storymerch.com och Garmer & Kyllenius (2011) beskriver gällande att 
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nöjda kunder sprider ordet vidare. Seth förklarar att han ser ett högt värde i word-of-

mouth, då detta enligt honom är bland den bästa marknadsföringen ett företag kan få. 

 

Även Ford & Håkansson (2011) hävdar att företag måste ha goda relationer till sina 

kunder. Nordheim och Klasson som driver Hatstore.se berättar att de ser kundnöjdhet 

som något väldigt viktig och att de därför ser till att behandla alla sina kunder rättvist. 

Detta gör de bland annat genom att ha en rak och ärlig kommunikation till sina kunder 

och genom att alltid lösa de problem som emellanåt uppstår. Både Nordheim och 

Klasson berättar att kunder alltid kan nå dem via telefon och e-mail då de är i behov av 

hjälp.  Vi anser att detta sätt att arbeta är nödvändigt för att ett företag ska kännas 

seriöst. Däremot tycker vi inte att telefon- och mailkontakt per se skapar kundrelationer. 

Telefonen och e-postklienten är endast verktyg. Det är hur kunderna bemöts, med hjälp 

av verktygen, som är viktigt i sammanhanget.  

 

Albien som driver Cykelaffaren.se talar om för oss att de fokuserar på att lägga upp 

guider, egeninspelade instruktionsfilmer och information kring allt som rör cyklar och 

cykelreparationer. Han menar att ett mervärde på så sätt skapas för kunden och en 

relation därför byggs. Vi anser att Albien, genom att dela med sig av sina kunskaper, 

har goda möjligheter till att skapa en genuina kundrelationer. I linje med vad Garmer & 

Kyllenius (2011) argumenterar för gällande att nöjda kunder kan vi delvis se samband. 

med Albiens arbete. Vi tror att Albiens arbete kan skapa en word-of-mouth effekt som 

gynnar företagets verksamhet på ett positivt sätt. Fornell som driver Golfbutik.se hävdar 

att hans styrka som egenföretagare är att kunna erbjuda personlig service och han anser 

sig själv vara väldigt tillmötesgående mot sina kunder. Garmer & Kyllenius (2011) samt 

Ford & Håkansson (2011)  poängterar att kundrelationer är viktigt. Detta går hand i 

hand med vad våra respondenter hävdar, då de i varje enskilt fall arbetar för att göra 

kunden nöjd och belåten. Vi kan identifiera en viktig aspekt i att som ett litet e-

handelsföretag hålla kunderna nöjda, då återkommande kunder är något som alla företag 

bör eftersträva. 

5.1.4 Outsourcing 

Yang et al. (2012) hävdar att outsourcing är ett begrepp som används då en organisation 

överlåter en eller flera av sina processer till ett annat företag. Klasson på Hatstore.se 

berättar att de inte själva sköter utveckling och programmering av sin hemsida, utan 
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istället låter ett annat företag sköta detta. Han menar också att de inte behärskar alla de 

språk i de länder som de är verksamma i och att de därför har valt att köpa in 

översättningar. Lansdowne som driver Sockskungen.se förklarar att han själv inte 

besitter någon kunskap kring Internetbranschen och därför valde att ta hjälp av en extern 

mediebyrå med uppbyggnaden av webbutiken. Detta är något som Albien på 

Cykelaffaren.se också tillämpar, då de hyr en plattform av en stor svensk leverantör av 

webbutiker för sin e-handelsverksamhet. Dessutom använder de sig av ett extern företag 

som hjälper dem med sökmotoroptimering och Google adwords-annonsering. I enighet 

med vad Turban (2011) hävdar så verkar IT-lösningar vara vanligt att outsorca. Vi kan 

se att samtliga respondenter, förutom Litenleker.se, har outsorcat sina IT-lösningar till 

externa företag. Detta tror vi beror på att precis som Ching-Seng et al. (2013) hävdar, att 

företag tar hjälp med IT-lösningar för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen 

på området. Vi kan identifiera att det går att se tydliga paralleller mellan 

småföretagande och det Yang et al. (2012) beskriver som outsourcing.  

 

Samtliga företag vi har intervjuat tar i olika stor utsträckning hjälp av andra företag för 

att på bästa sätt lyckas med sin verksamhet. Turban (2011) hävdar att många småföretag 

saknar kunskaper på flera plan och detta är något som vi kan dra tydliga paralleller till 

genom våra respondenters svar. Vi kan klart och tydligt se att småföretagare kan spara 

tid på att outsourca delar av sina processer till andra företag. Yang et al. (2012) menar 

att konkurrenskraftiga fördelar kan uppstå då specialiserade partners ansvarar för vissa 

av företagets stödfunktioner. Turban (2011) poängterar att småföretagen på så sätt kan 

fokusera på sina kärnverksamheter medan stödfunktioner som logistik, 

betalningslösningar, IT-tjänster, servrar och kodning kan outsourcas. Något som 

framträdde av alla våra intervjupersoners svar är att de tar hjälp av andra företag, på 

grund av att de bland annat saknar kunskap kring de områdena som outsourcas. Norberg 

och Uddh på Litenleker.se använder sig av dropshipping för alla sina produkter, vilket 

resulterar i att kostnader kring lagerhållning och produktinköp drastiskt sjunker. Även 

Fornell från Golfbutiken.se samt Seth från Storymerch.com drar nytta av dessa fördelar, 

då de till viss del använder sig av dropshipping för vissa av sina produkter. Det Yang et 

al. (2012) hävdar angående uppkomsten av konkurrenskraftiga fördelar vid outsourcing 

framhävs också av våra intervjupersoner i och med att de fokuserar på 

kärnverksamheten och samtidigt låter andra organisationer sköta delar av deras 

processer. Vi kan identifiera att småföretag på ett effektivt sätt kan utveckla sin 
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verksamhet i rätt riktning och bli konkurrenskraftiga på marknaden med hjälp av 

outsourcing. Eftersom småföretagarna inte behöver lägga tid och kraft på att utbilda sig 

inom de områdena som de outsourcar kan de istället fortsätta med huvuduppgiften inom 

företaget. Vi uppfattar att små e-handlare, i den mån det är ekonomiskt försvarbart, bör 

outsourca processer eftersom det kan leda till att kostnader sjunker samtidigt som 

företagen istället kan fokusera på att konkurrera inom sitt huvudsakliga 

verksamhetsområde. 

5.2 E-handel  

5.2.1 Konkurrens 

Vi kan identifiera att alla våra intervjuobjekt ett eller annat sätt har valt att verka inom 

nischade områden. Antingen endast på en marknad eller en del av en marknad. 

Lansdowne på Sockskungen.se, Nordheim och Klasson på Hatstore.se samt Seth på 

Storymerch.com är mycket starkt nischade inom sina branscher medan Albien på 

Cykelaffaren.se, Fornell på Golfbutik.se samt Norberg och Uddh på Litenleker.se inte är 

fullt lika nischade, men verkar ändå endast på en marknad. Kotler & Armstrong (2007) 

hävdar att fokus på en liten del av marknaden är att föredra för mindre företag med 

begränsade resurser. Detta eftersom företagen då blir experter på sina områden och kan 

på så sätt plocka fördelar gentemot sina konkurrenter. Vi anser att företag inom 

nischade och smala branscher har lättare att bli experter inom sina områden än företag 

som har ett bredare produktsortiment. Detta eftersom mindre företag, i linje med vad 

Seth från Storymerch.com hävdar, ofta är mer genuint intresserade av sitt 

produktsortiment än de breda aktörerna. Vi ser att det finns en möjlighet att kunderna 

snabbt märker vilka företag som är genuina och vilka som endast tänker på kommers.   

 

Att just Fornell på Golfbutik.se och Albien på Cykelaffaren.se är mindre nischade 

skulle, i linje med det Kotler & Armstrong (2007) säger, kunna bero på att de redan från 

början hade en viss ekonomisk grund att stå på. Vidare hävdar Parment (2015) att 

småföretagare som nischar sig riskerar att bli beroende av en liten kundkrets. Handel på 

Internet erbjuder dock en enorm potential att nå ut till många människor enligt Turban 

(2011). Något vi också tycker blir väldigt tydligt hos våra respondenter. Vi tror att 

sådana små nischer, som exempelvis att sälja enbart kepsar, inte skulle klara sig lika bra 

i den fysiska världen vilket också får stöd av Anderson (2006) när han beskriver 
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fenomenet longtail. Turban (2011) argumenterar för att e-handel kan vara en av de 

effektivaste affärsstrategierna för småföretagare på grund av att e-handel erbjuder stor 

potential att vidga sin marknad. Dock menar han samtidigt att konkurrensen på Internet 

är enorm. Alla företag vi har intervjuat driver webbutiker på Internet och konkurrerar i 

förlängningen av det också på en global marknad. Lantz (2014) betonar att det går att 

konkurrera på Internet med exempelvis pris, utbud, kvalitet, kundservice och det 

personliga mötet med kunden. Turban (2011) menar också att olika sorters 

servicefaktorer har blivit allt större som konkurrensmedel. Nordheim och Klasson på 

Hatstore.se är konkurrenskraftigt starka med tanke på att det inte finns speciellt många 

andra företag i Sverige som enbart fokuserar på att sälja kepsar. Nordheim och Klasson 

berättar att de har hela 2000 olika varianter av kepsar i sitt sortiment och förklarar att de 

därför bör anses vara överlägsna i Sverige. Det gör att de i första hand är 

konkurrenskraftigt starka på grund av sitt stora utbud. Prismässigt ligger de på samma 

nivå som andra företag i Sverige för att inte hamna i fällan som Turban (2011) 

behandlar gällande prispress. Nordheim och Klasson på Hatstore.se erbjuder dessutom 

brodering av kepsar vilket är något som ger servicekvalitet och som särskiljer dem från 

sina konkurrenter. Även Seth på Sotrymerch.com berättar att det är fördelaktigt att hålla 

en viss bredd inom sin smala nisch. På så sätt kan små e-handlare vinna 

konkurrensfördelar gentemot de stora företagen.  

 

Lansdowne som driver Sockskungen.se berättar att det är viktigt att sticka ut på något 

sätt för att bli synlig på marknaden. Han beställer sockor och andra produkter från en 

leverantör i England och är på så sätt ensam i Sverige med sitt sortiment. Produkterna 

håller hög kvalitet och därav konkurrerar han i större utsträckning med kvalitet än pris. 

Albien på Cykelaffaren,se berättar att de inte enbart säljer cyklar utan även 

cykeltillbehör i deras webbutik. Deras utbud är därmed stort och anses därför vara 

konkurrenskraftigt starka inom detta område. Norberg och Uddh som driver 

Litenleker.se konkurrerar i större utsträckning med ett brett sortiment snarare än med 

låga priser och detta kan i enighet med vad Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) beskriver 

kring premiumprissättning göra att kunderna ser deras produkter som högkvalitativa. 

Fornell på Golfbutik.se konkurrerar främst med sitt breda utbud. Fornell menar också 

att de kan konkurrera med personlig service på grund av att han är en mindre aktör än 

flera konkurrenter. Seth som driver Storymerch.com hävdar att han har en 
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konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter, speciellt mot de stora aktörerna på 

marknaden genom att han besitter mycket kunskap kring sitt produktsortiment. Azadi 

(2011) hävdar att det är betydelsefullt att företag vet vad som skiljer deras verksamhet 

gentemot konkurrenternas, vilket kan medföra i att småföretagarnas verksamhet går i 

rätt riktning. Vi kan se att inga av våra respondenter konkurrerar med låga priser. 

Istället fokuserar respondenterna på att konkurrera med breda produktutbud och bra 

produktkvalitet. Detta tyder i enighet med vad Turban (2011) förespråkar på att det kan 

vara svårt att som liten e-handlare konkurrera med pris. Istället ser vi att det blir allt 

viktigare för små e-handlare att konkurrera genom olika servicefaktorer. 

5.2.2 Prissättning online 

Turban (2011) argumenterar för att det ofta anses vara svårt för företag att prissätta sina 

produkter på Internet av den anledningen att konsumenter har möjligheten att jämföra 

och spela ut företagens priser mot varandra. Detta leder ofta till att ett priskrig mellan 

olika aktörer uppstår, vilket innebär att de blir tvungna att sänka sina priser för att kunna 

konkurrera med andra företag på marknaden. Lansdowne på Sockskungen.se förklarar 

att sockbranschen ses som en priskrigsvärld där företag försöker sälja sina produkter till 

ett så lågt pris som möjligt. Detta tyder på att många kunder möjligtvis inte anses vara 

tillräckligt lojala mot företag utan väljer att istället beställa produkter genom den 

webbutik som säljer den produkt som de är i behov av till det lägsta priset. Chaffey & 

Ellis-Chadwick (2012) beskriver prissättningsmetoden premiumprissättning som går ut 

på att medvetet välja en högre prissättning än konkurrenterna vilket medför att en känsla 

skapas hos kunderna av att deras produkter håller hög kvalitet. De flesta av personerna 

som vi har intervjuat använder sig inte av premiumprissättning. Dock köper Lansdowne 

på Sockbutiken.se in sina produkter från England och är ensam i Sverige med dessa 

modeller. Hans produkter är inte lika priskänsliga som konkurrenternas och han kan 

därför sätta ett högre pris vilket kan liknas vid premiumprissättning.  

 

Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) framhåller att företag som sätter ett pris som är lägre 

än konkurrenternas tillämpar en prisättningsmetod som kallas för 

penetrationsprissättning. Levy et al. (2014) skriver också om predatory pricing, vilket 

innebär att dominanta aktörer prissätter varor under sina egna inköpspriser för att slå 

undan benen för sina konkurrenter. Vi anser att detta skulle kunna vara en anledning till 

att ingen av våra respondenter försöker konkurrera genom låga priser. Istället hävdar 
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samtliga av våra respondenter, precis som vi tidigare har berört, att de försöker 

konkurrera inom andra områden som exempelvis produktkvalitet, utbud, service och 

kundkontakt. Vi anser, med tanke på våra respondenters svar att detta är rätt väg att gå. 

5.2.3 Hemsidans uppbyggnad och e-trygghet 

Chaffey & Ellis-Charwich (2012) trycker på vikten av att bygga en lättnavigerad och 

visuellt tilltalande hemsida för att på bästa sätt kunna attrahera de kunder som besöker 

den. Detta för att hemsidan många gånger är företagets ansikte utåt och för att en väl 

fungerande och väl designad hemsida utstrålar en känsla av trygghet och kvalitet. 

Vidare hävdar Chaffey & Ellis-Charwich (2012) att de tre aspekterna consistency, 

simplicity och context bör beaktas för att navigationen på en hemsida ska bli så bra som 

möjligt. Dessa påståenden får medhåll från de flesta av våra respondenter, då de menar 

att de har försökt skapa en lättmanövrerade och snygga webbutiker. Albien på 

Cykelaffaren.se berättar exempelvis att de medvetet har försökt göra sin webbutik 

lättöverskådlig och enkel eftersom de tror att det ger bäst förutsättningar till försäljning. 

Nordheim och Uddh på Litenleker.se har på egen hand skapat sin webbutik från 

grunden. De berättar att de försökt göra designen så förtroendeingivande och 

lättmanövrerad som möjligt. Detta för att kunderna ska känna sig trygga och våga 

beställa från hemsidan. Norberg och Uddh på Litenleker.se berättar också att de genom 

webbutiken vill förmedla en känsla till kunden av att deras företag är större än vad det 

egentligen är. Trots att de ännu är ett litet företag, så vill de kunna konkurrera med sina 

stora konkurrenter. Eftersom de arbetar med dropshipping kan de erbjuda sina kunder 

tiotusentals produkter, trots att de är ett litet företag. Vi tycker oss kunna se att 

företagens medvetna arbete kring att skapa enkla hemsidor som utstrålar seriositet tyder 

på att det är en viktig aspekt att beakta när en e-handelsplats skall lanseras. I enighet 

med vad Lundén & Svensson (2011) argumenterar för, är det inte alltid de webbutiker 

som är tekniskt bäst som driver flest försäljningar, utan de som är mest intuitiva och 

lätthanterliga. Vi ser även en stor potential i att som liten e-handlare, precis som Uddh 

och Norberg på Litenleker.se berättar, genom sin image kunna upplevas som en stor och 

förtroendeingivande aktör. 

 

Kim & Benbasat (2010) hävdar att konsumenter vill känna sig trygga och känna tillit till 

försäljaren innan de beställer produkter i en webbutik. En webbutiks pålitlighet kan dels 

påverkas av företaget själva men också av tidigare kunder och av tredjepartsföretag. 
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Något som tydligt framträder är att de intervjupersoner som vi har varit i kontakt med 

har liknande tankegångar kring hur deras webbsidor ska vara uppbygga. Nordheim och 

Klasson på Hatstore.se, Norberg och Uddh på Litenleker.se, Albien Cykelaffaren.se, 

Seth på Storymerch.com, Lansdowne på Sockskungen.se och Fornell på Golfbutik.se 

hävdar att de har arbetat med tydlighet och navigation i åtanke, så att besökare enkelt 

ska kunna ta till sig information kring företagens produkter. Detta tyder på att 

småföretagare inte bör bygga alltför komplexa hemsidor, utan istället utforma sina 

hemsidor på ett enkelt vis. Lantz (2014) menar att tydlig information gällande 

köpvillkor, leveransvillkor och kontaktinformation också ökar pålitligheten på en 

hemsida. Vi kan tydligt se att våra intervjuobjekt har arbetat efter denna strategi. 

Exempelvis berättar Albien på Cykeaffären.se att deras kunder direkt ser att de kan 

betala med så väl banköverföring, faktura och kort via företaget Klarna eftersom denna 

information framgår på hemsidan. Dessutom är de noga med att alltid ha så snabba 

leveranser som möjligt, helst inom 24 timmar.  Fornell från Golfbutik.se menar att ett av 

de mest framträdande budskapen på hans hemsida är fri frakt. Besökarna ser även 

tydligt vilka betalningsalternativ som erbjuds eftersom betalningslösningarnas logotyper 

finns representerade. Dessa faktorer skulle tillsammans rimligtvis kunna innebära att 

besökare känner att de kan lita på företaget i större utsträckning samt att fler köp 

möjligtvis då går igenom. Vi kan även dra paralleller till Seth från Storymerch.com. 

Han är nämligen oerhört noggrann med att upplysa sina kunder om att hans produkter är 

officiella från film och TV. På webbsidan finns också tydlig information gällande att 

hans företag har tillstånd att saluföra produkterna från Warner Bros. En aspekt som är 

av intresse för oss är att samtliga intervjupersoner i olika utsträckning använder sig av 

logotyper, slogans och budskap på sina webbsidor. Vilka budskap som lyfts fram är 

dock varierande beroende på verksamhetsinriktning. Medan cykelförsäljaren Albien 

från Cykelaffaren.se väljer att fokusera på fraktpriser och Norberg och Uddh från 

Litenleker.se fokuserar på personlig service så är det av större vikt för Seth från 

Storymerch.com att belysa att hans produkter är officiella än exempelvis hur mycket 

frakten kostar.  

 

När det kommer till tredjepartstjänster för pålitlighet finns det i Sverige två stora 

organisationer, vilka är tryggehandel.se och ehandelscerifering.se. Nordheim och 

Klasson på Hatstore.se, Norberg och Uddh på Litenleker.se samt Albien på 
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Cykelaffaren.se använder sig av ehandelscertifiering.se. I enighet med vad Kim & 

Benbasat (2010) argumenterar för gällande tredjepartscertifieringar kan vi förstå att 

flera av våra respondenters val att använda dem på sina svenska webbutiker. Dessutom 

har vi observerat att Nordheim och Klasson på Hatstore.se även använder sig av 

tredjepartscertifieringar på vissa av sina utländska webbutiker. Att flera av de 

småföretagare som vi har talat med använder sig av certifieringsstämplar på sina 

hemsidor kan tyda på att certifieringarna bidrar till webbutikernas trovärdighet i 

kundernas ögon. Samtidigt kan vi inte undgå att observera att flera av våra respondenter 

verkar klara sig bra utan trygghetscertifieringar. Detta är en aspekt som är av intresse 

och vi ser i enighet med vad Lantz (2014) argumenterar för att tydliga köp- leverans 

samt kontaktinformation kan ge tillräcklig trovärdighet för konsumenter. Även Kim & 

Benbasat (2010) är inne på samma spår. De hävdar att det går att inge liknande 

trygghetskänslor till konsumenter, utan att behöva använda sig av 

tredjepartscertifieringar. 

5.2.4 Mobil-shopping 

Laudon & Traver (2015) menar att mobil-shopping innebär att kunder använder sin 

mobiltelefon för att handla på Internet. De senaste åren har användandet av Internet via 

mobiltelefoner vuxit enormt. Dischler (2015) har via Googles officiella adwords-blogg 

avslöjat att det idag görs fler Google-sökningar via mobiltelefoner än via datorer och 

surfplattor i Googles sökmotor. Google har även lanserat en uppdatering i sina 

algoritmer där så kallade mobilvänliga hemsidor blev en rankingfaktor i sökresultaten, 

vilket medför att mobilanpassade webbutiker kommer att hamna högre upp i 

sökresultaten än webbutiker som inte är mobilanpassade. Vidare hävdar Laudon & 

Traver (2015) att företag bör erbjuda sina kunder en mobilanpassad version av sin 

hemsida så att mobilanvändarnas behov kan tillgodoses.  

 

Nordheim och Klasson på Hatstore.se lanserade för ett tag sedan en mobilanpassad sida 

eftersom de märkte av att fler personer besöker deras hemsida via mobiltelefonen 

istället för via datorn. Norberg och Uddh som driver Litenleker.se använder sig också av 

en mobilanpassad hemsida, men berättar att de vill förbättra den ytterligare eftersom 

mobiltrafiken till webbutiken i enighet med vad Dischler (2015) beskriver hela tiden 

ökar. Därför anser vi att det är viktigt att ha en responsiv hemsida som tilltalar både 

mobila och stationära besökare. Även Fornell som driver Golfbutik.se använder sig av 
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en mobilanpassad hemsida som är responsiv. En mobilanpassad hemsida kan i enighet 

med vad Imaizumi & Phan (2014) argumenterar för innebära i att småföretagarna får 

fler besökare till sina hemsidor, vilket i förlängningen även kan medföra att fler 

beställningar görs. Resonemangen tyder även på att det anses vara fördelaktigt att 

använda sig av en responsiv hemsida eftersom det förenklar navigationen på densamme. 

Vi tycker att det vore rimligt att dessa hemsidor ligger högre upp i sökresultaten än 

andra e-handelsföretag som inte har responsiva hemsidor. Speciellt med tanke på vad 

Imaizumi & Phan (2014) förklarar gällande sökmotorn Googles sätt att se på 

mobilanpassade webbutiker i sökresultaten. Detta kan möjligtvis också vara 

anledningen till att Norberg och Uddh på Litenleker.se märkte av att fler och fler 

personer besöker deras hemsida via mobiltelefonen istället för att gå in på webbsidan 

via en dator. Det resonemang som förts fram av Laudon & Traver (2015) angående 

mobilanpassade hemsidor kan vi bara delvis bekräfta genom intervjuerna. Vi kan i 

enighet med vad teorierna beskriver identifiera brister i vissa respondenters hemsidor. 

Seth på Storymerch.com, Lansdowne på Sockskungen.se samt Albien på 

Cykelaffaren.se saknar mobilanpassade webbutiker. Med tanke på att Imaizumi & Phan 

(2014) som arbetar på sökmotorn Google har gått ut med information gällande att icke 

mobilanpassade webbsidor kommer att få färre besökare från det organiska 

sökresultatet, vore det en god idé för våra respondenter att så fort som möjligt 

mobilanpassa sina webbutiker för att i framtiden kunna konkurrera. 

5.3 Internetmarknadsföring 

5.3.1 Marknadsföring via sociala medier 

Ainin et.al. (2015) menar att sociala medier är ett fenomen som företagen kan dra nytta 

av för att konkurrera på Internet till en förhållandevis låg kostnad. Även Chaffey & 

Ellis-Charwich (2012) argumenterar för sociala medier som en metod för att kunna nå 

ut till potentiella kunder inom rätt målgrupp. Albien på Cykelaffaren.se, Lansdowne på 

Sockskungen.se, Klasson och Nordheim på Hatstore.se, Seth på Storymerch.com samt 

Fornell på Golfbutik.se berättar att de använder sociala medier så som Facebook och-/ 

eller Instagram för att publicera olika typer av annonser och erbjudanden. Dock hävdar 

såväl Albien på Cykelaffaren.se och Lansdowne på Sockskungen.se att de har svårt att 

se några direkta försäljningsresultat av denna typ av marknadsföring. Även Norberg och 

Uddh på Litenleker.se använder sig av Facebook och Instagram för att marknadsföra 

sig, men inte heller de kan se några direkta resultat av marknadsföringen. Istället menar 
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de att de använder dessa marknadsföringskanaler mer som en strategi för 

varumärkesbyggande. Detta är också något som Chaffey & Ellis-Charwich (2012) 

diskuterar kring. De hävdar nämligen att sociala medier, förutom att driva försäljning, 

även kan användas som en informationskanal mellan företag och kunder.  Det verkar 

enligt våra respondenter alltså svårt att få rena annonser via sociala medier, som 

exempelvis Facebook och Instagram, att driva försäljning. Att respondenterna ändå är 

aktiva på de ovan nämnda medierna tyder ändå på att det, precis som Chaffey & Ellis-

Charwich (2012) hävdar, är fördelaktigt för företagen att finnas med. Precis som 

Norberg och Uddh på Litenleker.se säger, bör småföretagare möjligtvis se sociala 

medier mer som varumärkesbyggande än som en försäljningskanal. Även Li & Bernoff 

(2011) samt Nyberg (2012) hävdar att det är viktigt för företag att vara aktiva på sociala 

medier för att kunna kommunicera med sina kunder. Genom att lyssna på sina kunder 

och känna av tongångarna kan företagen förstå vad kunderna efterfrågar hos företagen. 

Genom att kommunicera med kunderna via sociala medier kan företaget ge kunderna en 

god kundservice som inte bara gynnar den enskilda kunden, utan som istället ger 

mervärde åt alla andra som också läser kommunikationen mellan kund och företag. 

Genom observationer på våra respondenters facebooksidor kan vi konstatera att de 

flesta använder Facebook för att kommunicera med sina kunder. Dessutom kan vi 

genom observationerna också se att företagen får feedback, så väl positiv som negativ, 

på sina produkter och sina erbjudanden i kommentarfälten. Fornell på Golfbutik.se är ett 

utmärkt exempel på hur ett företag via sociala medier kan skapa starka relationer och 

kontakter med sina kunder. Detta tyder i enighet med vad Li & Bernoff (2011) samt 

Nyberg (2012) resonerar kring sociala medier, att det är en god idé för företag att finnas 

på sociala medier för att hålla kontakten med sina kunder på ett enkelt sätt. 

5.3.2 Sökmotoroptimering 

Norberg och Uddh från Litenleker.se berättar dock att de med framgång använder 

bloggar för att marknadsföra sig. Genom att kontakta bloggare och låta dem skriva om 

företagets produkter kan de i många fall se en ökning av besökarantalet på flera hundra 

procent. Dessutom menar Norberg och Uddh från Litenleker.se att det ger en 

sökmotorseffekt att låta bloggare skriva om deras produkter. I enighet med vad 

Lindstedt & Bjerre (2009) argumenterar för gällande länkar, så berättar Norberg och 

Uddh från Litenleker.se att det är viktigt för dem att bli länkade till från andra hemsidor. 

Även Fornell på Golfbutik.se använder sig av en blogg, men till skillnad från Norbergh 
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och Uddh på Litenleker.se ligger bloggen under Golfbutiken.ses egna domän. Fornell 

som driver hemsidan använder bloggen för att uppdatera sidan med intressanta nyheter 

och artiklar som ger besökarna mervärde. Även Albien från Cykelaffaren.se arbetar med 

att uppdatera sin hemsida med relevanta artiklar. Detta är också något som ger en effekt 

i sökmotorerna då Bråth & Wahlgren (2013) hävdar att det är viktigt att fylla en 

webbutik med mycket relevant information för att ranka högt i sökmotorerna. 

 

Bråth & Wahlgren (2013) hävdar att sökmotoroptimering är en relativt billig 

marknadsföringsmetod för företag som vill nå ut till köpvilliga kunder i rätt målgrupp 

på Internet. Gemensamt för de allra flesta företag som vi har intervjuat är att 

sökmotoroptimering är en viktig del i marknadsföringsarbetet för att kunna konkurrera. 

Exempelvis berättar Uddh och Norberg på Litenleker.se att omkring 35 procent av deras 

kunder kommer genom sökmotorerna. Albien från Cykelaffaren.se har lyckats ännu 

bättre och han berättar att hela 70 procent av deras besökare kommer från den organiska 

trafiken på sökmotorerna. Även Nordheim och Klasson på Hatstore.se har en tydlig 

strategi när det kommer till sökmotoroptimering, speciellt med tanke på att de nyligen 

har gett sig in på nya marknader utanför Sverige. Bråth & Wahlgren (2013) hävdar att 

såväl hemsidans utformning, att hemsidan innehåller relevant text samt att hemsidan har 

många relevanta in- och utlänkar är viktigt för att nå högt upp i sökresultaten.  

 

Detta är något som också våra respondenter har en tydligt strategi för. Exempelvis 

annonserar Norberg och Uddh på Litenleker.se på olika typer av bloggar, dels för att 

driva direkttrafik, men också för att få relevanta länkar som hjälper dem att synas högre 

i sökresultaten. Albien som driver Cykelaffaren.se lägger mycket av sitt fokus på att 

skriva produktbeskrivningar och guider för deras produkter, vilket enligt Albien ska ge 

dem bra förutsättningar för att synas. Dessutom har han anlitat en extern 

marknadsföringsbyrå för att sköta om deras sökmotoroptimeringsarbete. Lindstedt & 

Bjerre (2009) hävdar att det också är viktigt att en hemsida är programmerad på rätt sätt 

för att den ska ha möjlighet att synas högt upp i sökmotorernas sökresultat. Detta är 

något som Uddh och Norberg från Litenleker.se berättar att de har lyckats bra med. 

Eftersom de på egen hand har programmerat sin webbutik från grunden har de sett till 

att bygga den efter sökmotorernas riktlinjer. Samtliga av våra respondenter arbetar i 

olika stor utsträckning med sökmotoroptimering. Det tyder på att företagen, i enighet 



 

    

64 

 

med vad teorierna kring sökmotoroptimering beskriver, ligger i framkant för att ha en 

god chans att nå ut till sina potentiella kunder.   

5.3.3 Long tail 

Andersson (2006) menar att nischade butiker har vuxit fram på Internet, tack vare att 

företag på Internet kan nå ut till många potentiella kunder och konkurrera även i de 

minst efterfrågade produktsegmenten. Även Chaffey & Smith (2013) pratar om 

fenomenet och de menar att det också går att applicera på sökningar på internet. Genom 

att ha en hemsida med mycket information ökar chanserna att en besökare hittar till 

hemsidan. Detta är något som vi kan se att våra respondenter utnyttjar. Exempelvis 

beskriver Norberg och Uddh på Litenleker.se att deras strategi är att ha ett enormt stort 

sortiment av produkter som tillsammans står för en stor del av omsättningen, istället för 

att satsa på några få storsäljare. Även Albien på Cykelaffaren.se berättar att de försöker 

dra in besökare via sökmotorerna genom att ha exempelvis artiklar, guider och utförliga 

produktbeskrivningar för varje produkt. Detta är något som också går hand i hand med 

vad Bråth & Wahlgren (2013) beskriver. Ju mer text hemsidan har, desto större chans är 

det att sökresultaten visar hemsidan för en specifik longtail-sökning.  

5.3.4 Sponsrade länkar och remarketing 

Lindstedt & Bjerre (2009) hävdar att PPC-annonser är en av de mest effektiva och 

lönsamma marknadsföringsmetoderna på Internet, förutsatt att det görs på rätt sätt. 

Genom att skapa tilltalande och relevanta annonser kan företagen betala för att synas i 

sökresultaten på utvalda sökord. Detta är något som flera av våra respondenters företag 

utnyttjar. Såväl Nordheim och Klasson på Hatstore.se, Norbergh och Uddh på 

Litenleker.se, Albien Cykelaffaren.se och Lansdowne på Storymerch.com använder sig 

av Google Adwords i marknadsföringssyfte. Albien på Cykelaffaren.se uppger att han 

tar hjälp av en extern marknadsföringsbyrå för sina adwords-kampanjer medan 

Nordheim och Klasson på Hatstore.se, Norbergh och Uddh på Litenleker.se samt Seth 

på Storymerch.com sköter annonserna på egen hand. Även Golfbutik.se använder sig av 

Google Adwords. Fornell tar hjälp av en grupp elever från Linnéuniversitetet i Kalmar 

som sköter företagets kampanjer för att maximera annonsbudgeten. Precis som Moxley 

et.al (2004) samt Kritzinger & Weiderman (2013) beskriver, gäller det nämligen för 

företagen att optimera annonsbud, annonstexter och landningssidor för att få ut så 

mycket som möjligt av annonserna. Att våra respondenter arbetar med Google Adwords 

tyder på att de anser sig ha lyckats väl med sina annonser och att de tycker att det är lönt 
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mödan och budgeten att fortsätta att annonsera via PPC. Exempelvis berättar Seth från 

Storymerch.com att PPC- annonserna höjer företagets omsättning och gör att kunder får 

upp ögonen för företagets produkter. Seth menar att detta är skäl nog för att fortsätta 

med PPC-annonser, även om annonserna inte bidrar till några stora kortsiktiga vinster. 

Chaffey & Smith (2013) beskriver remarketing som en marknadsföringsmetod som 

företag kan använda för att påminna tidigare kunder om produkter genom att visa 

remarketingannonser för dem. Det är något som Nordheim och Klasson på Hatstore.se 

använder flitigt. När potentiella kunder som tidigare har varit inne på webbplatsen utan 

att handla surfar på andra sidor, syns google-remarketingannonser för Hatstore.ses 

produkter exklusivt för dem. 
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6. Slutdiskussion  
Detta kapitel inleds med tendenser och mönster som vi har uppmärksammat genom vår 

studie. Som avslutning på kapitlet tar vi upp de slutsatser som vi kommit fram till samt 

att vi ger förslag till framtida forskning. 

6.1 Tendenser och mönster 
Genom arbetets gång har vi tyckt oss se vissa generella tendenser och mönster träda 

fram. Dessa är: 

 Tid, kunskap och rätt inställning tar dig långt vid starten av en e-handel. 

Både teorin och våra respondenter verkar vara överens om att kunskap och tid är 

viktigare resurser än pengar, speciellt i ett tidigt skede. För att arbeta på ett sådant sätt 

krävs en viss inställning och tro på sin idé. Företagen måste vara beredda på att inte 

tjäna några stora pengar i början, samtidigt som personerna bakom företagen investerar 

stora delar av sig själv. 

 

 Att etablera sig utomlands är, tack vare Internet, enklare än någonsin men kräver 

fortfarande stora investeringar i form av tid och kunskap. 

Under våra intervjuer kom det ofta upp att en etablering utomlands vore intressant men 

inte aktuellt i nuläget. Anledningen var ofta att det saknades kunskap kring hur 

praktiska problem, så som frakter och översättning, såväl som legala problem, så som 

tullar, lagar och regler skulle lösas.  

 

 Fokus bör ligga kärnverksamheten. Ta hjälp med resten. 

Under våra intervjuer blev det tydligt att småföretagare måste göra mycket på egen 

hand. Trots det kan vi urskilja att det gäller att veta sina begränsningar och fokusera där 

den största delen av kunskapen finns. Med hjälp av relationer och partnerskap med 

andra företag kan småföretagare lyckas fylla de kunskapsluckor som uppstår. 

   

 Internet möjliggör billiga och enkla marknadsföringsmetoder, använd dessa. 

Föga överraskande använder sig alla våra respondenter av någon form av digital 

marknadsföring. Internet erbjuder en rad olika sätt att marknadsföra sig. De flesta av 

dem till en relativt liten kostnad jämfört med traditionella kanaler. Vissa 

marknadsföringsmetoder, som exempelvis sociala medier eller sökmotoroptimering, är 

också gratis ur en ren finansiell synpunkt. 
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 Ingen marknad är mättad så länge företagen hittar sin egen nisch. 

Att alla våra respondenter är nischade, vissa mer andra mindre, är ingen slump. 

Internets enorma potential att nå ut till många människor gör att ingen nisch är för liten. 

Genom att ge sig in i små marknader kan företagen ändå finna en bredd och konkurrera 

inom just deras område. Något som många gånger uppskattas av konsumenter. 

 

 Bygg en tydlig, enkel och förtroendeingivande hemsida. 

När vi har frågat företag om hur de tänkt kring designen på deras hemsidor är tydlighet, 

enkelhet och förtroende tre punkter som ofta kommit upp. Även teorin har varit tydlig 

kring dessa punkter. Vi anser att en tydlig, enkel och förtroendeingivande hemsida är en 

stor fördel för småföretagare på Internet. 

6.2 Slutsats 

”Hur kan små e-handelsföretag agera för att konkurrera på en global marknad?” 

"Vårt syfte är att undersöka och skapa förståelse för hur små e-handelsföretag arbetar 

för att kunna konkurrera på marknaden. Speciellt med tanke på att allt fler aktörer vill 

ta del av den stora andel kunder som Internets globalisering har medfört." 

 

Det är tydligt att både skillnader och likheter existerar mellan att vara en liten e-

handlare och en traditionell småföretagare. I enighet med vad tidigare teorier på 

området kring småföretagare diskuterar, ser vi att även e-handlare styrs av sina kunder. 

Eftersom kunderna är livsviktiga för att småföretagen ens ska kunna existera gäller det 

att hela tiden göra det yttersta för att tillfredsställa varje enskild kund. Eftersom 

kundernas önskemål hela tiden står i fokus gäller det för det lilla e-handelsföretaget att 

vara flexibelt och det dagliga arbetet för personalen präglas av att snabbt kunna byta 

fokus mellan olika arbetsuppgifter. Teorier kring området småföretagande menar att 

kunskap, tid och eget kapital är den traditionella småföretagarens absolut viktigaste 

resurser. Här ser vi dock en skillnad mellan e-handlare och traditionella småföretag. För 

den lilla e-handlaren är kunskap och tid två oerhört viktiga komponenter för att lyckas. 

Däremot har vi kunnat konstatera att eget kapital inte väger lika tungt för e-handlaren. 

Detta eftersom fasta kostnader som exempelvis hyra för butikslokal, maskiner, 

utrustning och i viss mån lagerhantering inte behövs. Vi kan se att inte heller extern 

finansiering i samma utsträckning krävs, vilket ytterligare stödjer vår tes kring att 
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kunskap och tid är de två i särklass viktigaste resurserna vid uppstart av ett litet e-

handelsföretag. Detta kan vi också koppla till teorin om bootstrapping, vilket snarare 

verkar vara en regel än ett undantag för uppstarten av en liten e-handel. 

 

Med såväl teori som empiri i ryggen kan vi tydligt se att det är enklare än någonsin att 

etablera sig utomlands, åtminstone när det handlar om expansion inom Europas gränser. 

Vi anser att det för små e-handlare är en god idé att så snabbt som möjligt rikta 

blickarna utanför Sverige, eftersom marknaden då helt plötsligt kan mångdubblas. Detta 

gäller speciellt för e-handlare som riktar sig mot smala nischmarknader med en 

begränsad kundbas inom Sverige. Återigen kan vi samtidigt dra kopplingar till hur 

viktigt det är med kunskap och tid för att lyckas. Vi har upptäckt att den största 

anledningen till att e-handelsföretag tvekar på att expandera utomlands är den djungel 

av snåriga regler och lagar, samt de språksvårigheter som uppstår vid en tilltänkt 

etablering utanför Sverige. Sådana problem kan samtidigt lösas genom partnerskap och 

relationer. Genom att exempelvis saluföra sina produkter via samarbetspartners externa 

plattformar, kan även den minsta e-handlaren nå internationella marknader utan att 

behöva sätta sig in i snårig byråkrati. 

 

Det finns såväl fördelar som nackdelar med Internet. Tack vara Internet har det öppnats 

stora möjligheter för e-handelsföretag att nå ut till en stor mängd kunder, utan att 

företagen är begränsade av något geografiskt avstånd. Samtidigt har Internet också gjort 

att konkurrensen hårdnar. Helt plötsligt måste varje företag i många fall konkurrera med 

hundratals andra aktörer inom samma verksamhetsområde. Vad vi dock kan se, är att 

småföretagare på grund av ovan nämnda argument, vinner mycket på att arbeta inom 

smala nischmarknader. Vi kan också, med de stora aktörerna i åtanke, se att det är 

omöjligt för små e-handlare att konkurera på prispress. Konkurrensfördelar skapas av 

små e-handlare istället via produktkunskap och servicekvalitet. Genom att arbeta inom 

smala nischsegment får e-handlare automatiskt en bra kunskap kring sina jämförelsevis 

få produkter. Genom att enbart fokusera på en smal nisch kan företagen också skapa 

konkurrensfördelar genom att erbjuda en bredd inom det smala. Detta bidrar i 

förlängningen också till en genuin känsla som ofta uppskattas av kunden.  

 

Teorierna kring internetmarknadsföring är överens om att Internet har skapat nya och i 

många fall billigare, annonseringsmetoder. Många Internetmarknadsföringsmetoder gör 
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det också möjligt för företag att exponera annonser mot precis rätt målgrupp. Detta är 

något vi anser att företagen bör arbeta noggrant med. Genom att analysera vem, varför 

och hur kunder handlar hos företagen, har de också möjlighet att marknadsföra sig mot 

precis rätt målgrupp. Internetmarknadsföring behöver därför heller inte vara speciellt 

dyrt. Vi anser att företagen bör satsa speciellt på metoder som exempelvis sponsrade 

länkar, remarketing och sökmotoroptimering eftersom dessa riktar sig specifikt mot 

kunder som aktivt letar efter företagens produkter. Däremot vill vi påpeka att vi med 

tanke på den kunskap vi har fått genom våra intervjuobjekt, inte håller med teorierna 

gällande sociala medier. Teorierna hävdar att sociala medier är ett bra verktyg för att 

driva försäljning. Vi håller visserligen med om att sociala medier är en utmärkt metod 

för att kommunicera och hålla kontakten med sina kunder. Dock bör småföretagen, med 

deras begränsade resurser i åtanke, istället satsa på ovan nämnda 

marknadsföringsmetoder för att driva försäljning.  

 

Webbutiken är e-handelsföretagets ansikte utåt. Det är därför av absolut största vikt för 

företagen att lägga mycket tid och energi på webbutikens design för att utstråla 

seriositet och kvalitet. Eftersom kunder till webbutiker saknar den fysiska kontakt som 

naturligt uppstår mellan kunder och fysiska butiker, ligger utmaningen för e-

handelsföretag i att inge en känsla av trygghet och bygga förtroendekapital genom 

webbutiken. Vi har uppmärksammat att det är viktigt för e-handelsföretag att tydligöra 

relevant information kring verksamheten på webbplatsen. Detta genom tydliga texter, 

bilder och logtyper på startsidan som syftar till att förtroende genom 

igenkänningsfaktorn. Vi anser att e-handelsföretagens förmåga att på egen hand 

bestämma hur de vill uppfattas, genom bland annat god uppbyggnad av hemsidan är en 

stor fördel för små aktörer. I enighet med vad teorierna gällande mobilanpassad e-

handel argumenterar för, håller vi helt och hållet med om att e-handlare bör 

mobilanpassa sina webbplatser. Vi ser ingen anledning för företag att inte mobilanpassa, 

då vi utgår från att mobil e-handel kommer att växa ytterligare i framtiden. Det gäller 

därför att stå rustad inför utmaningen. Allt för att inte halka efter konkurrenterna i 

kampen om kunderna. 

 

Vi har upptäckt att ingen liten e-handlare klarar sig helt på egen hand. Att skapa ett 

kontaktnät där alla bidrar med information, kunskap och kompetens bör eftersträvas av 

alla småföretagare. Vi har dock även kommit underfund med att ett sådant kontaktnät är 
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något som byggs upp över tid. Att starta ett nytt företag helt utan kontakter behöver 

därför inte vara omöjligt. Vidare har vi sett ett mönster där de små e-handlarna försöker 

fokusera på de områden de kan medan andra områden lejs bort. Vi ser det som en viktig 

kompetens för små e-handlare att veta sina begränsningar och förstå vad de behöver ta 

hjälp med för att lyckas. Samarbete är enligt oss att föredra framför att köpa in tjänster, 

eftersom att detta håller kostnader nere. Vi anser, precis som Seth från Storymerch.com, 

att små e-handlare delvis ska försöka se andra aktörer som kollegor och möjliga partners 

istället för enbart som konkurrenter.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det vi har kommit fram till är att tid och kunskap är 

de två största resurserna en liten e-handlare har för att kunna konkurrera. Dessa teser är 

återkommande genom alla kapitel i denna uppsats. Det är genom tid och kunskap som 

en liten e-handelsverksamhet föds. Det är också genom produktkunskap i nischen samt 

genom dedikerad tid till kunderna som de små e-handelsföretagen skapar de största 

konkurrensfördelarna. Detta liknar det som tidigare teorier kring traditionella 

småföretag har tagit upp. Skillnaden vi ser är att e-handlare inte i lika stor utsträckning 

som traditionella småföretag är beroende av kapital.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Om vi hade forskat vidare i detta ämne skulle vi ha velat undersöka sådana företag som 

tagit steget längre i utvecklingen. Det hade varit intressant att veta hur de bar sig åt för 

att gå från en liten e-handel till en större. Om sådan expansion sker organiskt eller om 

det krävs särskilda åtgärder. Även i detta fall hade en kvalitativ undersökning varit att 

föredra anser vi. Detta för att få hela historien och på så sätt få en djupare förståelse för 

hur processen går till. Vidare anser vi att en undersökning liknande vår egen fast med 

större geografisk spridning och med fler respondenter vore av intresse. Att exempelvis 

även använda utländska intervjuobjekt för att se om det finns likheter mellan länder 

vore intressant. Detta för att få en förståelse för om olika mönster och tendenser går att 

generalisera i fler länder eller om små e-handlare agerar på särskilda sätt beroende på 

plats. 
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