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Sammanfattning 
 
Att starta en e-handel kommer inte enbart med fördelar, utan det finns en hel del 

problem man kommer att stöta på. Det är betydligt omständligare än man tror och 

är man inte redo för konsekvenserna kan det skada företaget. 

 

Uppsatsen handlar om hur småföretag påverkas vid införandet av en e-handel. 

Målet är att ta fram riktlinjer och ett beslutsunderlag åt företag. Vi har genom 

användningen av SWOT-analys, omvärldsanalys, litteraturstudier, intervjuer, och 

jämförelser kommit fram till de problem och möjligheter som uppstår vid 

införandet av e-handel. Vilka riktlinjer som ska användas och hur en webbsida ska 

designas vid införandet av e-handel.  

Analysen är riktad mot bageribranschen och resultatet är generellt.
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Summary 
 
To implement an e-commerce doesn´t only come with benefits, you will also face 

a lot of major problems. It´s much more complicated than you would think and not 

being properly prepared can result in some collateral damage to your company. 

 

This essay is about how small businesses will be affected by the introduction of e-

commerce. The objective of this essay is to produce a decision support for 

companies. We have by the use of SWOT-analysis, collection of business 

intelligence, literature studies, interviews and comparisons reached a conclusion 

about what problems and possibilities that will occur. As well as how the 

guidelines should be used and how the website should be designed during 

implementation of e-commerce. 

While the analysis is focused on the bakery business, the result is general. 
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Förord 
 
Denna uppsats är vårt examensarbete inom Design av digitala medier på 

Högskolan Dalarna. Det är på uppdrag av Gustafs bageri som vill veta om de 

skulle klara av att införa en e-handel.  

 

Vi skulle vilja tacka de intervjuade företagen för att de ställt upp och tagit sig tiden 

att prata med oss. Tack till Jan-Christer Svensson på Brödleva, Erik Östlund på 

Brädgårn och Heikki Jurvanen på Heikki bagare.  

 

Tack till våra handledare Leif Åkerblom och Hans Rosendahl och ett speciellt tack 

till våran kursansvarige Pär Eriksson. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
När vi går från industrisamhälle till servicesamhälle ligger det stort fokus på att nå 

ut till många kunder(Dahlbom, 2002 s.14). Det sker ofta med hjälp av Internet och 

en webbsida för information, reklam och e-handel. Det gör det vitalt för ett företag 

att ha en väl fungerande webbsida där kunder kan se vilka produkter och tjänster 

som tillhandahålls. Mindre företag hamnar ofta efter då det saknar en webbsida. 

Genom en webbsida når företaget ut till fler kunder och ökar tillgängligheten för 

information och produkter vilket hjälper dem att utvecklas. Dock är det inte bara 

fördelar, företaget kan stöta på stora som små problem inom ekonomi, logistik och 

produktion. En sökning efter bagerier på sökmotorn Google gav väldigt få resultat, 

bageribranschen har halkat efter inom e-handel då de enbart finns ett fåtal e-

handelslösningar som är dåligt utformade. 

 

Gustafs bageri är beläget i Gustafs som ligger 1.4 mil utanför Borlänge. Bageriet 

startades på 70-talet av Leo och Biane Nilsson. Till en början bakade de endast till 

närstående, men ryktet spred sig om deras bakande, efterfrågan blev större och de 

bestämde sig för att satsa på heltid. Produktionen gjorde att köket inte räckte till 

och ett bageri byggdes i källaren. 

Företaget består av två delägare, sex fast anställda och två timanställda, de är 

fördelade mellan bageriet i Gustafs och butiken i Borlänge. Bageriets kundkrets 

består av både företag och privatpersoner. Butiken i Borlänge står för större delen 

av företags försäljning då den är belägen i industriområdet Södra backa, men är för 

tillfället till försäljning för franchise. 
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1.2 Problemformulering 
 
Efter kontakt med Gustafs Bageri där problemet om att införa e-handel 

diskuterades blev resultatet att inleda ett samarbete för att lösa det. 

 

• Problemet är att Gustafs bageri vill ha en webbsida med e-handel, men vet 

inte om de är redo. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet är att undersöka generella förutsättningar som krävs av ett företag vid 

införande av e-handel samt de möjligheter och risker som uppstår. Syftet är också 

att undersöka hur en webbsida ska utformas och underhållas. Det för att ta reda på 

om Gustafs bageri är mogna för en e-handel.  

 

1.4 Mål 
 
Målen med uppsatsen är att skapa generella riktlinjer och ett beslutsunderlag åt 

Gustafs bageri såväl som åt andra småföretag. Beslutsunderlaget ska användas av 

företag vid beslutsfattande om de är redo att införa e-handel. När beslut tas 

används riktlinjerna för att uppnå ett lyckat införande. 

 

1.5 Avgränsning 
 
Arbetet kommer ha inriktning mot företagsperspektiv inom e-handel. 

Kundperspektivet är intressant men har valts bort då det blir för omfattande och 

inte är relevant för syfte och mål. Inom de fyra fönstren har delen tillgänglighet 

valts bort. 
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2 Metod 
Litteraturstudier, intervjuer, förändringsanalys och omvärldsanalys kommer att 

användas. Litteraturstudier och intervjuer för faktainsamling, SWOT-analys för 

förändringsanalys och de fyra fönstren för omvärldsanalys. 

 

2.1 Litteraturstudie 
 
Denna studie kommer användas för att samla in data från olika typer av 

publicerade verk som avhandlingar, uppsatser, böcker och Internet. Den data som 

söks är hur e-handel kan påverka och har påverkat företag tidigare inom logistik, 

ekonomi, marknadsföring och personalförhållanden.  

 

2.2 Intervjuer 
Olika företag som nyligen tagit steget in i e-handel ska intervjuas. Med hjälp av 

det få reda på hur det har påverkat dem både positivt och negativt inom logistik, 

ekonomi, marknadsföring och personalförhållanden. Det kommer genomföras med 

ett framtaget strukturerat frågeformulär över telefon eller personlig kontakt där alla 

företag blir ställda samma generella frågor om företaget, e-handel och hur de blivit 

påverkade. Insamlad data ska sedan användas för att presentera så korrekt resultat 

som möjligt.  

 

För att skapa en inblick i företagets nuvarande förhållande, kommer en 

genomgripande intervju med vår uppdragsgivare att genomföras. 

 

 

 

2.3 SWOT-analys 
 
En SWOT-analys är en mycket etablerad metod som används för utveckling samt 

för att se vilket tillstånd ett företaget, en plats eller en affärsidé är i för tillfället. Att 

se hur stora interna men även externa förändringar kommer att kunna påverka 

dessa i framtiden. 
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SWOT är en akronym som bygger på de engelska orden Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities och Threats. När man analyserar är det viktigt att man är objektiv 

och tittar på situationen utifrån, som en neutral person. 

2.3.1  Strenghts(Styrkor) 
 
Här analyserar man objektets styrkor, vad man gör bättre än nuvarande 

konkurrenter och vilka fördelar man har. Exempel på olika fördelar kan till 

exempel vara att man är marknadsledande, har pålitliga leverantörer, har en god 

ekonomi och att företaget har en bred kompetens. 

2.3.2  Weaknesses(Svagheter) 
 

Här ska man analysera objektets svagheter, vilka problem som finns och vad som 

behöver förbättras. Det kan vara allt ifrån stora problem som den ekonomiska 

situationen till väldigt små problem. Alla problem ska identifieras oberoende av 

storleken för att analysen ska bli så korrekt som möjligt. Några exempel på 

svagheter kan till exempel vara att man är okänd bland kunderna, har 

kvalitetsproblem på vissa produkter och att det är svårt att få tag i kompetent 

personal. 

2.3.3  Opportunities(Möjligheter) 
 

Här analyserar man vilka möjligheter som ges av förändringen. Har man bestämt 

att man ska expandera ges möjligheten till att producera mera, det gäller att hitta 

fördelarna med förändringen och hur man ska ta tillvara på dessa. Möjligheterna 

som ges ska vara flera eller mer givande än de hot som eventuellt kommer att 

uppstå. Några exempel på möjligheter kan till exempel vara att ens tjänst eller 

produkt har blivit en samhällstrend, att man är de första inom området, att det är 

lågkonjunktur och inköpspriser är billigt. 

2.3.4  Threats(Risker) 
 

Här ska man analysera vilka risker som finns för företaget vid förändring. Allting 

som kan tänkas ge problem ska nämnas. Hänsyn ska tas till de politiska 

förhållandena, konkurrenterna, är konjekturen påväg att försvagas, allt som kan 

leda till ett minskat intresse inom marknadsområdet. Men även till risker som är 



5 
 

direkt relaterade till företaget, till exempel om leverantörerna klarar av att leverera 

de önskade volymerna när produktion ökas. 

 

SWOT-analys används för att förstärka sina styrkor, minska sina svagheter, ta vara 

på sina möjligheter och åtgärda hoten. Utifrån det kommer företaget att kunna 

utvecklas, förbättras och stärkas. (Bokförlaget Redaktionen, 2011) 

 

2.4 Omvärldsanalys 
 
Det kommer genomföras en omvärldsanalys på konkurrerande företag. För att göra 

analysen kommer teorin om ”de fyra fönstren” att användas. Det för att kunna se 

hur webbdesignen påverkat resultatet, vilka fönster som ska prioriteras samt vad 

man ska ha i åtanke vid skapandet av en webbsida. 

 

2.5  Jämförelse 
Intervjuer, SWOT-analys och omvärldsanalys kommer att jämföras mot varandra 

för att se vilka problem de stötte på och vilka olika lösningar som tillämpades. Hur 

de utnyttjade de positiva aspekterna kommer också att jämföras. Där likheter kan 

ses med uppdragsgivarens nuvarande situation och de intervjuade företagen. 

Intervjuerna kommer ställas upp i tabeller mot varandra där företagens styrkor, 

svagheter och hur de har påverkats av e-handel jämförs. Det kommer tillsammans 

med litteraturstudie, SWOT-analys och omvärldsanalys, skapa en del av empirin 

som ligger till grund för analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redaktionen.se/
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3 Teori 
 

3.1 E-handel 
 
Följande definition ges av Nationalencyklopedin (2011): 

 
elektronisk handel, e-handel, näthandel, olika former av handel som 

på ett eller annat sätt sker med hjälp av datakommunikation; handel 

med varor och tjänster över Internet. 

 

E-handel, att köpa och sälja varor och tjänster över Internet, är ett genomgripande 

fenomen, som många anser kommer ha effekter på lokal, regional, nationell och 

global nivå. Fördelar som ges genom e-handel kan vara att öka möjligheterna att 

samla in, analysera, bearbeta och utnyttja information om konkurrenter, 

leverantörer, affärspartners och kunder för att kunna utveckla affärsverksamheten.  

Det blir allt viktigare att ge tilläggstjänster som komplement till fysiska produkter 

för att ge mervärde, till exempel support, interaktiva manualer, finansiering och 

mycket mer. E-handel kan följaktligen bidra till att både skapa förutsättningar för 

nya mellanhänder såväl som att gamla blir överflödiga. Logistik och distribution är 

centrala begrepp inom e-handel och det är viktigt att göra korrekta prognoser över 

behov och produktion. (Post & Telestyrelsen, 2007 s.4). 
 

E-handel kan ske på flera olika sätt: 

 

3.1.1 B2C (Business to Consumer) 
 
Enligt Webopedia (2011): 

Business-to-consumer, the exchange of services, information 
and/or products from a business to a consumer, as opposed to 
between one business and another  
 

Är när ett företag säljer sina tjänster eller produkter till privatpersoner över 

Internet för egen vinning. Det kan liknas med inköp i fysiska butiker. B2C spelade 

en stor roll när e-handel växte sig stor på Internet i slutet av 90-talet. 63 procent av 
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alla svenskar i åldern 16-74 år har handlat på nätet under perioden april 2008 - 

mars 2009. De menar även att det är vanligast att man köper resor och logi, näst 

vanligast är det att man handlar biljetter till evenemang.(Shahrivar, 2010s.6) 

 

3.1.2 B2B (Business to Business) 
 

Är en marknadsstrategi där företag samarbetar och omsätter varor och tjänster. 

Företagen ser sig inte som leverantör och kund, istället samarbetar företagen i ett 

nätverk som samarbetspartners. Kontinuitet, komplexitet, symmetri och 

informalitet är något som präglar dessa relationer och man jobbar oftast med 

teknik och produktutveckling. Produkter inom B2B är mycket mer komplexa än 

produkter inom konsumentmarknaden vilket leder till att varje produkt är 

tjänstedominerad. Transaktioner inom B2B är mycket högre än B2C eftersom det 

är mycket sub-komponenter och råmaterial. När en tv-tillverkare beställer 

komponenter till produktionen beställs LCD-skärmar, ramar, projektorer och 

annan elektronik i stora kvantiteter. Då en konsument gör en transaktion och köper 

en tv har tv-tillverkaren gjort flera transaktioner för att bygga teven.(Wikipedia, 

2011) 

 

3.1.3 C2C (Consumer to Consumer) 
 

Är när en privatperson säljer sina tjänster eller produkter till en annan privatperson 

genom ett IT-system. Det har haft en stor framgång på Internet de senaste åren. 

Blocket hade 2007 över tre miljoner besökare i veckan och över 400,000 annonser. 

Med det omsatte försäljningen 161 miljarder kronor. Det gjorde Blocket till den 

största e-handelssidan i Sverige jämfört med Tradera som hade 1 miljon unika 

besökare i veckan. (e-barometern, 2010 s.1) 

. 

Den e-handel som kommer beröra arbetet är både B2C och B2B. Vår 

uppdragsgivare säljer till privatpersoner och företag.  
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3.2 Trust 
 

Förtroende är ett väldigt komplext begrepp och kan ha olika 

definitioner beroende på personens bakgrund och i vilket 

sammanhang förtroendebegreppet används.  Jämför vi 

ekonomer, Psykologer och Socionomer kan de se på förtroende 

på olika sätt. En ekonom kan se förtroende som en företeelse som 

kan beräknas. Psykologen fokuserar på den inre kognitiva 

processen och ser förtroende som betrodda parter. En socionom 

ser förtroende som enheter i relationer mellan institutioner och 

människor(Tveter Sörensen, 2010 s.15)  

 

Trust är ett väldigt komplicerat begrepp då det kan tolkas olika beroende på 

personens referensramar. Inom webbdesign råder den psykologiska synen på trust 

då två parter interagerar med varandra. 

Trust är de mest grundläggande för att en e-handels-lösning ska lyckas. Att uppnå 

trust är inte alltid lätt. Man uppnår trust genom att ta hänsyn till de fyra fönstren 

grafisk design, språklig design, informationsdesign och interaktionsdesign. Trust 

är uppnått när kunden litar på företaget och webbsidan. (Sundström, 2005 s.337) 

 

3.3 De fyra fönstren 
 
De två ramarna tillgänglighet och trust uppnår man på en webbsida genom att 

anpassa den efter de fyra fönstren, grafisk design, språklig design, 

informationsdesign och interaktionsdesign. Kunder handlar inte från en webbsida 

de inte litar på. Kunderna kan inte handla en produkt om de inte kan hitta den. 

Ovanstående gör de fyra fönstren grundläggande för en framgångsrik webbsida. 

 

3.3.1 Grafisk design 
 
Grafisk design bygger på att webbsidan ska ta hand om användaren och ge den 

utdelning för sitt intresse. En lyckad grafisk design sätter en stämning på 

webbsidan och hjälper användaren med allmänt användande, som att hitta önskade 

produkter och information. Vilket gör att kunden får ett förtroende. Bilder på 
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webbsidan är en stor del av den grafiska designen och återspeglar företagets 

personlighet. En bild går att använda som fokalpunkt på webbsidan för att rikta 

användaren, för att ge ett bra första intryck. (Ibid, s.44) 

3.3.2 Språklig design 
 

Språkliga designens viktigaste roll är att skapa förtroende. Företagen ska undvika 

stavfel, särskrivningar och talspråk.(Ibid, s.89) 

 

Tommy Sundström beskriver det i Användbarhetsboken (2005) s.337: 

 

En slarvigt skriven webbplats lockar användaren att tänka att 

om du inte ens kontrollerar dina texter tillräckligt för att hitta 

stavfel, så verkar det inte troligt att du kontrollerar dem noga 

nog för att hitta sakfel. 

 

3.3.3 Informationsdesign 
 
Informationsdesignens huvuduppgift är att göra det lätt för en användare att hitta 

viktig information på webbsidan, att göra menyer som användaren förstår och 

ordna innehållet. Det för att användaren inte ska bli förvirrad och tappa intresset, 

då konkurrensen är hård inom e-handel är det lätt för en kund att ta ett enklare 

alternativ. Det ska tydligt framgå vilka som är utgivare och ansvarar för webbsidan 

och hur man kommer i kontakt med dem. Att personen i fråga ska stå för det som 

finns på webbsidan och vara tillgänglig vid eventuella problem som kan uppstå.  

Det är viktigt att information ges om hur personuppgifter behandlas och att deras 

policy markerar hur dina kreditkorts-uppgifter hanteras. För att veta om all 

information är aktuell ska det tydligt stå när sidan senast uppdaterades. (Ibid, 

s.108) 

 

3.3.4 Interaktionsdesign 
 
Navigeringen på en webbsida är av stor vikt, därför spelar interaktionsdesignen en 

viktig roll. Med navigering menas när man surfar på webbsidan. För att göra en 
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webbsida lättnavigerad ska interaktionsdesignens regler följas. Det ska vara 7 plus 

minus 2 länkar för att underlätta navigering på startsidan. Följs inte det kan 

användaren få problem med att hitta vital information och bli överväldigad. När 

produktdelen på sidan visas ska det vara en tydlig avgränsning mellan huvud- och 

produktlänkar. Målet är att användaren inte ska behöva mer än tre klick för att nå 

önskad destination och under tiden veta vart den befinner sig på webbsidan. Det 

ska alltid finnas ett alternativ att komma tillbaka till startsidan. Användaren ska 

även få tydlig respons vid all interaktion på webbsidan.(Ibid, s.251)  

 

3.4 Hinder för e-handel 
 
Enligt Post & Telestyrelsen (2007): 

 

Den elektroniska handeln antas ha stor betydelse för det 

svenska näringslivets utveckling och omställning till en ny 

affärslogik i stort, och regeringen och andra aktörer önskar 

stimulera e-handelns utveckling och undanröja hinder för att 

företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner 

ska dra nytta av e-handel. 

 

Det finns en rad hinder och potentiella hot mot framgångsrikt utnyttjande av e-

handel inom företag och organisationer. Det råder olika förhållanden beroende på 

om företag bygger sin verksamhet på e-handel eller om företaget redan är etablerat 

och vill utöka med e-handel. 

 

Följande problem som kan uppstå vid införandet av en e-handel har vi baserat på 

Post & Telestyrelsens rapport Hinder för e-handel. 

 

3.4.1 Kompetens, kultur och attityder – internt och externt 
 
Att ha ett intresse och en kunskap om e-handel är något som är viktigt för ett 

företag vid införande av e-handel. Företaget måste inse värdet av att vara 

förberedda på det arbete och investeringar som krävs för att underhålla, utveckla 

och driva en e-handels-lösning. En stor förändring som sker inom ett företag som 
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inför e-handel är att nya roller och yrkesidentiteter kan uppstå på både sälj- och 

inköpsidan. Det är därför viktigt att man har informerat sin personal väl genom 

utbildning och motivering så de kan bemöta förändringen i företaget. Fokus hos 

företaget förskjuts nu ofta mot service och olika tilläggstjänster. (Post & 

Telestyrelsen, 2007 s.8) Begreppet e-handel har särskilt bland äldre människor 

men även hos många andra en negativ stämpel, mest på grund av trust, de litar inte 

på webbsidor. (World Internet Institute, 2010) 

 

3.4.2 Organisatoriska trösklar 
 
Ett problem som kan uppstå är fördelandet av ansvar vid införandet av e-handel 

inom ett företag. Det är inte självklart vem som ska ha ansvar för drift, underhåll 

och eventuell utveckling av systemet. Det som ska övervägas är att ge någon ett 

övergripande ansvar så företaget får överblick och kontroll. Går man djupare ner i 

verksamheten och tittar på den konkurrens som kan uppstå, kan den nya e-handeln 

bli en klar konkurrent mot den fysiska butiken och som konsekvens kan den bli 

överflödig. I bästa fall ger webbutiken en positiv ökning till den fysiska butiken. 

Samtidigt utsätts ett företag med en fysisk butik för problemet att de nu måste vara 

representerade på både Internet och i den verkliga världen, vilket ger en ökad 

marknadsföringskostnad för företaget. Att ha ett inarbetat varumärke och välkända 

aktörer ger en fördel i det ”brus” som uppstått på Internet, vilket gör att det blir 

lättare att synas.  För många företag som inför e-handel krävs radikala förändringar 

i logistiken. Där man från början haft ett mindre lager och nära relationer med 

kunderna gjort att man haft kontroll på sin produktion. Vid införandet av e-handel 

tillkommer en ny aspekt där lager och distribution måste anpassas till efterfrågan 

och att utlovade leveranstider kan hållas. Det är dyrt att bygga upp ett plocklager 

med tillhörande system, samtidigt kan det vara fatalt att inte ha något lager och 

förlita sig på underleverantörer och tillverkare. 

 

Det kan hända att vid införandet av en e-handel att en part får mer jobb än innan, 

beroende på om alla är med på införandet. Köparen får en större arbetsuppgift vid 

en e-handel, genom att den nu själv måste mata in informationen om vad den 

beställer.  
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Den kontakt som under lång tid innan införandet av en e-handel upparbetats 

mellan säljare och köpare, minskar i betydelse då information om produkter, 

tjänster, priser och villkor nu blir tillgängliga för kunden och även konkurrenter på 

Internet. Det gör också att information om kunder och konkurrenter nu blir 

tillgänglig för alla i företaget och inte bara för säljaren, som tidigare var fallet.  

Företagets roll kan drastiskt förändras om det väljer att sälja direkt till 

slutkunderna. Det gör att det blir en balansgång om företaget vill fortsätta sälja till 

sina tidigare återförsäljare.  

 

Vid införandet av e-handel mot utländska kunder är det viktigt uppfylla vissa krav. 

Företaget ska ha god kunskap om kulturen i det land de vänder sig mot, 

produktinformationen på det språket och klara av att ge support och service efter 

kundernas villkor.  

 

Som tidigare nämnt är det viktigt att ha kännedom om kundernas behov. Vilka 

produkter de önskar se i e-handeln och hur användargränssnittet ska anpassas för 

företagets kunder. Dessa saker utgör en stor risk för att misslyckas med sin e-

handels-satsning. (Post & Telestyrelsen, 2007 s.8) 

 

 

3.4.3 Tekniska svårigheter 
 
Tekniken kan i många fall orsaka problem, ett fungerande e-handelssystem med 

integration av affärsstödsystem inom logistik och ekonomi kan anses komplicerat 

och kosta mycket pengar. 

Ett mindre företag kan behöva anpassa sig och sitt system på flera olika sätt för att 

bemöta kunderna, det kan leda till stora kostnader som ett mindre företag inte 

klarar av. Bristande kunskap om hur ett gränssnitt och informationsstruktur ska 

utformas vid utveckling av en webbsida kan leda till sämre resultat och tekniska 

problem. Det gör att kunderna blir osäkra och ibland irriterade, även risken för 

felaktiga köp och inmatningar gör att arbetet kan ta längre tid än det behöver. 

(Ibid, s.11) 
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3.4.4 Kostnadsrelaterade problem 
 
När en e-handel startas behöver man pengar för att kunna finansiera anpassningar, 

utbildning, system och marknadsföring. Denna finansiering kan det i större företag 

finnas en budget för, men i mindre företag kan de behövas lån eller externa 

finansiärer. En e-handels-lösning blir en ny försäljningskanal åt företaget och de 

drivs då samtidigt som den fysiska kanalen, som konsekvens uppstår ökade 

driftkostnader. 

Kunden förväntar sig att en webbsida som är tillgänglig 24 timmar om dygnet ska 

kunna erbjuda service under den tiden. Det är något som många mindre företag 

inte har en möjlighet att uppfylla, då de inte har personal eller kapacitet.(Ibid, s.11) 

 

3.4.5 Problem med att vara tillgänglig 
 
Att ha en webbsida som är tillgänglig för alla kan vara ett problem, men med 

dagens teknik och uppkoppling uppstår sällan problem då bredband är den nya 

standarden. Det var ett problem när stora delar av befolkning använde modem med 

uppringning. På grund av den låga överföringskapaciteten kunde problem uppstå 

när webbsidor innehöll mycket media.(Ibid, s.12) 

 

3.4.6 Konkurrensrelateradeproblem 
 
De traditionella territorieindelningarna av marknader har alltid utgjort ett problem 

för nya företag som försöker etablera sig, det märks vid e-handel. Även om de 

många öppna Internet-standarder har gjort det möjligt för en enorm ökning av e-

handel, kan det vara svårt för nya aktörer att få tillgång till en etablerad e-

handelsstruktur, där leverantörer redan har avtal med ett visst antal aktörer. Då 

aktörer vill undvika konkurrens är de mån om att produkterna säljs av så få andra 

som möjligt, det kan leda till att de har avtal med leverantörerna som på olika sätt 

begränsar dessa att leverera produkter till nya aktörer.(Ibid, s.13) 
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3.4.7 Otillräcklig kapacitet 
 
Anledningen till att fler företag inte har arbetat mer intensivt med att få ordning på 

sina e-handels-lösningar beror ofta på prioriteringar men även på kompetens. 

För att få en e-handels-lösning att fungera för ett företag krävs det kvalificerad 

personal för att integrera systemet med verksamheten och sedan underhålla det.  

Många företag har varit upptagna med att underhålla andra delar av sina system 

och prioriterat dessa över en e-handel. Att anpassa och uppdatera systemen har 

ansetts mer relevant för företagen, då många har en begränsad budget och ett fåtal 

anställda. De har inte funnits kapacitet till att parallellt jobba med en e-handels-

lösning.(Ibid, s.13) 

 

3.4.8 Legala hänsynstaganden 
 
Rättigheter har en hög relevans för e-handel, speciellt då det gäller digitaliserade 

produkter. Det finns inte någon säker metod för att säkerhetsställa att 

rättighetsinnehavaren skyddas och att material med rättigheter inte blir digitalt 

kopierade. Internet har gjort det lätt att kopiera och manipulera digital media för 

att sprida den i ej godkända sammanhang. Det har även blivit svårare för företag 

att skydda sina varumärken då allt material finns på webbsidan och vem som helst 

kan spara bilderna. Det kan skada etablerade varumärken då deras loggor och 

bilder används för att sälja piratkopior i sämre kvalitet vilket då skadar företaget 

när folk blir besvikna på produkterna. 

Det är viktigt att man vid starten av en e-handels-lösning inte använder 

upphovsrättsskyddat material såväl som att göra det svårt för andra att olovligt 

utnyttja material du är rättighetsinnehavare till.(Ibid, s.13) 

 

 

3.4.9 Tillit/Trust 
 
Det är mycket viktigt med tillit inom e-handelsbranschen. Det gäller att företaget 

kan lita på leverantörerna och att kunderna kan lita på företaget. Förhållandet 

mellan leverantör och återförsäljare är väldigt likt förhållandet mellan 

återförsäljare och kund. 
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Vid val av leverantör ska man alltid välja det leverans-säkraste alternativet även 

om det innebär sämre förhållanden rent ekonomiskt. E-handel handlar om korta 

ledtider och att effektivisera processer, det blir dock omöjligt att upprätthålla om 

leverantören inte kan leverera önskade produkter till önskat datum. De leder till att 

kunden inte kan få produkten på utlovat datum, en kund som inte får produkten på 

utlovat datum återvänder sällan och företaget har tappat en kund. Allt på grund av 

att återförsäljaren inte höll sitt löfte om leverans på utsatt datum till kund, vilket i 

grund och botten berodde på att leverantören inte höll sitt löfte om leverans till 

återförsäljaren. 

 

Betalningen utpekas ofta som en osäkerhet, åtminstone av 

konsumenter, och det är fullt begripligt. I en nätbutik träffas ju 

aldrig säljare och köpare och överlämnandet av pengar sker 

därför inte till en person (Rådmark H, 2009, s.17) 

 

Henrik Rådmark anser att ovanstående är det största problemet för e-handel då alla 

andra problem blir irrelevanta ifall kunden inte vågar göra ett köp.  

Det gäller att man har en sträng sekretess och att ingen information lämnas till en 

tredje utomstående part. 

Det måste finnas en sekretess som skyddar kunden ifrån att personlig information 

som personnummer, kontonummer och inköp skyddas och inte görs synlig för en 

tredje part. Vid vissa tillfällen måste dock uppgifter lämnas till en tredje part, som 

vid betalning via Internet. Som en del av denna sekretess ska man alltid erbjuda 

kunder att betala med etablerade betallösningar så att kunden känner sig trygg i att 

lämna sina uppgifter. 

 

Tillit är grunden för all e-handel och den behövs för att det ska fungera. Att skapa 

tillit är inte alltid enkelt men i grund och botten handlar det om att alltid stå för vad 

du säger och hålla dina löften.  (Post & Telestyrelsen, 2007 s.12) 
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3.5 Möjligheter vid e-Handel 
 
Följande baseras på kapitlet styrkor för e-handel som Konkurrensverket skriver om 

i boken E-handel i Sverige – en explorativ studie 2001. 

 

Det finns kopplingar mellan IT och produktivitet. Insamlad data pekar på att 

företag som introducerar e-handel påträffar mätbara produktivitetsökningar. Det 

beror mestadels på alla de ekonomiska fördelar som uppstår vid försäljning via e-

handel. E-handel hjälper småföretag att etablera sig då det blir betydligt mer 

ekonomiskt att nå ut till fler kunder och öka sin försäljning. Tack vare e-handel har 

dessa företag möjlighet att ta steget upp och konkurrera med de större och 

etablerade företagen. 

 

Vid valet att expandera ett företag med hjälp av e-handel behövs det inte nya och 

centralt belägna lokaler, vilket ofta är synonymt med dyra hyror och höga 

inköpspriser.  Man kan välja billigare lokaler eller klara sig i befintliga. Det fasta 

kostnaderna för företaget blir lägre då de inte behöver betala ovannämnda hyror, 

löner till butikspersonal, försäkringar och lokalunderhåll. När dessa kostnader 

utesluts blir förtjänsten per såld produkt via e-handel högre än om den såldes i en 

fysisk butik, det ger en bättre ekonomi. 

 

Att nå ut till fler kunder är grundläggande för att öka sin försäljning. En e-handel 

tillåter ett företag att vidga sin kundkrets och blir tillgängliga för alla som har en 

Internet uppkoppling. Då en fysisk butik oftast har en kundkrets på några mil i 

radie är en e-handel global. Människor slipper anpassa sig efter öppettider och kan 

göra inköp dygnet runt, det blir extra betydelsefullt för människor som bor på 

glesbygden där inhandling av varor kan innefatta omfattande restid. En e-handel 

låter de bekvämt göra sina inköp ifrån hemmet. 

En annan positiv aspekt är att en e-handel ger kunden möjlighet att få en större 

överblick av ett sortiment såväl som att kunna jämföra produkter och göra 

rationella val vid inköp. (Konkurrensverket, 2001 s.97-98)   
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4 Empiri 
 
I SWOT-analysen på de intervjuade företagen är möjligheter och risker inte 

relevanta då företagen redan infört e-handel. Dock är styrkor och svagheter 

relevanta både ur konkurrens- och analyssynpunkt. Då de kan analyseras hur de 

uppnått sina styrkor samt hur deras svagheter uppkommit. 

 
4.1 Brödleva 

 
Baseras på bilaga A 

4.1.1 Organisatorisk analys baserat på intervju 
 
Brödleva är ett företag i Svärdsjö som har funnits i åtta år och är lokalt etablerade 

med flera återförsäljare. De har haft sin e-handel i fyra år. Det produkter som 

erbjuds via e-handeln är surdegsbröd som de skickar över hela Sverige genom 

samarbete med fraktbolaget DHL. Brödleva var en av de första att erbjuda 

möjligheten att köpa bröd över Internet och sedan få det levererat.  

 

Första tanken om att införskaffa e-handel uppstod när Brödlevas webbsida 

uppmärksammades i Svenska dagbladet och fick väldigt bra respons, de såg ett 

behov hos kunderna som inte var representerat på marknaden. 

Ett beslut togs om att Brödleva skulle införskaffa e-handel. De gick väldigt bra i 

början men under årens gång har det gått sämre och sämre. De är nu nere på en 

fjärdedel av sin ursprungliga ökning. 

 

Det var den ekonomiska aspekten som ledde till beslutet att en privatperson skulle 

skapa webbsidan. Till det lämpade sig en bekant som för tillfället var arbetslös och 

kunde webbdesign, han skapade webbsidan billigt. 

Vid införandet av e-handel påverkades de inte mycket logistiskt, även om 

försäljningen ökade mycket hade de aldrig problem med att hinna producera. 

Många företag hade insamling av pengar och beställde bröd till fikarummen, men 

även butiker beställde bröd via webbsidan. Det var dock nyhetens behag och 

försäljningen minskade sakta men säkert över Internet. Skaparen av webbsidan 

tröttnade succesivt och webbsidan slutade att marknadsföras och uppdateras vilket 
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ledde till att den hamnade längre ner i sökmotorerna. Intresset hos personalen var 

väldigt högt kring e-handels-lösningen men har svalnat då det nu sker få 

beställningar jämfört med för några år sedan. 

Christer tycker att det är synd att webbsidan mer eller mindre har förfallit och att 

kunderna har tappat intresset, då det inte finns några konkurrenter med e-handel. 

Med en bra marknadsföring tror han att han kan bli etablerad och ledande i 

Dalarna redan innan konkurrenterna tar steget.( Jan-Christer Svensson, Brödleva 

bageri). 

 

4.1.2 Omvärldsanalys baserat på de fyra fönstren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 – Brödlevas startsida 
 

 
Man möts direkt på startsidan av en bild på en bagare och visar att det är ett bageri 

det handlar om. Dock är den grafiska designen bristande då den inte uppfyller de 

grundläggande reglerna. Det enda som hjälper användaren att navigera på 

webbsidan är menyn till vänster med orange till övergående blå text. Genom att 

klicka på menyn kommer man till respektive sida för det val man gjort. Den trust 

som byggs på webbsidan är bilden som syns på startsidan. Denna bild och bilden 

bredvid på ett pris står ut på sidan då man tydligt ser kanterna på bilderna, båda 

skapar trust tack vare den mänskliga anknytningen och att bageriet fått priser. 
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Hade bagaren haft ett leende på bilden hade det hjälp till ännu mer när det kommer 

till förtroende och stämning på sidan. En sådan bild återfinns längre in på sidan, 

när man ska handla från bageriet. 

 

Enligt den språkliga designen är det korrekt skrivet, dock finns det vissa influenser 

av talspråk. 

 

Inom informationsdesignen är det inte mycket som ordnar innehållet, mer än den 

tidigare nämnda menyn till vänster. Den visar vad du kan hitta för information på 

sidan. Det finns en liten text till vänster som visar vem som har byggt sidan och 

ansvarar för den. Genom att klicka på den länken kommer man till personens 

webbsida och kan kontakta honom. Det nämns inte vem som är utgivare av 

webbsidan eller hur man kommer i kontakt med personen. Som presentation 

fungerar webbsidan, men är undermålig på visa att de säljer bröd. Ordet webbutik 

finns med i menyn, men ingen information pekar på att det är något man ska titta 

efter och den försvinner i mängden. I webbutiken finns det information om returer 

och hur man lägger ordrar. Det går inte att få information om hur aktuell sidan är 

och hur personuppgifter behandlas, det ger minskad trust. 

 

Antalet länkar är enligt interaktionsdesignen en för mycket. Det är endast ett till 

två klick för att nå den information som finns under varje länk. Det saknas 

information om vart man befinner på sidan. Det finns inte någon länk för att 

komma till startsidan men man kan klicka på loggan uppe i vänstra hörnet för att 

komma tillbaka.  
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4.1.3 SWOT-analys 
 
 Styrkor 
 

• Lokalt etablerad 

• Utkörning 

• Har återförsäljare 

Svagheter 
 

• Undermålig e-handel enligt grafisk analys 

• Inaktiv e-handel 

• Inaktiv marknadsföring 

• Säljer endast surdegsbröd 

 

4.2 Heikki Bagare 
 
Baseras på bilaga B 

4.2.1 Organisatorisk analys baserat på intervju 
 

Heikki Bagare startades i skrivande stund för sex veckor sedan. Det är ett litet 

företag som säljer surdegsbröd till kunderna på fredag och lördagar, de flesta 

beställer via hemsidan. För tillfället erbjuds ingen utkörningstjänst mer än till det 

lokala sjukhuset men inom kort kommer det att erbjudas till privatkunder vilket 

gör Heikki Bagare till en konkurrent. 

 

Valet att starta e-handel föll sig logiskt för Heikki då alla konkurrenter i 

närområdet hade en webbsida. Han fick inspiration från de webbsidorna och tog 

kontakt med en nära vän som var duktig på att bygga webbsidor. När företaget 

startades hade de ett fungerande ordersystem. Heikki anser själv att målet med 

webbsidan är att ge kunder information om företaget och göra reklam för sig själv 

och nå en bredare kundkrets. De nystartade företaget har fått full fart och Heikki 

jobbar varje helg med att leverera beställningar, med det är målet med webbsidan 

på god väg att uppfyllas.  

Den påverkan det har haft för logistiken hos Heikki bagare är att de måste beställa 

in mer basvaror för att kunna baka det bröd som krävs. Någon större påverkan på 
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lagerhållning eller brist på plats är inget som i dagsläget dykt upp. De planerar att 

köra ut beställningar till utlämningsställen, så kunder som bor längre bort inte 

behöver åka hela vägen till Heikkis butik. De planerar även en betallösning för 

webbsidan. De konkurrenter som Heikki bagare har är det större företaget Fazer, 

men Heikki själv upplever dem inte som något hot då de bakar med tillsatser. De 

andra konkurrenterna är lokala bagerier runt om i kommunerna, men de bakar ljust 

bröd och Heikki bakar råg och mörkt bröd. Den största förändringen som Heikki 

kan se är ökad försäljning och behovet av mer jobb men det bemöter han med 

orden ”Arbeta mera”. (Heikki Jurvanen, Heikki Bagare ). 

4.2.2 Omvärldsanalys baserat på de fyra fönstren 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Heikki Bagares startsida 
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Designen hjälper användaren att navigera med hjälp av de stora knapparna. 

Det finns ingenting som bygger trust på startsidan mer än att man går ut med 

namn, adress och telefonnummer. 

Sidhuvudet består av bilder på bröd, öppettider och logga. Produktbilderna på 

webbsidan är väldigt små, oskarpa och otydliga. En produktbild handlar om att 

skapa ett begär att vilja ha varan, samtidigt som den ska visa vad kunden kan 

förvänta sig. (Lindeberg F, S, 2006 s.113-114) 

Språkdesignen på webbsidan är inte korrekt då det är konstiga 

meningsuppbyggnader och skiftande nivå på språket. 

Informationsdesignen på webbsidan är bristande fast den är välorganiserad. I 

sidfoten får man information om namn, telefonnummer, adress och 

organisationsnummer, vilket skapar trust. Dock finns det ingen information för att 

se när sidan senast uppdaterades, frågan huruvida priser och produkter är aktuella 

förblir obesvarade. Det finns inte någon information om hur returer eller 

personuppgifter behandlas vilket ska finnas på e-handels sidor. Kunden vet inte 

vad som händer om denne inte skulle vara nöjd med produkten och det lämnas inte 

någon garanti för att personuppgifter inte lämnas ut till en tredje part. 

Interaktionsdesignen är bristande då det inte finns någon möjlighet att se var 

någonstans på webbsidan man befinner sig. Dock behövs det aldrig mer än två 

klick för att nå information om önskad produkt vilket är korrekt 

interaktionsdesign. Produktlänkar och huvudlänkar hålls isär så det skapas ingen 

förvirring. Startsidan kan alltid nås genom att trycka på loggan i sidhuvud delen 

vilken är statiskt oberoende av vart på webbsidan man befinner sig. 
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4.2.3 SWOT-analys 
 
 Styrkor 
 

• Stabil kundkrets 

• Väl fungerande e-handel enligt grafisk analys 

• Leverantör åt lokala sjukhuset 

 

Svagheter 
 

• Säljer endast surdegsbröd 

• Endast helgöppet 

• Ingen utkörning 

 

 

 

4.3 Brädgårn 
 
Brädgårn är ett lokalt företag som har haft e-handel i ett år. Då de säljer skate-

relaterade produkter och inte bröd ses företaget inte som en konkurrent och grafisk 

omvärldsanalys kommer inte genomföras. Däremot är det aktuellt vilka problem 

de stötte på och hur dessa hanterades då steget in i e-handel har en liknande effekt 

på företag oberoende av bransch. Baseras på bilaga C. 

 

4.3.1 Organisatorisk analys baserat på intervju 
 
 
Ägaren Erik har länge varit intresserad av försäljningsbranschen och redan i tidiga 

år engagerat sig åt företagsverksamhet med små inköp och försäljningar. Det var 

2007 som han tog beslutet att bli egen företagare med Brädgårn och öppna en 

butik. Företaget har en stabil kundkrets och har alltid haft en viss kontakt med sina 

kunder genom Internet, Facebook och liknande då de alltid har varit medvetna om 

att det är viktigt att nå ut till många kunder. Det var först 2010 som de bestämde 

sig för att införa en e-handels-lösning. Målet med e-handeln var att nå ut till fler 

kunder och indirekt dra kunder till butiken då konkurrensen inom branschen är 
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hård. De främsta konkurrenterna är den mängd globala webbshopar men även den 

lokala konkurrensen är hård där Curb i Falun ses som en kompetent konkurrent. 

Då de har bristande kunskap inom webbdesign har de har använt sig av en färdig 

e-handels-lösning. Dock är de inte nöjda med resultatet och skulle vilja ha en 

webbsida som de har mer kontroll över och kan utforma tillsammans med en 

utvecklare. Det var de ekonomiska aspekterna som inte tillät det att ske. 

Logistiken har inte förändrats för brädgårn alls då allt som finns på webbsidan 

finns ute i butiken. Det har inte uppkommit något behov av ett större lager, dock 

sker det större inköp från leverantörer och oftare som en direkt konsekvens av den 

ökade försäljningen. För att klara av den ökade försäljningen har ägaren Erik valt 

att personligen jobba övertid då han är i en övergångsfas och har mer jobb än vad 

en ensam person klarar av. Samtidigt som det inte finns tillräckligt mycket jobb för 

att anställa extra personal. 

Den tydligaste förändringen som de upplevt är möjligheten att visa kunder vilka 

produkter som finns utan att de behöver komma till butiken, att kunna länka varor i 

mail där folk skriver och frågor om hjälp har underlättat. 

De tycker att det stora målet med webbsidan är uppfyllt då de märker att det 

kommer fler kunder till butiken. De håller för tillfället på att jobba med ett av 

delmålen som är att få upp alla produkter på webbsidan. (Erik Östlund, Brädgårn ). 

 

4.3.2 SWOT-analys 
 
Styrkor 

• Stabil kundkrets 

• Fungerande webbsida 

• Marknadsföring genom sociala nätverk 

 
Svagheter 

• Webbsidan ej komplett 

• Överbelastning 
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4.4 SkickaTårta 
 
SkickaTårta är inte organisatoriskt analyserad på grund av att det är en portal för 

ett större antal bagerier runt om i Sverige, och inte ett bageri i sig själv. Däremot 

blir det en direkt konkurrent då de erbjuder utkörning av tårtor i hela Sverige.  

 

4.4.1 Omvärldsanalys baserat på de fyra fönstren 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – SkickaTårta.se startsida 
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De stora bilderna på startsidan med tårtor visar vad de säljer. Designen hjälper 

användaren att hitta på hemsidan då länkfälten är avgränsade i rektanglar med 

olika färger vilket underlättar användandet. 

På startsidan ser man ikonerna för alla de kända betallösningarna vilket lugnar 

användaren på det ekonomiska planet (Sundström, 2005, s.337-344). Att de går ut 

med telefonnummer och adress visar att de står för och tar ansvar för sin 

verksamhet. 

Produktbilderna på webbsidan är tagna med samma utsnitt, vinkel och vitbalans, 

det hjälper till med att skapa trust. 

Webbsidans språkliga design är nästintill felfri med vissa få undantag då 

meningsuppbyggnader ibland är felaktiga och blir repetitiva. 

Informationen på webbsidan är organiserad enligt informationsdesignens regler. I 

sidfoten får man information om namn på företaget, adress, telefonnummer. Dock 

finns det ingen information om när sidan senast uppdaterades, man vet inte 

huruvida innehållet är aktuellt och relevant. 

Under knappen köpevillkor i sidhuvudet kan man läsa om returer och hur 

personuppgifter behandlas vilket gör att SkickaTårta uppfyller de krav som ställs 

på informationsdesignen. 

SkickaTårta är inte lika framgångsrika på interaktionsdesignen som på 

informationsdesignen då det bryter mot några av de grundläggande reglerna. Den 

första regeln de bryter mot är att man ska hålla isär produkt och huvudlänkar, de 

har två stycken tårtlänkar i sidhuvudet vilka även finns i produktlänks 

avdelningen. Denna upprepning av länkar kan förvirra kunder. 

Man visar aldrig användaren vart någonstans på webbsidan den befinner sig. Det 

behövs aldrig mer än två klick för att nå önskad produkt och man kan ta sig 

tillbaka till startsidan genom att klicka på loggan. (Skickatårta.se, 2011) 
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4.4.2 SWOT-analys 
 
 Styrkor 
 

• Stor organisation 

• Utkörning 

• Väl fungerande e-handel 

• Stort sortiment av tårtor 

Svagheter 
 

• Enbart tårtor i sortimentet 

• Opersonligt 

• Kan inte välja vilket bageri som bakar 
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4.5 Sammanställning av jämförbara frågor mellan 
företagen 
Tabell 1– Sammanställning av jämförbara frågor mellan företagen 
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4.6 Gustafs bageri 
 
Baseras på bilaga D 
 

4.6.1 Organisatorisk analys baserat på intervju 
 
Gustafs bageri bakar allting från grunden vilket är deras affärsidé, de använder sig 

inte av halvfabrikat och bakar med äkta råvaror. Allt man ser i butiken är bakat på 

plats. De har alltid ett väldigt brett sortiment och det är en del av deras affärsidé att 

alltid ha ett bredare sortiment än konkurrenterna. Det har gett Gustafs bageri en 

stabil kundkrets där många är stamkunder. Affärsidén har gett goda resultat och 

under nuvarande förhållanden har de mycket att göra, de ligger på 110 procent. 

Det går bra för Gustafs bageri och de lider av växtvärk då båda ägarna jobbar 

mycket och därtill tar de hand om de administrativa som pappersarbete och chefs-

ansvar. Gustafs bageri har ett dåligt läge då det är beläget 1,4 mil utanför Borlänge 

samtidigt som det inte ligger centralt i Gustafs. Det finns kunskapsbrist hos delar 

av personalen då de inte kan namnet på vissa bakverk.  

Gustafs bageri både vill och kan expandera tack vare sin breda kundkrets. Att bli 

först med e-handel på marknaden och därmed marknadsledande är en möjlighet. 

Speciellt då en ny kundkrets kan bli tillgänglig när en av konkurrenterna går dåligt. 

Gustafs bageri är oroliga för vad det kommer kosta, hur de ska hinna med, hur e-

handel fungerar och hur en webbsida ska se ut. (Sofie Eriksson, Gustafs bageri). 
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4.6.2 SWOT-analys 
 
 Styrkor 
 

• Bakar allting själv 

• Stort sortiment i jämförelse med konkurrenter 

• Stabil kundkrets 

 Svagheter 
 

• Överbelastning(Utkörning, pappersarbete) 

• Dåligt läge 

• Bristande kompetens inom personalen 

 Möjligheter 
 

• Expandering 

• Kan öka produktionen 

• Bli första bageriet med e-handel lokalt 

• Ny kundkrets kan bli tillgänglig då en av konkurrenterna går dåligt 

 Risker 
 

• Kompetensrelaterade problem 

• Organisatoriska problem 

• Kostnadsrelaterade problem 

• Otillräcklig kapacitet 

• Tillit/Trust 
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5 Analys 
 
5.1 Resultatanalys av intervjuade företag 
 
Diskussion om vad företagen gjorde bra och dåligt. Hur de utnyttjade 

möjligheterna som fanns och hur de bemötte problemen. Det analyseras om vad 

företagen gjorde bra och vad de hade kunnat göra bättre. Denna generella 

diskussion baseras på SWOT-analyser och intervjuer. 

 
5.1.1 Brödleva 
 

Anledningen att det gick bra och att de ökade 20 procent berodde på ett flertal 

faktorer. Alla utgår ifrån att Brödleva var en av de första i Sverige att sälja sitt 

surdegsbröd genom en e-handel och skicka sitt bröd längre sträckor med ett 

fraktbolag. Han tog vara på att surdegsbrödet som då var populärt ska mogna ett 

dygn för att uppnå bästa resultat, när kunden får sitt bröd är det som att hämta det 

färskt från butik.   

Det som gjorde att försäljningen minskade med tiden var nonchalans. Det starka 

resultatet hade uppnåtts med relativt liten ansträngning. Budgeten till webbsidan 

var väldigt låg, vilket tydligt syns på resultatet, samtidigt lades det förhållandevis 

lite pengar på marknadsföring. Det var nyhetens behag som gjorde att de ändå 

nådde ett väldigt bra resultat. När det lade sig minskade sakta försäljningen då de 

inte var införstådda på vilken mängd tid och pengar som krävs för att hålla en e-

handels-lösning uppdaterad och aktuell. En webbsida måste ständigt vara 

uppdaterad visuellt såväl som innehållsmässigt för att det ska vara intressant och 

stimulerande att göra inköp. 

Paradoxen som uppstod var att Brödleva inte lade ner den tid och pengar på 

webbsidan som krävdes på grund av att försäljningen minskade, samtidigt som 

försäljningen minskade på grund av att varken tid eller pengar lades på webbsidan 

såväl som marknadsföring. 

 

Istället för att bara varit nöjda med den ökade omsättningen skulle man ha bemött 

det lyckade resultatet och investerat i e-handeln, för att etablera och utveckla sin 

grundidé. Att med hjälp av en webbutvecklare se över den tveksamma webbsidan 
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som känns som en temporär lösning. Samtidigt skulle man vidgat kundkretsen 

genom en mer omfattande marknadsföring i olika medier.  

 

5.1.2 Heikki Bagare 
 
Målet med att skapa en webbsida och e-handel var att nå ut till fler kunder och 

underlätta inköp av önskat bröd för kunderna. Målen har blivit uppfyllda då de har 

ökat försäljningen med 40 procent och ligger på 100 procent i kapacitet. 

Majoriteten av kunderna som tidigare handlade direkt i butiken har nu gått över till 

att beställa sitt bröd över Internet. Det visar på att webbsidan är bra, enkel och 

uppfyller målet. 

Anledningen till att det gått bra är att det är genomtänkt. De visste att det fanns en 

efterfrågan för e-handel då flertalet kunder nämnt det. Samtidigt som de låg en bra 

bit under max kapacitet fanns det utrymme för att expandera utan att behöva 

anställa extra personal. Tid och pengar investerades för att med hjälp av en 

webbutvecklare skapa en webbsida utifrån företagets behov. Vilket resulterade i en 

bra e-handels-lösning. Det har lett till att försäljning över Internet har uppgått till 

80 procent av den totala försäljningen. De skiljer sig mot de andra mindre 

företagen vi intervjuat, då de ofta ligger på ca 5-10 procent.  

Det finns en risk att Heikki bagare som är i början på sin e-handelssatsning 

upplever en liknande effekt som Brödleva upplevde när de startade e-handeln. Att 

nyhetens behag gör det intressantare och lite av ett mode att handla bröd över 

Internet, det intresset kan senare svalna och göra att försäljningen minskar. Ett sätt 

att förebygga det, vore tillskillnad från Brödleva som blev tillfredsställda med det 

tidiga resultatet, att jobba för att hålla intresset levande genom marknadsföring, 

förbättringar och innovativa idéer.  

 

Att införa en webbsida med e-handel ska inte tas halvhjärtat då det kostar tid och 

pengar. Vilket genomgående har visat sig bland de intervjuade företagen. Där både 

Brödleva och Brädgårn mer eller mindre har underskattat vikten av det. Här har 

Heikki bagare istället tänkt ett steg längre inom det logistiska såväl som webbsida, 

vilket har gett bra resultat. 
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5.1.3 Brädgårn 
 

Brädgårn valde att starta sin e-handel för att nå ut till fler kunder och indirekt få 

mer kunder till den fysiska butiken, då konkurrensen är väldigt hård inom 

branschen. Målet var att nå upp till 10 procent försäljning över Internet och att få 

fler kunder till butiken. Det förstnämnda målet är inte uppnått än och de ligger för 

tillfället på 5 procent. Målet att få fler kunder till butiken anses som uppnått.  

Anledningen till resultatet beror på flera faktorer. Den tydliga informationen om 

produkter och företaget på webbsidan fungerar bra som marknadsföring för att nå 

ut till en större kundkrets. Det har hjälp butiksförsäljningen, dock har den fungerat 

sämre som e-handel då endast 50 procent av målet är uppnått. Webbsidan har legat 

ute lite över ett år men alla produkter har ännu inte blivit upplagda. Då många 

kunder är stamkunder avstår de från att köpa över Internet då det vet att det finns 

ett större utbud i butik. Anledningen till att alla produkter inte finns på webbsidan 

är att företaget är överbelastat.  

Det beror på att de startade sin e-handel när de redan låg på 100 procent vilket var 

ett dåligt beslut. Konsekvensen av det beslutet blev att företaget hamnade på 140 

procent utan att ha råd att anställa personal. Det ledde till att webbsidan blev 

lidande, det fanns inte tillräckligt med tid för att lägga in alla produkter och all 

information.  

Även här uppstår paradoxen att försäljningen är för låg för att kunna anställa 

personal samtidigt som försäljningen är låg på grund av att det inte finns personal 

för att hålla webbsidan aktuell. 

 

Ökad försäljning uppnås med hjälp av en full funktionell och uppdaterad sida. Att 

kunden inte kan få information om alla företagets produkter skapar en rädsla att 

handla från webbsidan, då möjligheten till bättre och billigare produkter kan finnas 

i den fysiska butiken. Kunder kan då beställa från konkurrenter i området som 

erbjuder ett större utbud genom sin webbsida. 
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5.1.4 Sammanfattning av problem 
 
Följande är en sammanfattning om vilka problem de ovanstående företagen stött 

på: 

• Bristande marknadsföring 

• Ouppdaterad hemsida 

• Dåligt bemötande av resultat 

• Max kapacitet innan e-handel 

• Ofullständig hemsida 

• Konkurrens mellan fysisk butik och e-handel 

 
 

 
5.2 Analysering av SWOT-analys på Gustafs bageri 
 
Med hjälp av insamlad data ska Gustafs bageris nuvarande situation analyseras 

utifrån SWOT-analysen. För att ta ett beslut om e-handel behöver man analysera 

de styrkor, svagheter, möjligheter och risker som pekats ut. Resultatet av det ska 

hjälpa företaget att förstärka styrkorna, reducera svagheterna, ta vara på 

möjligheterna och åtgärda de risker som finns. 

 

5.2.1 Styrkor 
 

Affärsidén är genuin och tidlös vilket är något de ska ta till vara på och jobba på 

för att förstärka i framtiden. De kan inte direkt förstärka dessa kvalitéer, däremot 

kan de indirekt förstärka dem genom tydligare marknadsföring. De ska gå ut med 

sin genuina affärsidé och vara stolt över den och på så sätt utmana sina närmsta 

konkurrenter. De har redan en stabil kundkrets och med hjälp av den finns det 

potential för att utöka den. Företag ska alltid sträva efter förbättring och 

utveckling, även om det för stunden känner sig trygga i situationen, det gjorde inte 

Brödleva vilket fick ödesdigra konsekvenser. 
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5.2.2 Svagheter 
 

Det finns två sätt att ta sig an en överbelastning, genom att arbeta mer eller anställa 

fler. Det kan ske genom nyanställning eller att befintlig personal arbetar mer. I det 

här fallet är det sistnämnda inte ett alternativ då personalen redan arbetar övertid. 

De har samma problem som Brädgårn och ligger i den fasen att en ny 

heltidsanställd blir överflödig samtidigt som de för tillfället är underbemannade. I 

längden är det inte hållbart att personalen jobbar övertid varken ur juridiskt 

perspektiv (SFS 1982:673) såväl som att det sliter både fysiskt och psykiskt på de 

anställda. För att lösa det ska man antingen ta ett steg framåt eller ett steg bakåt, då 

företaget vill expandera är det givna valet att ta ett steg framåt. En e-handel kan 

hjälpa de att ta det steget. Bageriets läge går inte göra något åt, det gäller att göra 

det bästa utav situationen. Att lösa en del av problemet är att skylta ifrån 

riksvägen, man misstolkar lätt och tror att bageriet ligger i centrala Gustafs. Det 

bästa sättet att komma ifrån lägesproblemet är att skaffa en e-handel med 

utkörning, vilket reducerar denna svaghet genom att göra de mer tillgängliga. 

 

Den bristande kompetensen hos delar av personalen är ett stort problem då 

samhället blir mer och mer serviceinriktat och det gäller att ge kunden det lilla 

extra. (Dahlbom, 2002 s.6). 

Att ha personal som kan berätta för kunden vad bakverken heter och innehåller är 

en service som förväntas. Ett sådant problem kan få stora konsekvenser som ett 

dåligt rykte. För att reducera det problemet ska man ge en lättare utbildning till 

personalen.  

 

5.2.3 Möjligheter 
 

Gustafs bageri gjorde ett försök till expansion genom ett café i Borlänge som de nu 

säljer då det inte gav önskat resultat. Med det i åtanke är för tillfället en ny fysisk 

expansion inte ett bra alternativ, samtidigt har bageriet potential till ökad 

produktion genom flera anställda som går skiftgång. En e-handel skulle ta vara på 

denna möjlighet då man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt får möjlighet att 

öka sin försäljning. Denna lösning skulle även göra att de blir först med e-handel 
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för bagerier i Borlänge- och Säters kommun. En e-handel är en fördel för Gustafs 

bageri samtidigt som det är en stor nackdel för konkurrenterna. Gustafs bageri 

kommer ha tid att etablera sig, vilket gör det betydligt svårare för andra att slå sig 

in på marknaden. Det är därför viktigt att webbsidan är bra utformad enligt de fyra 

fönsterna så man sätter en hög standard. 

I och med att en konkurrent kan gå i konkurs kommer en kundkrets att frigöras och 

stamkunder kommer söka sig till andra bagerier. Det är ett ypperligt tillfälle för 

Gustafs bageri att utöka sin kundkrets. Man bör därför marknadsföra sig i det 

området. 

 

5.2.4 Risker 
 

Då Gustafs bageri nyligen sålt sitt café i Borlänge till en ny ägare som ska driva en 

franchise åt företaget, vet de inte hur det kommer att påverka dem. De ska därför 

tas hänsyn till det vid beslutfattandet. Då de kan uppstå många problem vid 

införandet av en e-handel görs det nedan en mer ingående analys kring riskerna. 

 

 
 
5.3 Lösningar på de problem som kan uppstå vi 
införandet av e-handel 
 

5.3.1 Kompetensrelaterade problem 
 

För att en e-handel ska fungera måste det finnas kunskap och intresse. Intresset 

finns hos Gustafs bageri vilket är grundläggande för att de ska kunna utbilda sig. 

Människor har betydligt svårare att lära sig saker de inte är intresserade av. 

(Danielsson M,2001, s.31-34) Gustafs bageri kommer vid införandet av en e-

handel behöva utbilda personalen, omfattningen av det kommer bero på hur väl 

utformad e-handels-lösningen blir. Det kommer bli en prioritetsfråga för företaget, 

då en dyrare och mer välutformad webbsida är betydligt mer lättanvänd för 

personalen och som en direkt konsekvens kommer det krävas mindre utbildning. 

Väljer man istället att satsa på en billigare lösning kommer det krävas en person 

med mer omfattande kunskaper för att uppdatera och underhålla webbsidan. 
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Man kan se problemet hos Brödleva som valde det sistnämnda alternativet med en 

billigare e-handels-lösning, samtidigt som de valde att inte utbilda personalen. Nu 

när sidskaparen har valt att inte längre samarbeta med företaget har Brödleva en 

utdaterad webbsida som de inte kan uppdatera. Vid större förändringar kommer 

sidan behöva tas bort då den eventuellt sprider missvisande information om 

företaget. 

 

5.3.2 Organisatoriska problem 
 

Det huvudsakliga problemet som kan uppstå är konkurrens mellan den fysiska 

butiken och e-handeln. Där den ena kan konkurrera ut den andra om de inte 

speglar varandra och ligger på samma nivå. Genom en e-handel får man en 

möjlighet att nå ut till en bredare kundkrets, dock ökar 

marknadsföringskostnaderna då balansen måste upprätthållas mellan bageri och 

webbsida. Om företaget lyckas med det kan motsatt effekt uppnås där webbsida 

drar kunder till den fysiska butiken och den fysiska butiken i sin tur drar kunder till 

webbsidan. 

Om ett av alternativen inte ger några direkta fördelar mot den andra blir den 

överflödig. För att en e-handel ska tillföra några direkta fördelar måste någon form 

av leveransmöjlighet erbjudas. Att beställa via en e-handel och hämta i butik när 

ingen utkörning erbjuds ger ingen fördel, du måste fortfarande till butiken. Dock är 

leveransmöjligheterna för bageriprodukter väldigt begränsade då de är färskvaror 

och bör levereras samma dag som de bakas. På grund av det dåliga läget blir det 

inte ett alternativ att köra ut till enstaka kunder, man kan heller inte köra ut till alla 

på en bestämd tid, då kunder inte är hemma samtidigt. Lösningen vore lokala 

utlämningsställen som caféer man samarbetar med, där kunder hämtar sina 

beställningar. 

 

 

Heikki bagare valde medvetet att prioritera bort sin fysiska butik så webbsidan fick 

utrymme. Det blev då enklare för båda parter såväl som kostnadseffektivare. Att 

konkurrera ut den fysiska butiken gav önskat resultat. Brödleva valde att göra det 
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motsatta och konkurrera ut sin webbsida då den började gå dåligt och fokuserade 

på den fysiska butiken.  

 

Inget av ovannämnda är rätt eller fel så länge man är medveten om förändringen, 

det är företaget som ska styra förändringen och inte förändringen som ska styra 

företaget. 

 

5.3.3 Kostnadsrelaterade problem 
 

Vid införande av e-handel ska Gustafs bageri vara beredda på följande kostnader: 

 

• Utveckling, underhåll och uppdatering av webbsidan.  

• Utbildning av personal.  

• Timanställning av webbutvecklare som underhåller webbsidan. 

• Marknadsföring av webbsidan. 

 

Det bästa är om det finns en buffert inom företaget för att finansiera ovanstående, 

annars ska man titta på andra alternativ som banklån eller externa finansiärer. 

 

Brödleva var inte villiga att spendera de pengar på marknadsföring som krävdes, 

vilket gjorde att försäljningen minskade. 

 

5.3.4 Otillräcklig kapacitet 
 

Man kan aldrig veta exakt vilken påverkan införandet av en e-handel har på ett 

företag. Man ska vara beredd på både höga toppar och djupa dalar där 

försäljningen kan chockhöjas och man inte hinner producera gentemot den 

efterfrågan som uppstår.  

 

Letsbuyit som inför julen 1999 erbjöd julgranar för det tillsynes 

osannolika priset av 39 kr inklusive hem-leverans. Letsbuyit fick 

på kort tid tusentals nya kunder till sitt kundregister och mycket 

positiv publicitet i pressen. Denna vände dock dagarna före jul 
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då det externt anlitade logistikföretaget inte hann leverera ett 

sista hundratal granar i tid för julafton. (L Dykert, P Ivarsson, 

E.G Widman, 2002 s.44) 

 

Att Letsbuyit inte klarade av att leverera i tid berodde på att de inte var förberedda 

på den försäljningschock som uppstod. Vilket ledde till missnöjda kunder och ett 

dåligt rykte. Ett liknande kapacitetsproblem stötte Brädgårn på då de låg på 100 

procent redan innan införandet av e-handeln och har nu ett betydande problem att 

hinna med. På grund av att utskick av orders har prioriterats är webbsidan 

ofullständig ett år efter införandet. Gustafs bageri ska därför noga värdera sin 

kapacitet och försöka förutse framtida ökningar, samt hur man ska förebygga dessa 

så man inte hamnar i Letsbuyits situation. Det tar lång tid att bygga upp ett bra 

rykte men de går snabbt att förstöra det.(Passivinkomst, 2011) 

 

 

5.3.5 Trust/Tillit 
 

Gustafs bageri är ett litet företag som är förhållandevis oetablerade, vilket fungerar 

som både en för- och nackdel. Fördelen är att det är ganska litet och personligt, 

man får ett ansikte på företaget vilket hjälper att bygga trust. Nackdelen som 

kommer med att vara ett mindre oetablerat företag är att vid starten av e-handel 

inte ha några tydliga referenser som nya kunder kan gå efter, de vet inte hur konto- 

och personuppgifter behandlas samt om företaget levererar. 

 

5.3.6 Bemötande av resultat 
 
Enligt ovanstående analys har vi kommit fram till att det finns ytterligare ett 

problem som inte nämns i teorin, hur man bemöter resultaten. 

Oberoende om resultaten som uppstår är bra eller dåliga gäller det att bemöta de på 

rätt sätt. Vid ett dåligt resultat ska man bemöta det ur ett analytiskt perspektiv och 

ta reda på vilka aspekter som ska förbättras för att uppnå önskat resultat. Har man 

uppnått önskat resultat ska man ur det analytiska perspektivet ta reda på vad som 

gjordes bra och vad det berodde på, för att kunna upprätthålla resultatet. 
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Det problemet stötte Brödleva på, då de inte analyserade varför det gick bra och 

kunde inte arbeta mot att upprätthålla resultatet. Det här ledde till att försäljningen 

sakta minskade och slutligen halverades.  

Oberoende resultatet ska Gustafs bageri alltid analysera sin nuvarande situation 

 

5.4 Vikten av de fyra fönstren hos ett bageri 
 
De fyra fönstren ska aldrig ignoreras helt, däremot måste prioriteringar ske och 

vikt läggas på vilka av fönsterna som är mest aktuella. Olika delar beroende av 

bransch ska utnyttjas för att uppnå bästa resultat. Bagerier säljer visuellt och har 

kunder som köper med ögonen, om bakverk inte ser aptitliga ut säljer de inte. Det 

leder oss in på att det grafiska fönstret ska prioriteras för bagerier. Ett exempel på 

att olika fönster ska prioriteras är teknikbranschen, där prestanda och pris är 

viktigare än utseendet, där blir informationsdesign kring produkterna viktigare än 

det visuella.  

 

5.4.1 Grafisk design 
 
Alla de fyra fönsterna är viktiga för en framgångsrik webbsida. När det kommer 

till livsmedel har det grafiska fönstret stor påverkan då produkterna ska förtäras. 

De gäller då att bilder såväl som utsnitt ger ett fräscht och hygieniskt intryck. 

Produktbilderna ska locka besökaren och skapa ett förtäringsbegär. Det är den 

viktigare delen av det grafiska fönstret, leda och navigera kommer i andra hand. 

Som kund till ett bageri vet man oftast vilken typ av produkt man söker, dock inte 

specifikt. Man kan inte leda en kund som inte vet vad den vill ha. Genom att lägga 

fokus på produktpresentation visar man kunden vad den vill ha.  

 

 

5.4.2 Informationsdesign 
 
Viktig information som ska finnas på ett bageris webbsida är policy där man 

beskriver hur kunden går tillväga med en undermålig produkt. Det är även viktigt 

att bageriet går ut med om de bakar med olika tillsatser eller halvfabrikat, men 
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också vad produkterna innehåller. Kunden ska veta vad den får i sig. De ska vara 

en tydlig innehållsförteckning på de produkter som säljs.  

 

5.4.3 Språklig design 
 
Generellt är språklig design viktig på alla typer av webbsidor. Inom bageri 

branschen kan missvisande eller felstavad information om ingredienser få 

ödesdigra konsekvenser och i värsta fall få en kund att hamna på sjukhus.  

5.4.4 Interaktionsdesign 
 
Interaktionsdesign är detsamma för bageri branschen som för andra branscher. Det 

gäller att ha en enkel navigering med tydliga menyer för att kunder ska hitta 

önskad information.  

 

Av de tidigare webbsidorna som har behandlats syns det att Heikki Bagare och 

SkickaTårta har lagt stor vikt vid och prioriterat det grafiska, där både utsnittet och 

produktbilder är genomtänkta och väl utformade. Tack vare det upplevs 

webbsidorna väldigt fräscha tillskillnad från Brödleva som inte lagt någon vikt vid 

det grafiska.  
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5.5 Riktlinjer vid införande av e-handel 
 
Riktlinjerna baseras på jämförande och analys av de intervjuade företagen samt 

Gustafs bageris nuvarande situation. För att nå önskat resultat är dessa fem 

riktlinjer avgörande vid införande av e-handel. Att ta dessa beslut ska vara det 

första steget, då de lägger grunden för att e-handeln ska lyckas. 

 

Tabell 2 – Valet av webbsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns den ekonomiska möjligheten att anställa en webbutvecklare är de det bästa 

alternativet. Företag kan då vara med och utforma webbsidan utifrån egna 

önskemål. Finns inte denna möjlighet fungerar det med en färdig lösning, det blir 

dock mer opersonligt och man blir låst till de färdiga mallarna.  

 

Tabell 3 – Marknadsföring 
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Finns inte ekonomin för att marknadsföra sig ska man inte införa e-handel. Som 

nämnt ovan spelar det ingen roll om man spenderat en förmögenhet på webbsidan 

om ingen vet att den existerar.  

 

Tabell 4 – Spenderad tid på webbsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en lyckad marknadsföring kommer webbsidan ständigt att utvecklas och 

behöva uppdateras. Har man valt att samarbeta med en webbutvecklare kan man 

timanställa utvecklaren för att sköta uppdateringar och underhåll. Har man istället 

valt den färdiga lösningen kommer ansvaret hamna hos personalen. 

 

Tabell 5 – Bemöta resultaten 
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Företaget ska alltid bemöta resultatet objektivt och reflektera över det.  Om det 

gick bra, vad berodde de på? Respektive om det gick dåligt, vad kan förbättras? 

 
Tabell 6 – Balans mellan fysisk-& webbutik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Företaget ska tidigt bestämma vilken balans som ska uppstå mellan den fysiska 

butiken och webbutiken. Man kommer tidigt se vilken balans som uppstår, sedan 

kan man vid behov styra den mot önskat resultat, genom olika sorters 

marknadsföring.  
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5.6 Är det värt för Gustafs bageri av att införa en e-
handel 
 
Även om riskerna och svagheterna är fler än möjligheterna och styrkorna, väger 

styrkorna och möjligheterna betydligt tyngre då många av riskerna och 

svagheterna är lätta att förebygga och åtgärda.  

 

Med sin stabila kundkrets, genuina affärsidé samt möjlighet till att etablera sig 

lokalt före konkurrenter, anser vi att Gustafs bageri skulle klara av att införa e-

handel. Dock enbart om följande kan uppfyllas. 

 

Om det inte finns ekonomiska förutsättningar för att följa de fem riktlinjerna 

minskar chanserna markant för att lyckas med e-handel. Om Gustafs bageri inte 

kan finansiera det ska man avstå ifrån e-handel. 

 

Det organisatoriska problemet är avgörande, då e-handel inte tillför tillräckligt 

många fördelar gentemot den fysiska butiken om inget leveransalternativ erbjuds. 

En e-handel som inte erbjuder leveransalternativ är en ofullständig e-handels-

lösning och det finns en stor risk att den kommer bli utkonkurrerad av den fysiska 

butiken. Det har nämnts tidigare i analysen och vid flertalet tillfällen bevisats att 

om man inte går helhjärtat in vid införandet av e-handel, kommer det i längden 

kosta mer än det smakar.  Om Gustafs bageri inte kan erbjuda kunder att hämta 

produkter ifrån lokala utlämningsställen ska man inte införa en e-handel. 
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6 Slutsats 
 
Vid införande av e-handel kommer företaget oberoende av bransch att stöta på 

problem inom logistik, ekonomi, kompetens, marknadsföring, trust, organisation, 

kapacitet och konkurrens. För att förbereda företaget inför dessa problem och nå 

ett bra resultat ska en SWOT-analys genomföras för att ta reda på vilket skick 

företaget är i för tillfället. En grafisk- och organisatorisk omvärldsanalys ska 

genomföras för att ta reda på nuvarande konkurrenters situation, genom det se 

vilka misstag de begått och vilka möjligheter de utnyttjat. Man kan genom 

resultaten förutse vilka problem som blir svårast att lösa och hur man förebygger 

dessa i ett tidigt skede. 

 

Om problemen inom de olika områdena inte blir lösta kan följande negativa 

aspekter uppstå, att e-handel och fysiskbutik konkurrera emot varandra, 

överbelastning, hinner inte leverera i tid, blir utkonkurrerade och att kundens 

förtroende förloras. I värsta fall kan de leda till att hela företaget går i konkurs.   

 

De positiva aspekterna som kommer att uppstå vid ett lyckat införande av e-handel 

är att företaget når ut till fler kunder, blir mer tillgängliga, ökar försäljningen, blir 

effektivare och får bättre ekonomiska förutsättningar.  

 

De fem riktlinjerna: 

 

Valet av webbsida, en webbutvecklare ska anställas för att företaget själva ska 

kunna påverka och anpassa webbsidan efter behov. 

 

Marknadsföring, finns de inte ekonomi för marknadsföring ska e-handel inte 

införas. 

 

Spendera tid på webbsida, webbsidan ska alltid vara aktuell och uppdaterad. 

 

Bemöta resultaten, att oberoende resultaten alltid sträva efter förbättring. 
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Balans mellan fysisk - och webbutik, företaget ska bestämma vilken balans som 

ska uppstå mellan den fysiska butiken och webbutiken. 

 

När företaget tagit beslutet att införa e-handel ska man följa de fem riktlinjerna och 

de fyra fönstren. De ska läggas olika vikt på fönstren beroende på bransch. Om 

riktlinjerna följs och de fyra fönstren prioriteras korrekt kommer det att resultera i 

ett förtroendeingivande och lyckat införande. 
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Bilaga A 
 
Intervju med Brödleva 
 
1. Varför valde ni att starta en e-handel och vad var målet med det? 

• Det vet jag inte riktigt, Kan inte säga vad det var som gjorde att jag kom på 
det. I SVD var det en artikel där min hemsida var med och fick väldigt bra 
respons. Och då tänkte jag att vad bra de skulle gått om jag hade haft e-
handel vid just det tillfället. 
 

2. När startade ni ert företag och hur lång tid tig det tills ni skaffade e-
handel? 
• år sedan så startade jag företaget.  Sen tog det nog 4 år innan jag startade 

själva e-handeln.  
 

3. Vilket material grundade ni beslutet om e-handel? 
• En kontakt som jag kände, som var duktig på att göra hemsidor. Så han var 

ledig å arbetslös och gjorde det billigt åt mig. En ekonomisk fråga helt 
enkelt. 
 

4. Varför har ni valt att tagit en färdig lösning/privatperson? 
• Kände en vän som gjorde det billigt. En ekonomisk fråga 

 
5. Hur har målet uppfyllts sen start? 

• Ja det gjorde det i början, men inte längre 
• Han som gjorde hemsidan har tröttnat, nu har han tröttnat och det händer 

inte så mycket i marknadsföring. Sök optimering var bättre förut, nu känns 
det som jag ligger långt bak i sök ledet. 
 

6. Vad ansåg ni var era styrkor innan e-handeln och har dessa förändrats? 
• Att jag gör jävligt bra bröd. 

 
7. Vad ansåg ni var era svagheter innan e-handeln och har dessa förändrats? 

• Att jag var en nybörjare. Förändringen är väl att jag blivit bättre, men det är 
ju inte tack vare e-handeln. Sen så ser jag ökad konkurrens. När jag starta 
var jag ensam och nu har folk börjat bakat eget surdegs bröd, vilket de inte 
gjorde innan. 

 
8. Vilka problem stötte ni på? 

• Nej inga större problem, förutom att kanske vänta på att det ska bli 
lönsamt. De kostar ju mer att skicka de här tre. Jag har ju en speciell deal 
med DHL genom Svensk Lantmat, utan det hade det inte alls vart lönsamt.  
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9. Hur löste ni problemen? 
• Har inte löst dem. 

 
10. Hur har logistiken förändrats? Lager, leverantörer, beställningar 

• Ingen större förändring i början när det gick bra. Hade ju en stor del butiker 
och arbeten som beställde. Men det var mer som nyhetens behag, för 
senare sen när insamlingarna på företagen slarvades med så slutade de 
beställa. Nu har jag väldigt få beställningar jämför med början  

 
 

11. Hur har övergången påverkat personalen och deras inställning till det? 
• Positivt bemötande av personalen. 

 
12. Hur stor är er försäljning i butik och över Internet? 

• 5% på Internet och resten i butik. I början (20%). Det tror jag. 
 

13. Har det minskat butik sen införandet? 
• Nej 

 
14. Vilken kapacitet låg ni på innan e-handeln och hur mycket har ni ökat? 

• Svårt att säga. Så pass små volymer så det känns inte relevant.  
 

15. Hur har ni bemött den ökande produktionen? 
• Jobbat lite mer 

 
16. Vad har ni för konkurrenter och har det uppkommit några nya sen 

införandet? 
• Nej inga konkurrenter på Internet som jag stött på. Mera fysiska butiker.  

 
17. Vilket är den tydligaste förändringen ni kan se? 

• Ingen förändring sen e-handeln. Är så pass liten andel så det märks inte, 
kanske jobba extra ibland. 

 
18. Så här i efterhand är ni nöjda med beslutet att skaffa e-handel? 

• Jag absolut, dem enda gångerna man känner sig dum är när någon beställer 
2 limpor. Tiden det tar att beställa bröd med transport är en nackdel, kan ta 
lång tid i förhållande vad jag får utav det. Man tänker att det 
förhoppningsvis kommer tillbaka. De flesta kunderna är engångs kunder. 
Man känner sig lurad ibland då man får beställningar av folk som inte 
finns. En kund ringde och frågade hur man fick tag i boken jag sålde. Sen 
när jag skickade så fanns inte adressen. En tråkig baksida att folk lurar en. 
3-4 gånger har jag stött på det. De har fått sina varor, men inte betalat. När 
man är ett litet företag så känns det hårt. 

• Känner mig för dålig på reklam för mitt företag på Internet. 
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• En färskvara så skickar ju bara bröd som håller sig väldigt bra. De ska ligga 
ett dygn innan man skär i dem, därför jag kans kicka dem. Färsk bröd i 
vanliga bageri och det är svårare att skicka. 

• Surdegs bröd funkar väldigt bra för e-handel.  
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Bilaga B 
 
Intervju med Heikki bagare 
 

1. När startade ni ert företag och hur lång tid tig det tills ni skaffade e-
handel? 
• För 3 veckor sedan statade jag både företaget och hemsidan. Men jag 

har bakat bröd i flera år 
 

2. Varför valde ni att starta en e-handel och vad var målet med det? 
• Många har hemsida i dagens läge, hjälper en att folk kan beställa, 

information för folk som är intresserade, göra reklam för företaget 
 

3. Vilket material grundade ni beslutet om e-handel? 
• Alla har en hemsida och jag kände för att kunna nå ut så behövde jag en 

hemsida. 
 

4. Varför har ni valt att tagit en färdig lösning/privatperson? 
• En vän till mig som är duktig på hemsidor hjälpte mig. 

 
5. Hur har målet uppfyllts sen start? 

• Ja, har väldigt mycket att göra, och tycker det går jättebra. 
 

6. Vad ansåg ni var era styrkor innan e-handeln och har dessa 
förändrats? 
• Mina styrkor som företag skulle jag säga är att jag gör allting själv, 

inga tillsatser. Riktigt  
gott finskt bröd. 
 

7. Vad ansåg ni var era svagheter innan e-handeln och har dessa 
förändrats? 
• Har för lite tid för brödet helt enkelt. 

 
8. Vilka problem stötte ni på? 

• Barnsjukdomar på hemsidan som enkelt kommer lösa mig med tiden. 
 

9. Hur löste ni problemen? 
• Har inga problem just nu 

 
 

10. Hur har logistiken förändrats? Lager, leverantörer, beställningar 
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• Just nu så har jag bara hämtning i butik med kontant betalning, men ska 
börja titta på ”utlämningsställen” och betalning över Internet. 
 

11. Hur har övergången påverkat personalen och deras inställning till det? 
• Positiv inställning 

 
12. Hur stor är er försäljning i butik och över Internet? 

• 80% över Internet, vilket är tidigare kunder som har köpt i butik. Som 
nu hellre beställer bröd över Internet. 
 

13. Har det minskat butik sen införandet? 
• JA! 

 
14. Vilken kapacitet låg ni på innan e-handeln och hur mycket har ni 

ökat? 
• Svårt att säga, kanske runt 40% låg på 60% innan. 

 
15. Hur har ni bemött den ökande produktionen? 

• Arbeta mera 
 

16. Vad har ni för konkurrenter och har det uppkommit några nya sen 
införandet? 
• Fazer bröd använder kemikalier, är en konkurrent men tack vare det 

räknar han bort dem 
• Sen även mindre bagerier i trakten som gör mer ljust bröd. 
• Många konkurrenter har hemsidor har tittat mycket på dem och 

inspirerats 
 

17. Vilket är den tydligaste förändringen ni kan se? 
• Ökad försäljning, mer jobb. 

 
18. Så här i efterhand är ni nöjda med beslutet att skaffa e-handel? 

• Jättenöjd, går jättebra. 
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Bilaga C 
 
Intervju med Brädgårn 
 
 
1. Varför valde ni att starta en e-handel och vad var målet med det? 

• Indirekt att drar folk till butiken. Konkurrensen som är hård i Sverige när 
det kommer till e-handel. Man har inte tid alla gånger att slåss mot de 
större. Synas så folk kommer till butik.  

 
2. När startade ni ert företag och hur lång tid tig det tills ni skaffade e-

handel? 
• Haft någon sorts kontakt med Internet från första början, men på senare tid 

skaffat sig en helt fungerande e-handelslösning. 
 

3. Vilket material grundade ni beslutet om e-handel? 
• Det finns vissa exempel som gjort de bra och mindre bra. Alltid försökt 

haft någon sorts kontakt med Internet. Men han upplever att det kostat tid 
och pengar. 

 
4. Varför har ni valt att tagit en färdig lösning/privatperson? 

• Valet grundat på brist på kunskap. Men är för tillfället inte helt nöjd/klar 
med layout och design av webbsidan. 

 
5. Hur har målet uppfyllts sen start? 

• Målet upplever Erik som uppfyllt, då det kommer fler folk till butiken. 
Tycker det är svårt att sätta siffror på det. Men upplever det som 
det.Målsättning sett till själva e-handeln är att få upp så många produkter 
som möjligt på hemsidan, som i sin tur genererar pengar.   

 
6. Vad ansåg ni var era styrkor innan e-handeln och har dessa förändrats? 

• Att jag är en lokal butik. Den lokala butiken finns kvar, men jag jobbar 
mycket med att vara service inriktad över nätet, ta hand om kunden som i 
en fysisk butik. Skapa mig ett bra rykte över Internet anser jag mycket 
viktig, för att kunna bli slagkraftig som butik i dalarna. 

 

 
7. Vad ansåg ni var era svagheter innan e-handeln och har dessa förändrats? 
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• Att jag har för många järn i elden, vill för mycket och är samtidigt väldigt 
självkritisk. E-handeln har gjort så jag har fått tumma en del på just för att 
sakerna som beställs på Internet MÅSTE ut och det blir en prioritering helt 
enkelt.Lätt att missa tydlig info om varor man lagt upp på webbsidan, 
vilket beror på brist av tid. Baksidan av att göra de så bra som möjligt, att 
man fastnar i beslut om vad man ska beställa hem etc.  

 
8. Vilka problem stötte ni på? 

• Växtvärk, man hinner inte med. Svårt att veta vad man ska 
prioriterabort?Privatliv eller små grejor på jobbet. Man räcker inte till helt 
enkelt. 

 
9. Hur löste ni problemen? 

• Problemen är väl inte lösta, men ett sätt att göra det skulle väl vara att 
succesivt försöka få in någon som kan vara backup/hjälpreda. Just nu 
jobbar man som 1,5 person. 

 
10. Hur har logistiken förändrats? Lager, leverantörer, beställningar 

• Ingen större förändring. Har som ambition att allt jag har på nätet SKA 
finnas i butik. Det är väl mer klassiska lager problem som uppstår så som 
att vinterjackor eller skor inte blir sålda och tar plats. 

 
11. Hur har övergången påverkat personalen och deras inställning till det? 

• Äger och gör allt själv.  
 

12. Hur stor är er försäljning i butik och över Internet? 
• 95% i butik 5% på Internet, mitt mål är att ligga på 10% över Internet 

 
13. Har det minskat i butik sen införandet? 

• Nej det har ökat, hemsidan drar in fler kunder 
 

14. Vilken kapacitet låg ni på innan e-handeln och hur mycket har ni ökat? 
• Låg på i princip 100% innan e-handeln. Sen den drog igång på allvar så har 

det ökat med 30-40% 
 

15. Hur har ni bemött den ökande produktionen? 
• Jobbar väldigt mycket övertid. 

 
16. Vad har ni för konkurrenter och har det uppkommit några nya sen 

införandet? 
• Tydligaste konkurrenter ärweb shoppar överlag på Internet. Annars butiker 

i närområdet i Borlänge, Falun.  Försöker hålla en hög service, för att 
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bemöta det. Falun skulle jag nog säga är min största konkurrent. Har ej 
upplevt några nya efter införandet. 

 
 

17. Vilket är den tydligaste förändringen ni kan se? 
• Man har på ett helt annat sätt skapat sig en möjlighet att visa folk vad man 

har utan att de kommer te butik. Med hjälp av webbsidan och Facebook. 
 
 

18. Så här i efterhand är ni nöjda med beslutet att skaffa e-handel? 
• Upplever inget som riktigt klart än med –e-handeln så svårt att uttala mig 

om det. Men jag upplever att man är illa tvungen att ha någon sorts web 
anknytning om man ska vara framgångsrik i framtiden i detaljhandel. Det 
gör att man knyter till sig folk, och får ut information snabbt. 

 
19. Erik vill tillägga följande: 

• Websidan går inte direkt runt just nu.Beror på brist på tid att lägga på en 
hemsida, för uppdatering och få in produkter. 

• Praktikant som hjälpt till med bilder och dylikt. Spar tid med det. Men har 
ändå fått jobba massa på kvällarna. 

• 5000:- för en annons som jag inte vet hur många som läser. Reklam på 
facebook är gratis men kostar tid. 1100 Gillar sidan på facebook, 500 har 
under veckan tittat på min facebook sida.  

• … Huvudkonkurrenten har inte en e-handel. Han ansåg att de kosta mer än 
de smaka. Jag anser ”de blir bättre försäljning av att visa upp grejorna på 
nätet, riktigt viktigt”. 
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Bilaga D 
 

Intervju med Gustafs bageri 
 

1. Ert mål med hemsidan? 
• Större kundkrets, synas mer, hitta oss, öka försäljning, eventuell 

expandering.  
 

2. Vad vill ni ha ut av hemsidan, funktionsmässigt? 
• Information om vilka vi är, och var vi finns. Gör allting själva, 

och har stått för det från början  
 

3. Hur tror ni det kommer att påverkan er? Logistik, personal, 
ekonomi, IT. 
• Hoppas på positiv ökning, ökad försäljning. Folk kommer hitta 

oss. Utkörning MÖJLIG. ( I vissa fall , till en viss kostnad) 
Bröllopstårtor. 
 

4. Företagskunder? 
• Inriktning på arbetarna i området. Arbetarna åker inte in i stan. 

30-40% fakturor. 
• Fler inne i stan än i Gustafs. 

 
5. Privatpersoner? 

• Fler privatpersoner på Bageriet. Fikar mer i Gustafs.  
 

6. Hur många fikar på plats? 
• 20%  i stan, Gustafs 35%. Mer bakelser godbitar i Gustafs, mer 

mackor och sådant i stan. 
 

7. Nuvarande % av kapaciteten. 
• Tar in personal vid arbetstoppar. Brist på plats i bageriet, max 

2-3 st där. Skulle kunna öka 100% vid skift arbete.  
 

8. Hur ställer ni er till expandering? 
• Mycket möjlig. 

 
9. Vilken marknadsföring använder ni er av nu?  

• Tidningar, vid öppning radioreklam( Gav bra resultat! )  
 

10. Använda befintliga metoder eller söka efter nya? 
• Absolut öppna för andra förslag.  

 
11. Några medier som ni inte vill/ hellre vill synas i? 

• Nej 
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12. Gilla knapp till Facebook? 
• Väldigt gott inställda till det 

 
13. Vilka tre grundfärger?  

 
• Logga är Gul ,svart och vit. (Orangegul). 

GRÖNT!?! Spåna om det… 
 

 
 

14. Logga? Slogan(om de inte har, vill dom ha?) Eventuella 
Önskemål?  

 
• Logga finns i digital format, och kan skickas till oss. 

”Bra kvalitet till bra pris. Mycket bröd för pengarna. ” 
• Båda parterna knopar ihop idéer och ser var det slutar. (Slogan) 

 
15. Ev. Reklam, hur ställer ni er till det? (Göra reklam för 

provision, eller reklam tillbaka?) 
• Samarbete finns, Dala ÄGG 
• God inställning till reklam ”dealar”. 

 
 

16. Från beställning till leverans? (Om man skulle införa ehandel). 
• Hur lång tid tar det vid beställning? = Minst 2 dagar. 1 dag kan 

bli svårt.  
 
 

17. Undantag i sortimentet (de som ej kommer gå att beställa 
online) 
• Nej hela sortimentet blir tillgängligt. 

 
18. ”Custom tårtor”? En möjlig idé eller inte? Finns det en 

marknad för er? 
• Fotografier på tårtor finns inte. Men för tillfället tar de en del 

custombeställningar , marknaden finns absolut för dem. Till viss 
del så mycket som de klarar av.  

 
19. Vad anser ni är era styrkor? 

• Har ett stort sortiment 
• Gör allting själv 

 
20. Vad anser ni är era svagheter? 

• Hinner inte med för lite i affären 
 

21. Vilka är era största konkurrenter just nu? Och vad anser ni de 
har för styrkor och svagheter? 
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• Åselbys Bageri och Gullans Bageri. Gullans bageri är 
etablerade Men Åselby går dåligt.  
 

22. Vilka problem tror ni kan uppstå? Logistik, ekonomiskt 
• Mest logistiskt, med nuvarande situationen kommer vi inte 

hinna med. Vi vet heller inte hur e-handel fungerar och hur en 
hemsida ska se ut. 
 

23. Hur många anställda har ni? 
• Vi har sex stycken fast anställda och sen några timanställda som 

jobbar ibland 
 

24. Hur stor är möjligheten att kunna ha utkörning lokalt? Med 
tanke på personal, ekonomi etc. 
• Finns marknad och möjlighet, tid blir problemet 

 
25. Namnet på första ägaren 

• Leo och Biane Nilsson 
 

26. Hur ställer ni er till omformning av ”logga”? (förklara våra 
tankar) 
• Lugnt 
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Bilaga E 
 
 

 



I K 2 0 0 9  E X A M E N S A R B E T E  
J O H A N  B E R Q V I S T  &  P A T R I C K  L U N D B E R G   

V T 1 1  

Införandet av e-handel – 
 mot mindre till medelstora företag 



Inledning 

 
 Det här arbetet grundar sig på att Gustafs bageri var 

intresserade av att skaffa sig en e-handel 
 Vi gjorde en enklare hemsida som man man kan 

koppla en eventuell e-handel till. 
 

Presenter
Presentation Notes
Det här arbetet grundar sig på att Gustafs bageri var intresserade av att skaffa sig en e-handel för att eventuellt kunna nå ut till en bredare kundkrets och öka sin omsättning.En enklare hemsida med möjlighet att koppla e-handel till skapades ifall Gustafs bageri skulle ta beslutet att det vill införa en e-handel



Gustafs bageri 

 
 Har bageri och café i Gustafs 
 Café i Borlänge till salu 
 6 fast anställda och 3 timanställda 
 

Presenter
Presentation Notes
Gustafs bageri har ett bageri och ett café i Gustafs där allt produceras.De äger ett café i Borlänge som för tillfället är till salu då det inte gav önskat resultat.Företaget har nu sex stycken fast anställda och tre stycken timanställda som jobbar vid behov då företaget har väldigt mycket att göra.



Problemformulering 

 
 Hur påverkas ett mindre företag när de tar steget in i 

e-handel? 

Presenter
Presentation Notes
Problemet som ska lösas med arbetet är hur ett mindre företag påverkas när det tar steget in i e-handel.Vilka fördelar och nackdelar som uppstår i personalförhållanden, ekonomi och logistik  samt hur företaget kan bemöta dessa på bästa sätt.



Syfte 

 
 Är att skapa ett underlag till företag som ska 

underlätta vid beslutsfattande angående införandet 
av e-handel. 

Presenter
Presentation Notes
Syftet är att skapa ett generellt underlag till företag så de kan ta korrekta beslut vid införandet av e-handel.



Mål 

 
 Att skapa en webbsida: 

 FMA 
 Reklam 
 Information 
 Produkter 
 Koppla en e-handel till 

 

Presenter
Presentation Notes
Målet var att i slutet av samarbetet med Gustafs bageri leverera en webbsida med FMA, reklam, information om företaget och produkter samt att koppla en e-handelslösning till sidan så att beställningar kan genomföras online.



Avgränsning 

 
 Företagsperspektiv 
 Tillgänglighet 

Presenter
Presentation Notes
Arbetet kommer ha inriktning mot företagsperspektiv inom e-handel. Kundperspektivet är intressant men har valts bort då det blir för omfattande och inte är relevant .Inom de fyra fönstren så har Tillgänglighet valts bort då det inte är avgörande för själva införandet även om det är viktigt att senare anpassa sidan för alla målgrupper.



Metod 

 
 Litteraturstudie 
 Intervjuer 
 SWOT-analys 
 Jämförelse 
 

Presenter
Presentation Notes
Metoderna som kommer att användas för att samla in, värdera och analysera information är:Litteraturstudier: Vi har läst etablerad litteratur inom ämnet för att skapa oss en mer ingående kunskap.Intervjuer: Vi har intervjuat små företag som redan tagit steget in i e-handel för att ta reda på vilka problem och möjligheter som uppstått.SWOT-analys: Att med hjälp av SWOT-analys analysera insamlad data för att ta reda på företagens styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Hur man förstärker sina styrkor, reducerar sina svagheter, utnyttjar sina möjligheter och åtgärda de risker som finns och kan uppstå.Jämförelser: Att jämföra hur de intervjuade företagen påverkats av införandet och hur det gått tillväga.



Design 

 
 De fyra fönstren 

 Grafisk design 
 Språklig design 
 Informationsdesign 
 Interaktionsdesign 

Presenter
Presentation Notes
De fyra fönstren är grundläggande för att uppnå en god design på en webbsida. Beroende på bransch bör olika fönster prioriteras  men alla måste ha en tydlig närvaro.Grafisk design:  Bilder såväl som utsnitt ska ge ett fräscht och seriöst intryck. Språklig design: Att formulera och stava sina meningar rätt för att skapa ett förtroende och seriöst intryck.Informationsdesign: Det ska finnas tydlig information om företaget och deras produkter.Interaktionsdesign: Det ska vara lätt att nå önskad destination på hemsidan oberoende om det är information om produkter eller företaget som sökes.



E-handel 

 
 Hinder för e-handel 

 Problem som kan uppstå 
 Vi lägger väldigt stor vikt vid detta 
 Är generell för alla branscher 
 

Presenter
Presentation Notes
Självklart kommer det att uppstå problem vid införandet av en e-handel eftersom företaget påverkas på så många olika fronter som:Kompetens, kultur och attityder Organisatoriska trösklarTekniska svårigheterKostnadsrelaterade problemProblem med att vara tillgängligKonkurrensrelaterade problemOtillräcklig kapacitetLegala hänsynstagandenTillit/TrustVi har lagt väldigt stor vikt vid detta och analyserat alla problem som kan uppstå för Gustafs bageri och vägt detta mot möjligheterna som ges.Du kommer stöta på dessa problem vid införandet av e-handel oberoende av bransch



E-handel 

 
 Möjligheter vid e-handel 

 Ökad produktivitet 
 Ekonomiska förutsättningar 
 Nå ut till fler kunder 
 Minska fasta kostnader 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Möjligheterna som ges vid e-handel är att  produktiviteten kan ökas, nå ut till fler kunder och minska fasta kostnader. Allt detta leder till att företaget får bättre ekonomiska förutsättningar



Empiri 

 
 Vi har intervjuat följande företag: 

 Brödleva 
 Brädgårn 
 Heikki bagare 

 Analyserat både organisatoriskt och grafiskt. 
 Skicka tårta 
 Brädgårn 

Presenter
Presentation Notes
Företagen som vi intervjuat och analyserat grafiskt och organisatoriskt angående införande av e-handel är:Brödleva: Ett Bageri i Svärdsjö som skickar surdegsbröd med hjälp av dhl till hela SverigeBrädgårn: Ett lokalt företag som säljer skateboard relaterade produkter.Heikki bagare: Ett nystartat företag med global e-handel som är beläget i södra Sverige.Vi valde att analysera skickatårta.se grafiskt då det blir en direkt konkurrent men då det är en paraplyorganisation så är inte en organisatorisk analys relevant.Med Brädgårn gjorde vi det motsatta, det grafiska var inte aktuellt då det inte är en konkurrent, men då alla företag stöter på liknande problem vid e-handel var en organisatorisk analys relevant.



SWOT-analys  

 Gustafs bageri: 
 Styrkor 

 Gör allting själva 
 Stort sortiment 
 Stabil kundkrets 

 Svagheter 
 Överbelastning 
 Dåligt läge 
 Bristande kompetens 

    

Presenter
Presentation Notes
Efter att ha intervjuat Gustafs bageri och gjort en SWOT-analys kom vi fram till följande:StyrkorGör allting själv: Allt bakas ifrån grunden, det använder inga halvfabrikatStort sortiment: Det säljer bröd, tårtor, baguetter, bakelser osv.Stabil kundkrets: Bestående av privatkunder såväl som företag.SvagheterÖverbelastning: De har förtillfället svårt att hinna med pågrund av stor efterfrågan.Dåligt läge: Gustafs bageri ligger i utkanten av Gustafs två mil utanför Borlänge.Bristande kompetens: Vissa i personalen kan inte ens namnet på vissa bakverk, vilket man kan förvänta sig att det ska kunna.



SWOT-analys 

 Möjligheter 
 Expandering 
 Kan öka produktionen 
 Bli först med e-handel lokalt 
 Ny kundkrets kan bli tillgänglig 

 Risker 
 Kompetensrelaterade problem 
 Organisatoriska problem 
 Kostnadsrelaterade problem 
 Otillräcklig kapacitet 
 Tillit/Trust 

Presenter
Presentation Notes
Möjligheterna som uppstår för Gustafs bageri vid e-handel är:MöjligheterExpandering: Det får ännu en försäljningskanal via webbsidanKan öka produktionen: Om efterfrågan ökas måste även produktionen ökas.Bli först med e-handel lokalt: För tillfället finns det inget bageri i Borlänge området som erbjuder denna service.Ny kundkrets kan bli tillgänglig: Då en konkurrent är nära konkurs så frigörs en ny kundkrets vilket man bör utnyttja.RiskerKompetens relaterade problem: Vem ska uppdatera och ta hand om webbsida? Vem ska ta ansvar för vad?Organisatoriska problem: Kommer leverantörer klara av att leverera önskade kvantiteter och kommer Gustafs bageri hinna producera.Kostnadsrelaterade problem: Att expandera kostar pengar även om det bör ses som en investering.Otillräcklig kapacitet: Det har för tillfället svårt att hinna med allt och det kommer behöva anställa mer personal för att hinna med.Tillit/Trust: Är man ny och oetablerade på internet kan kunder ha svårt att lita på företaget.



Design 

 
 Vikten av de fyra fönstren hos ett bageri: 
 Grafisk design 
 Språklig design 
 Interaktionsdesign 
 Informationdesign 

Presenter
Presentation Notes
Grafisk design: När det kommer till livsmedel har det grafiska fönstret stor påverkan då produkterna ska förtäras. Produktbilderna ska locka besökaren och skapa ett förtäringsbegär.Språklig design: Inom bageri branschen kan missvisande eller felstavad information om ingredienser få ödesdigra konsekvenser och i värsta fall få en kund att hamna på sjukhus. Interaktionsdesign: Interaktionsdesign är detsamma för bageri branschen som för andra branscher. Det gäller att ha en enkel navigering med tydliga menyer för att kunder ska hitta önskad information. Informationsdesign: Det är viktigt att bageriet går ut med om de bakar med olika tillsatser eller halvfabrikat, men också vad produkterna innehåller. Kunden ska veta vad den får i sig.



Diskussion och analys 

 
 Diskuterat styrkor och svagheter hos företagen. 
 Analyserat Gustafs bageris SWOT-Analys 
 Med stor fokus på problem och hur man löser dessa. 

Presenter
Presentation Notes
Vi har diskuterat styrkorna och svagheterna hos de företag som vi intervjuade och vad som ledde till dessa. Med hjälp av det analyserat SWOT-analysen med stort fokus på problemen och hur man löser dem på bästa sätt.Med det som utgångspunkt så har vi kommit fram till att Gustafs bageri klarar av att införa en e-handel, men enbart om man följer det fem besluten vilka är grundpelare för att lyckas med införandet av e-handel.



De fem besluten 

 
 Kommit fram till fem beslut: 
 Valet av webbsida 
 Marknadsföring 
 Lägga ner tid på webbsida 
 Bemöta resultat 
 Balans mellan fysiskbutik & Webbutik 

Presenter
Presentation Notes
Dessa är de fem beslut och grundpelare vi har kommit fram till och oberoende av bransch bör man alltid ha dem i åtanke för att nå ett lyckat resultat.



Beslut 1 



Beslut 2 



Beslut 3 



Beslut 4 



Beslut 5 



Är det värt för Gustafs bageri att införa en e-
handel? 

 
 Risker vs Möjligheter 
 Svagheter vs Styrkor 
 De fem besluten 
 Utkörning 

Presenter
Presentation Notes
Även om riskerna och svagheterna är fler än möjligheterna och styrkorna så väger möjligheterna och styrkorna tyngre och vi är övertygade om att Gustafs bageri klarar av att införa en e-handel om det följer de fem besluten, dock måste webbsidan ha någon form av utkörnings alternativ för att inte bli utkonkurrerad av den fysiska butiken och erbjuda något som den inte gör.



Generellt resultat 

 
 Stöta på problem 
 SWOT-analys 
 Problem som uppstår 
 Lyckat införande 

 

Presenter
Presentation Notes
Oberoende av bransch kommer ditt företag att stöta på problem vid införande av en e-handel, det är därför viktigt att man noga analyserar företagets nuvarande situation och vilka möjligheter och risker som kan uppstå. Det görs bäst med en SWOT-analys så man är redo för framtiden. De fem besluten är också generella och de ökar dina chanser för ett lyckat införande.
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