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Sammanfattning 

 

Syftet med förevarande studie är att undersöka vilka för- och nackdelar e-handeln erbjudit ett 

mindre svenskt företag i retailbranschen under dess internationalisering och hur dessa 

påverkat internationaliseringen. För att besvara syftet har vi genom en kvalitativ studie och 

sex intervjuer och undersökt ett mindre svenskt företag som säjer stilmässigt utpräglade 

kläder. Undersökningen utgår ifrån tidigare e-handelslitteratur utifrån vilken tidigare 

föreslagna för- och nackdelar som e-handel inneburit för internationaliseringen identifieras. 

Dessa läggs senare till grund för undersökningen. 

Resultatet av vår studie visar att e-handeln inneburit följande för- och nackdelar för 

fallföretaget; (1) Minskad distans och utökad räckvidd till kunder och marknader i utland. (2) 

Minskad risk och mindre behov av resurser vid försäljning till kunder i utlandet. (3) En 

positiv inverkan på möjligheten att nå ut med ett enhetligt budskap på den internationella 

marknaden och därmed stärka varumärket. (4) En utökad och effektiviserad 

kunskapsinhämtning. (5) En minskad psykisk distans till flera utländska marknader. (6) En 

bristfällig strategi för hur e-handeln skulle uppnå sina syften har inte visat sig utgöra en 

nackdel för fallföretaget. (7) E-handel har visat sig leda till konflikter med flera av dess 

agenter och återförsäljare. Identifierade för- och nackdelar har påverkat internationaliseringen 

genom att fallföretaget blivit mindre benäget att vilja använda sig av agenter i sin fortsatta 

etablering. Företaget försöker nu istället i högre grad etablera egna butiker på utländska 

marknader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord; e-handel, internationalisering, internationaliseringsprocesser, små företag, 
internet, webbshop, globalisering 
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1.	  Inledning	  	  

 

“Business today competes in two worlds: a physical world of resources that managers can see 

and touch and a virtual world made of information” (Rayport och Sviokla, 1995).  

Det finns två viktiga fenomen som särskilt kännetecknar den moderna marknaden idag. Dessa 

utgörs av globalisering och internet. Globaliseringen har bidragit till att fler företag kunnat nå 

ut till utländska marknader och på så sätt växa och bli konkurrenskraftiga. Idag finns en rad 

olika alternativ genom vilka företag kan nå ut till och etablera sig på nya marknader. 

Expansioner grundar sig i två kriterier. Det ena är ett begär att växa och det andra att skapa 

tillväxt på nya marknader (Jakobsen och Lien, 2003). I och med den tekniska utvecklingen 

har den internationella marknaden expanderat ytterligare. Idag består den inte längre endast av 

vår fysiska värld. Den har nu utökats och omfattar även den virtuella marknad som öppnats 

upp genom internet där företag också kan växa och skapa tillväxt. Företag använder internet i 

allt högre grad som ett strategiskt verktyg för att kunna möta den ständigt ökande 

konkurrensen från andra företag (Chinga och Ellis, 2004). Denna nya teknologi har inte bara 

öppnat upp för en ny marknad utan också lett till nya möjligheter för företag vad gäller att 

effektivt nå ut till nya marknader (Prasad, m.fl., 2001).  

E-handeln i Sverige har ökat stadigt under 2000-talet och e-handelsföretag har visat sig 

lönsamma (Svensk handel, 2011). E-handeln har därmed blivit ett instrument och 

konkurrensverktyg för företag att använda inom sin verksamhet för att nå framgång på såväl 

den inhemska som den internationella marknaden. Forskning har även visat på en positiv 

relation mellan graden av e-handel integrerat i företaget och att vara en global aktör. Företag 

som möter internationell konkurrens har idag större press på sig att integrera e-handel i sin 

verksamhet för att öka sina marknadsandelar och nå en högre effektivitet (Kraemer m.fl., 

2002; Jaw och Chen 2006). E-handeln kan därmed anses vara ett närmast obligatoriskt 

verktyg för företag som vill växa och konkurrera på den internationella marknaden. Medan 

multinationella företags internationalisering drivs av kunskapsinhämtning och lärande genom 

etablering (Forsgren, 2002; Hadjikhani och Johanson, 2002), är internet ett sätt för mindre 

företag att utforska och nå nya marknader utan tidigare erfarenhetsbaserat lärande (Jean, 

2007). Mindre företag föreslås därför kunna kompensera för bristen på möjlighet till handel 

på en fysisk marknad som multinationella företag har, genom en strategisk användning av 

Internet (Moini och Tesar, 2005). Mindre företag har vidare större flexibilitet vilket gör att de 
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snabbt kan prova sig fram genom användning av e-handeln (Yamin och Sinkovics, 2006). 

Internet och e-handel har därmed ansets ge mindre företag en viktig möjlighet att växa 

internationellt och påskyndar internationaliseringen (Petersen m.fl., 2002; Aspelund och 

Moen, 2004; Morgan-Thomas och Bridgewater, 2004; Sinkovics och Penz, 2005). 

 

1.2	  Problemformulering	  och	  avgränsning	  

 

Ökningen av e-handel förväntas fortgå också framöver och e-handel kan förväntas bli en allt 

viktigare del av många företags verksamhet även i fortsättningen (Svensk Handel, 2011). 

Trots en allt större utbredning av e-handel och en allt större press på mindre företag som vill 

växa att expandera internationellt, finns det i dag få studier som behandlar vilken inverkan 

fenomenet e- handel har på företags internationalisering. Därför har det i litteraturen 

efterfrågats ett paradigmskifte där hänsyn i högre grad tas även till e- handelns inverkan på 

etableringar utomlands (Karadvic och Gregory, 2005; Overby och Min, 2001; Petersen m.fl., 

2002; Prasad m.fl., 2001; m.fl., 2001).  

“A new paradigm may be needed to take into consideration e-commerce, both in the process 

of entering markets, and in the management of operations within those markets” (Karadvic 

och Gregory, 2005). 

 Befintlig litteratur tar främst sikte på internet där e-handel endast får indirekt utrymme som 

en del av nätet och det finns ytterst lite renodlad e-handelslitteratur. De undersökningar som 

gjorts har fokuserat på exempelvis hur e-handel kan användas inom ramen för 

marknadsföringsteorier (Prasad, m.fl., 2001; Ching och Ellis, 2004; Karavdic och Gregory, 

2005; Varadarajan och Yadav 2002; Samiee, 1998). Det har också studerats vad som driver 

och påverkar e-handeln i sig (Kraemer m.fl., 2002; Peixin och Wei Xie 2012 ). Den teori som 

tar sikte på internationalisering och e-handel riktar främst in sig på enskilda aspekter av 

internationalisering så som psykisk distans (Yamin och Sinkovics, 2006; Evans och 

Mavondo, 2002) eller internets och e-handelns påverkan på kunskapsinhämtning och så som 

informationsteknologi (Cairncross, 2001; Aspelund och Moen, 2004). Vidare är det främst 

företag inom vissa branscher så som servicesektorn, teknikbranschen eller tillverkningsföretag 

som studerats (Lituchy och Rail, 2000; Tiessen m.fl., 2001; Moini och Tesar, 2008). Studier 

har också genomförts ur ett entreprenörsperspektiv (Reuber och Fischer, 2010, Loane, 2006). 
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Det har också genomförts studier av företag som enbart använder sig av e- handel så som 

försäljningskanal (Tiessen m.fl. 2001). Därmed torde det vara intressant att sammanställa 

identifierade för- och nackdelar i dessa olika studier och undersöka om och vilken inverkan 

dessa haft på företag inom andra branscher.  

1/3 av svenska e-handelsföretag har försäljning till utlandet och en av de bästsäljande 

varugrupperna är kläder (Svensk Handel, 2011). Företag är mer benägna att internationalisera 

sig om deras befintliga marknader är små (Hollensen, 2011). I och med att den svenska 

marknaden är relativt liten är det intressant att undersöka ett svenskt företag (Tillväxtverket, 

2012). Det sker vidare en ökande försäljning av skor och kläder genom e-handel och det är 

också en av de produkter som säljer mest på internet (Tillväxtverket, 2012), därför torde det 

vara intressant och relevant att undersöka hur e-handeln påverkat ett svenskt företag inom 

retailbranschen. I och med att mindre företag har knappare resurser och är mer känsliga för 

risk och misslyckade etableringar ses internationalisering genom internet som mer attraktivt 

för dessa i och med att det är billigare (Buckley, 1989; Welsh och White, 1981). Internet har 

också blivit ett nytt sätt för mindre företag att kunna konkurera med större aktörer och nå ut 

på den internationella marknaden genom (Jean, 2007).  Därför är det intressant att också 

studera ett mindre företag.  

	  

1.2.1	  Syfte	  

	  
Genom denna undersökning vill vi bidra med en studie av vad e-handeln inneburit för 

internationaliseringen hos ett mindre svenskt företag i retailbranschen. Då e-handel blivit en 

viktig del att integrera i företags verksamhet och det i teorin framgår att e-handeln påverkar 

internationella expansioner, vill vi undersöka närmare om i tidigare teorier identifierade för- 

och nackdelarna också är applicerbara på mindre företag som verkar inom ovannämnda 

bransch. Vi vill också undersöka hur identifierade för- och nackdelar inverkat på 

internationaliseringen. Syftet med denna uppsats och de frågeställningar vi avser att 

undersöka och besvara är därmed:  

(1) Vilka fördelar och nackdelar erbjuder e-handeln ett mindre svenskt företag i 

retailbranschen under deras internationalisering och (2) hur har dessa påverkat företagets 

internationalisering? 
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1.2.2	  Disposition	  	  
	  

Uppsatsen är uppdelad i 6 kapitel. I första kapitlet presenteras relevant teori för förståelse av 

internationalisering inom små företag och e-handel. En sammanställning görs av de för- och 

nackdelar som identifierats i litteraturen utifrån vilka resterande del av uppsatsen kommer 

utgå från. Vidare följer metod där det tillvägagångssätt vi valt för att genomföra studien 

presenteras. Därefter följer en genomgång av vår empiri och resultatet av vår undersökning 

för att i efterföljande kapitel 5 analyseras och diskuteras. I sista kapitlet presenterar vi studiens 

implikationer och slutsatser samt ger förslag till vidare forskning inom området.  

2.	  Teori	  
 

I förevarande avsnitt kommer vi först att gå igenom mindre företags internationalisering samt 

de problem och drivkrafter som är förenade med denna. Därefter följer en allmän 

redogörelse av e-handel. Syftet med e-handelsdelen är att skapa en förståelse för e-handeln 

som fenomen och vad e-handeln är. På så vis presenteras också en definition av e-handeln 

som är viktigt för förståelsen av hur den kan generera presenterade för- och nackdelar. 

Därefter redogörs för hur e-handeln kan användas inom ramen för mindre företags 

internationalisering, vilken efterföljs av en presentation av för- och nackdelar som denna i 

litteraturen föreslagits medföra. 

 

2.1.	  Internationalisering	  av	  mindre	  företag	  
Internationalisering så som tillväxtstrategi är något som blir allt viktigare för mindre företag 

för att kunna expandera. Detta har gjort att dessa börjat ta mer plats på den internationella 

marknaden som tidigare främst dominerats av större multinationella företag (Oviatt och 

McDougall, 1996).  Implikationerna för mindre företag att ge sig ut på den internationella 

arenan är främst marknadssökande och för att nå utökad tillväxt. Det är en utvecklingsprocess, 

snarare än ett sätt att söka resurser på (Jones, 1999). Genom internationalisering kan de 

mindre företagen bland annat utöka sin produktivitet och tillväxt och nå nya kunder och 

marknader precis som större bolag tidigare gjort (Zahra m.fl., 2000). Inom mindre företag 

finns dock viktiga betydande skillnader i form av hur ägande, resurstäthet och uppbyggnad av 

organisationsstruktur ser ut, jämfört med de större multinationella företagen (Smith m.fl. 
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1988, Carrier 1994). Något som påverkar deras internationaliseringsmöjligheter (Lu och 

Beamish, 2001).  

Det största problemet mindre företag ställs inför är bristande resurser. Detta leder till att de 

har sämre möjligheter att ta tillvara på affärsmöjligheter utomlands då bristen på resurser kan 

begränsa möjligheten att nå ut till nya marknader (Meyer och Skak, 2002). Vidare blir det 

också svårare för mindre företag att möta konkurrensen från större resurskraftiga företag 

(Knight, 2001). Stor flexibilitet, inovativitet, fantasi och hur mindre företag använder sig av 

ny teknologi har dock ansetts utgöra viktiga fördelar för mindre företag vilka gjort att dessa 

ändå lyckats konkurera på den internationella marknaden (Jones, 1999). Många mindre 

företag konkurerar också med de större genom att erbjuda nischade produkter då de sällan har 

möjlighet att konkurera med pris. Därför är det viktigt för dessa att kunna nå ut till flera 

marknader för att hitta kundunderlag (Hamill, 1997).  

Ett annat problem företag ställs inför är nackdelen av att komma utifrån1. Denna innebär den 

nackdel som uppstår då ett utländskt företag inte känner till den nya marknaden, vilken ofta är 

olik den inhemsk och därmed svårare att förstå (Barringer och Greening, 1998). Företag måste 

starta en ny och ofta kostsam process för att förvärva kunskap kring hur marknaden bör 

hanteras och om legala, kulturella och ekonomiska skillnader (Oviatt, McDougall 1996). 

Detta leder till en fördel för inhemska företag. (Barringer och Greening,1998). Mindre företag 

är mer känsliga för denna nackdel än stora företag i och med att den är kostsam att överbrygga 

och därmed kräver resurser (Lu och Beamish, 2001). Kunskap om utländska marknader har i 

litteraturen också ansetts vara högst väsentlig som en viktig faktor för företags 

internationalisering (Johansson och Vahlne 1977, 1990; Johanson och Wiedersheim, 1975: 

Petersen m.fl., 2001). Utökad kunskap och en snabb kunskapsinhämtningsprocess kan starkt 

påverka mindre företags konkurrenskraft på den internationella marknaden och påverka deras 

internationaliseringshastighet (Bell m.fl.,  2003). En viktig aspekt inom ett företags 

internationalisering är också nätverk. Det utgörs av relationer mellan olika aktörer och företag 

genom socialt utbyte varigenom relationer utvecklas. Dessa är viktiga för små företag som 

sällan klarar sig på egen hand. På så vis kan företag hitta viktiga samarbetspartners och 

tillgodogöra sig erfarenhetsbaserade kunskap (Johanson & Vahlne, 2009).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Liability	  of	  foreignness	  
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2.1.1	  Etableringsmöjligheter 
Hur ett mindre företag väljer att etablera sig är ofta beroende på hur hög risk företaget 

upplever att en etablering på den nya marknaden innebär. Ofta anses risken hög om det är 

kostsamt att inhämta information och om den information som inhämtas inte anses pålitlig 

(Koch, 2001). Ett sätt att nå nya marknader på och minska kostnader genom är export. Export 

har länge ansetts utgöra ett lämpligt första steg att nå nya marknader genom då det innebär låg 

risk och snabbt tillträde. I synnerhet för mindre företag med mindre resurser (Zahra m.fl., 

1997). Därmed minskar risken för att möta en stor ekonomisk förlust. Vidare erbjuder det ett 

sätt för företag att förvärva erfarenhet från den nya marknaden genom relationer med agenter 

och distributörer (Erminio och Rugman, 1996). Medan fördelarna med export utgörs av 

mindre kortsiktig risk för stora ekonomiska förluster jämfört med en direkt etablering, kan det 

leda till mindre fördelaktiga resultat och mindre vinster långsiktigt sett (Rugman 1982). Vid 

exporter finns en risk för att företagets produkter utsätts för opportunistiska distributörer eller 

hanteras på ett sätt som minskar värdet på produkten och urholkar dess varumärke. Dessa 

risker kan minskas genom att etablera företaget fysiskt i landet genom en direkt investering2. 

Vid en etablering genom en direkt investering behåller företaget en större kontroll över 

produkten och hur distributionen i landet sker (Rugman. 1982). Direkt investering i landet 

erbjuder vidare utökade möjligheter att förvärva viktig kunskap, erfarenhet och inlärning 

(Shan och Song, 1997). Samtidigt krävs en större investering för att genomföra denna typ av 

etablering, vilken också är mindre flexibel och därmed innebär en större risk. Den kräver mer 

kunskapsinhämtning och erfarenhet av landet än vid export. Det kan också uppstå problem 

med att både exportera och etablera sig genom en direkt investering för att utöka sin marknad 

i samma land då detta kan leda till kanibalisering av den egna produkten (Lu och Beamish, 

2001). Direkt investeringar och export har länge utgjort två klassiska sätt genom vilka företag 

internationaliserat sig. Den moderna internationella marknaden erbjuder emellertid nu fler sätt 

att etablera sig genom. Tack vare den tekniska utvecklingen erbjuds företag nu också 

alternativa tillvägagångssätt att nå ut på den internationella arenan genom bland annat internet 

och e-handel (Wright och Etemad, 2001).  

2.2	  E-handel	  
 

E-handel är ett det verktyg vilket företag erbjuds möjligheten att driva elektronisk handel över 

internet genom (Turban m.fl., 2002). Internet som marknadsplats har under senare år vuxit 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  foreign	  direct	  investment	  
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snabbt i takt med att antalet användare och efterfrågan ökat. Fördelarna med att ta till sig ny 

teknologi blir större ju fler som använder sig av denna (Katz och Shapiro 1994). I och med 

utbredningen av internet har e-handeln därmed blivit en viktig teknologi för företag. E-handel 

har i litteraturen definierats som en process av köp, försäljning eller utbyte av produkter, 

tjänster och information samt interaktion genom datanät (Turban m.fl., 2002). Vidare beskrivs 

e-handeln som en universellt utbredd elektronisk marknad för olika typer av kommersiella 

aktiviteter och handelspartners. Det är en plats för presentation, handel, distribution och 

tillhandahållande av kundservice. E-handel erbjuder vidare samarbete mellan handelsparter 

och genomförande av transaktioner genom elektronisk teknologi (Gregory m.fl.,  2007). En 

etablering av e-handel likställs med uppstart av ny affärsverksamhet (Loane, 2006). En av de 

viktigaste faktorerna för att nå en framgångsrik försäljning genom e-handel anses vara 

interaktivitet mellan köpare och säljare. Något som gör e-handeln till mer än endast ett 

transaktionsverktyg (Varadarajan och Yadav, 2002; Haubl och Trifts 2000). E-handel sker 

oftast genom en webbshop som försäljningskanal. I förevarande arbete kommer begreppet e-

handel fortsättningsvis syfta till den ovan beskrivna processen av försäljning, kommunikation 

och annan interaktion mellan aktörer som sker genom en webbshop. Mindre företag startar 

främst upp e-handelsverksamhet på grund av press utifrån som gör att företag känner att de 

måste följa med i utvecklingen i branschen och erbjuda denna typ av tjänst. Vidare krävs att 

de har inomorganisatoriska resurser som gör att de faktiskt kan och slutligen att företaget 

också vill starta upp en e-handel (Tiessen m.fl., 2001). Hur mycket resurser som ett företag är 

beredda att investera beror främst på hur stora möjligheter de upplever att det finns på 

marknaden. Vidare finns det ett samband mellan hur många som använder sig av ett företags 

e-handel och hur sofistikerad och välutvecklad denna är (Tiessen m.fl., 2001). I och med att e-

handeln allmänt accepteras som en ny kommunikations- eller distributionskanal har allt fler 

företag tvingats anpassa sig till och använda denna nya teknik i högre grad för att möta den 

nya konkurrensen och efterfrågan (Sakar m.fl.,1998; Geyskens m.fl., 2002).  

 

2.3	  E-handel	  och	  mindre	  företags	  internationalisering	  
Internet som försäljningskanal har gett yngre och mindre företag ett konkurrensmedel genom 

vilket de kan konkurrera med redan etablerade och större aktörer på den internationella 

marknaden. Genom att fokusera mer på, eller använda sig av e-handel på ett bättre sätt, kan 

mindre företag generera bättre värde till och effektivisera sin export (Morgan och 

Bridgewater, 2004; Samiee, 1998). E-handeln anses kunna användas för att förbättra och 
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underlätta export genom att bland annat erbjuda möjlighet för mindre företag att snabbare 

anpassa sin strategi till förändringar på exportmarknaden (Karavdic och Gregory, 2005; 

Varadarajan och Yadav, 2002). E-handeln utgör också en snabbare försäljningskanal till nya 

marknader än distributörer och agenter (Arenius m.fl., 2006). I litteraturen har det beskrivits 

som svårt att endast använda sig av e-handel vid en internationalisering och torde krävas att e-

handeln används ihop med också andra etableringssätt för en lyckad internationalisering 

(Petersen m.fl., 2002). Erfarenhet av tidigare e-handel är viktigare för att ett företag ska 

använda sig av denne inom ramen för sin internationalisering än tidigare 

internationaliseringserfarenheter (Berry och Brock, 2004). E-handeln påstås därför minska 

behovet av tidigare erfarenheter av internationalisering (Katz m.fl., 2003). Detta har 

föreslagits ge mindre företag en chansa att smyga sig förbi traditionella 

internationaliseringshinder (Chrysostome och Rosson, 2004). 

 

2.4	  E-handelns	  fördelar	  

2.4.1	  Utökad	  räckvidd	  och	  minskad	  distans	  	  

En viktig fördel med e-handel är att den möjliggör för företag att nå ut till stora grupper på en 

och samma gång (Cairncross, 2001). Den innebär en snabb och direkt exponering mot flera 

utländska marknader (Lituchy och Rail, 2000; Kotha m.fl., 2001). Företag kan därmed hitta 

ett större kundunderlag (Petersen m.fl., 2002). Detta är viktigt för mindre företag som 

erbjuder speciella och nischade produkter då de når ut till en större kundkrets (Jim Hamill. 

1997). E-handeln minskar distansen mellan företag och kund i och med att företag kan sälja 

direkt till kunden och kundens tillgång till företaget och information om detta och dess 

produkter är lättillgängligt. Det underlättar kunders kunskaps- och produktsökning och låter 

kunden hitta till företagets produkter på ett effektivt vis och gör på så vis en del av det jobb 

som tidigare gjorts av agenter  (Berthon et al., 1999). Barriärer i form av distans och tidszoner 

mellan företag och kund minskas också drastiskt i och med att e-handeln kan nås varifrån som 

helst och när som helst på kundens villkor (Quelch och Klein, 1996).  

 

2.4.2	  Effektiviserad	  Kunskapsinhämtning	  
Kunskap har ansetts vara en viktig resurs inom ett företag (Barney, 1991; Johansson och 

Vahlne, 1977, 1990). En snabbare ökning av kunskap kan också leda till en snabbare 

internationaliseringsprocess (Johansson och Vahlne, 1977, 1990). E-handel erbjuder en nära 



	   14	  

kontakt med kunder vilket gör att företag kan få direktinformation från dessa och därmed öka 

sin kunskap och sitt lärande om kund och marknad. Detta gör att osäkerheten kring 

marknaden minskar (Petersen m.fl., 2002). Även kostnader knutna till kunskapsinhämtning 

minskar (Hamill 1997; Petersen, m.fl., 2002; Grewal m.fl., 2001). Att kunna utbyta och 

tillgodogöra sig information är viktigt då det minskar vikten av geografisk närhet (Cairncross, 

2001). Företag behöver inte lika mycket erfarenhet för att utarbeta olika etableringsstrategier 

för olika marknader, utan kan starta upp en e-handel och genom den förvärva kunskap och 

erfarenhet om marknaden (Arenius m.fl, 2oo6).  

	  

2.4.3	  Resurs-	  och	  riskrelaterade	  fördelar	  	  	  
I och med att bristen på resurser tidigare starkt begränsat möjligheten att nå ut till nya 

marknader för mindre företag har de haft sämre möjlighet att ta tillvara på affärsmöjligheter 

utomlands (Meyer och Skak, 2002). E-handel kan utnyttjas för att komma runt 

resursrelaterade barriärer för företag. På så vis sänks en del av de kostnader som är förenade 

med internationalisering vilket gör att mindre företag kan komma ut på den internationella 

arenan (Berry och Brock, 2004). Genom att använda e-handel kan företag sälja direkt till 

kunder istället för att behöva gå genom mellanhänder och e-handeln kan komma att bli en 

viktig resurs inom företaget (Chrysostome och Rosson, 2004). E-handel innebär även ett sätt 

att nå nya marknader på utan att behöva göra direkta investeringar i landet (Chrysostome och 

Rosson, 2004). Mindre företag behöver således inte allokera lika mycket resurser då de 

använder e-handel inom ramen för sin internationalisering vilket därmed innebär en mindre 

risk (Chrysostome och Rosson, 2004).  

 

2.4.4	  Produktrelaterade	  fördelar	  
Kunder har visat sig intresserade av att interagera och bygga relationer med företag online 

(Sinkovics och Penz, 2006). Den direkta information som företag kan få genom att interagera 

med kunder genom e-handeln är inte bara viktig för kunskapsinhämtningsprocessen som 

sådan, utan ger en möjlighet till att kunna anpassa själva produkterna utefter kundernas 

önskemål (Lituchy och Rail, 2000). Säljrelaterade tjänster och erbjudanden kan direkt 

anpassas specifikt till olika kunders och marknaders behov (Kiang m.fl., 2000). E-handel kan 

på så vis användas för att bygga upp och stärka företags image, varumärke och kundrelationer 

(Moen mfl., 2003). E-handeln kan således på detta vis erbjuda en viktig fördel för mindre 
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företag i och med att dessa ofta konkurerar med nischade produkter och det därför är viktigt 

hur produkterna uppfattas (Hamill, 1997).  

 

2.5	  E-handelns	  nackdelar	  

2.5.1	  Bristfällig	  kunskap	  och	  strategi	  
I och med att företag ofta känner en press att etablerar e-handel som kommer utifrån finns det 

inte alltid rent ekonomiskt rationella motiv bakom etableringen av en sådan (Tissen m.fl., 

2001). Organisationer följer ofta kollektiva normer eller försöker möta en inte tydligt 

definierad efterfrågan (Kassaye, 1999). Få företag verkar veta varför eller hur denna teknologi 

ska användas och vad de kan förvänta sig. De introducerar e-handel för att ha en närvaro på 

internet utan större föregående planering eller strategi för hur den ska användas för att 

generera värde till företaget. Mindre företag är inte alltid villiga att allokera tillräckliga 

resurser, eller så finns inte resurserna, för att bygga upp och driva e-handeln på ett bra vis 

(Tissen m.fl., 2001). En framgångsrik etablering av e-handel har varit kopplad till strategier, 

engagemang och investering av tillräckliga resurser för driften av denna. Bristen på strategi 

har visats leda till att e-handeln inte når upp till förväntningar eller generera vinst som 

överstiger kostnader att implementera och driva den.  (Morgan-Thomas och Bridgewater, 

2004).  

 

2.5.2	  Konkurrens	  med	  distributörer	  
Ett annat problem som kan uppstå för företag är att de kan riskera sina goda relationer med 

distributörer eller agenter om de startat en webbshopp som riktar sig till de land där agenten 

verkar. Flera företag har inte velat etablera e-handelsverksamhet då de är rädda för att få 

problem med sina distributörer. I och med att e-handeln kan riskera att konkurrera med och 

kanibalisera på den försäljning inom landet som distributörerna har hand om, kan detta leda 

till konflikter med befintliga distributörer (Tiessen m.fl., 2001). I litteraturen har det beskrivits 

som svårt att endast använda sig av e-handel vid en internationalisering och det torde krävas 

att e-handeln används ihop med också andra etableringssätt för en lyckad internationalisering 

(Petersen m.fl., 2002). Hur mycket engagemang mindre företag väljer att lägga på sin e-

handel och till vilken grad de väljer att använda den inom ramen för sin internationalisering, 

har därför berott på hur beroende dessa varit av sina relationer och nätverk. Desto mer 



	   16	  

beroende ett företag är av sin distributör ju mindre sannolikt är det att dessa kommer försöka 

använda e-handel inom ramen för sin internationalisering (Tiessen m.fl., 2001).  

 

2.5.3	  Illusion	  av	  minskad	  psykisk	  distans	  
E-handeln har visats påverka företags upplevda psykiska distans till värdlandet. Detta innebär 

att osäkerheten kring en ny marknad, på grund av upplevelsen att den är annorlunda från den 

inhemska genom exempelvis språk och kultur, minskas av fler kontakter med värdlandet 

(Yamin och Sinkovics, 2006). Den psykiska distansen upplevs vanligen som större eller 

mindre beroende på tidigare erfarenheter företaget fått på andra marknader och utökad 

kunskap kan minska den psykiska distansen. Att e-handeln upplevs minska den psykiska 

distansen kan dock vara vilseledande och i praktiken inte ha lett till en faktiskt bättre 

förståelse för den nya marknaden. Detta kan leda till bakslag i form av misslyckade val och 

internationaliseringsförsök (Evans och Mavondo, 2002; Yamin och Sinkovics, 2006). 

	  

2.6	  Teoriavsnittets	  viktigaste	  begrepp	  
De begrepp från teorin som uppsatsen vidare kommer fokusera på är de presenterade fördelar 

och nackdelar som i litteraturen förknippats med e-handel. Dessa kommer främst utgöra det 

ramverk vi utgår ifrån då vi avser undersöka vilka av dessa som också inneburit för- och 

nackdelar för företag vi avser undersöka. Dessa har i teorin beskrivits under kapitel 2.4 och 

framåt. För att öka förståelsen av analysen kommer dessa diskuteras i ljuset av 

internationaliseringsteorin och problem och möjligheter för små företag i kapitel 1. För att 

kunna analysera också hur identifierade för- och nackdelar påverkat internationaliseringen 

kommer dessa att i vår undersökning sättas i relation till teorin om mindre företags 

internationalisering vad främst gäller export, agenter och distributörer samt direkta 

investeringar. 



	   17	  

 

 

 

3.	  Metod	  	  
 

I följande avsnitt kommer det tillvägagångssätt som valts för genomförandet av studien att 

gås igenom. Vidare behandlas de överväganden som gjorts vid valet av nedan beskrivna 

metod, hur data samlats in samt vilka strategier som valts för att öka validiteten och 

reliabiliteten av studien. 
 

3.1	  Val	  av	  metod	  	  
 

Då syftet med förevarande uppsats är att undersöka vilka fördelar och nackdelar e-handeln 

erbjuder ett mindre svenska företag i retailbranschen under deras internationalisering, samt 

hur dessa påverkat företagets internationalisering, har vi valt att genomföra en kvalitativ 

studie.  Vi har antagit en induktiv ansats för bästa möjliga genomförande av undersökningen 

då det varit nödvändigt att få en fördjupad förståelse för e-handelns påverkan. Eftersom syftet 

med studien är att utforska, beskriva och förstå och då vi undersöker ett nytt och komplext 

fenomen, är en kvalitativ studie väl lämpad (Saunders m.fl., 2009). En kvantitativ, 

strukturerad studie hade kunnat genomföras om syftet med undersökningen varit att analysera 

enbart vilka fördelar och nackdelar som företag upplever att e-handeln generellt har på 

internationaliseringsprocessen. I och med att vi vill besvara frågor av typen vad och hur 

bedömde vi att en kvalitativ studie utgjorde ett lämpligare verktyg (Saunders m.fl., 2009).  

Den kvalitativa studien genomfördes genom intervjuer. Eftersom vi behövde få en fördjupad 

förståelse lämpade sig en semistrukturerad intervjumodell bäst (Saunders m.fl., 2009). Valet 

av en semistrukturerad intervjumodell baserades på nödvändigheten av att få en djupgående 

och detaljerad beskrivning av en rad olika aspekter, vilket är nödvändigt då vi genomför en 

explorativ studie. Semistrukturerade intervjuer är vidare lämpliga då man avser klargöra 

samband och processer (Saunders m.fl., 2009). I och med att vi genomförde denna typ av 

intervjuer kunde vi ställa öppna, djupgående och komplexa frågor som tillåter intervjun att 



	   18	  

ändra riktning och genom följdfrågor följa upp och utveckla intressanta svar (Saunders m.fl., 

2009). 

 

Vi genomförde de flesta av våra intervjuer genom personliga möten med respondenterna i och 

med att detta ger bäst möjlighet för tolkning av information. Personlig kontakt möjliggör 

iakttagande av kroppsspråk och annan icke-verbal information om respondenternas faktiska 

uppfattning (Saunders m.fl., 2009). Vi har skickat bredare samtalsteman i förväg till 

respektive respondent för att förbereda dem på vad intervjun skulle handla om. Saunders 

(2009) menar att detta är viktigt för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig och 

tänka igenom ämnen vilket kan ge mer relevanta svar på efterfrågad information. Vi 

genomförde omfattande intervjuer som tog ca 45 minuter var. För att säkerställa att vi inte 

missat viktig information och för att öka reliabiliteten har alla intervjuer spelats in (Saunders 

m.fl., 2009). Den typ av intervjumetod vi valt öppnade upp för djupgående beskrivningar av 

förtaget, e-handeln och dess internationalisering (Trost, 2010). En svårighet med 

semistrukturerade intervjuer kan å andra sidan vara att de medför spontana följdfrågor. 

Sådana kan ibland bli ledande och riskera att påverka utformningen av respondentens svar 

(Saunders m.fl., 2009). För att undvika detta har vi varit noggranna med hur vi formulerar 

dessa och aktat oss för att ställa sådana alltför spontant utan eftertanke. Vi har försökt att i 

största möjliga mån endast ställa följdfrågor i form av; hur, vad, varför, kan ni utveckla samt 

har ni några exempel på detta. 

 

 

3.2	  Val	  av	  respondenter	  och	  insamling	  av	  primärdata	  	  
 

För att fo ̈rsäkra oss om att hitta ett lämpligt företag samlade vi först ihop information om 

potentiella företag. Därefter valdes ett företag ut utifrån tillgänglighet varefter lämpligheten 

fastställdes genom en för-intervju. Denna gjordes med vice VD i och med att respondenten 

arbetat en längre tid på företaget och har god insyn i det strategiska arbetet samt företagets 

historia och utveckling. Därefter genomfördes vidare intervjuer med övriga nyckelpersoner 

och en ytterligare mer ingående intervju med Vice VD. Val av intervjupersoner baserades på 

sakkunnighet och vi intervjuade de personer som haft mest information om områden som är 

relevanta för vår studie. Vi genomförde sex intervjuer, vilket vi ansåg räckte då vi fått 

möjlighet att intervjua nyckelpersoner. Den första intervjun gjordes med VD:n som arbetar 

med och ansvarar för tillväxt- och internationaliseringsstrategi. Valet att börja med denne 
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grundades på att vi ville få en djupgående förståelse för företaget och insyn i det övergripande 

strategiarbetet och framtidsplaner. Därefter intervjuades också vice VD som varit med från 

internationaliseringsprocessens början. Den tredje intervjun genomfördes med ansvarig chef 

för webbshoppen, genom vilken e-handelsverksamheten bedrivs. Genom intervjuerna med 

dessa personer skapades en god bild av hur fallföretagets strategier och processer fungerar och 

fungerat. Den information och de insikter vi fått från de första intervjuerna har vi sedan 

använt oss av vid utformandet av intervjufrågor för övriga relevanta anställda. Resterande 

respondenter valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval, det vill säga utifrån hänvisningar och 

förslag från de första svarande (Trost, 2010). Detta ledde till intervjuer med försäljningschef 

och CFO genom vilka vi fått information om hur försäljning tidigare gått till samt strategier 

för hur denna ska ökas framöver. Vi genomförde även en intervju med en e-handelsassistent 

som implementerar och praktiskt verkställer beslut samt dagligen interagerar med 

webbshopens kunder. Därigenom har vi fått information om huruvida den praktiska 

verksamheten stämmer överens med övergripande strategier och uppfattningar inom 

ledningen samt hur företagets dagliga kundkontakt går till. Detta har bidragit till en ytterligare 

ökad förståelse och fullskalig bild av hur internationaliseringsprocessen går till samt hur e-

handeln fungerar och används, vilket torde öka både studiens reliabilitet och validitet 

(Saunders m.fl., 2009; Trost, 2010). Vi har därefter också genomfört omfattande 

kompletterande intervjuer med vice VD och e-handelsansvarig per telefon för att förvärva 

djupare kunskap om e-handelns för- och nackdelar. 

 

3.2.1	  Sekundärdata	  
Som ett komplement till intervjuerna har vi även samlat in sekundärdata genom att ta del av 

interna dokument och rapporter. Vi har bland annat fått ta del av bilagor till protokoll från 

ledningsmöten där strategier kring e-handel och internationalisering diskuteras. Vi har också 

fått ta del av skriftlig information mellan VD och e-handelsansvarig där förslag på hur 

webbshopen ska integreras med butiker och övrig försäljning presenterats. Även 

årsredovisningar har använts för att kunna studera företagets tillväxt och ekonomiska 

utveckling.  
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3.3	  Val	  av	  företag	   
 

Då tid och resurser varit begränsade har vi valt att studera endast ett företag. Vi anser i 

enlighet med Eriksson och Wiedersheim (2011) att forskning och utredningar som syftar till 

djupare förståelse av en situation kan tjäna på en studie av ett fall. En strukturerad studie av 

flera fall hade inte gett oss möjlighet att få den djupgående förståelse för e-handelns påverkan 

som varit nödvändig för genomförandet av vår undersökning. Val av antalet 

undersökningsobjekt bör grundas utifrån forskningssyftet (Saunders m.fl. 2009). Då vi fått 

tillgång till nyckelpersoner med insyn inom alla relevanta delar av fallföretaget har vi bedömt 

att en djupstudie av ett företag uppfyller syftet med vår undersökning. Valet att undersöka ett 

företag påverkar visserligen studiens generaliserbarhet, men vi bedömer ändå att det utgör ett 

lämpligt tillvägagångssätt i och med vårt syfte. 

 

3.3.1	  Fallföretaget	  	  
 

Det företag vi valt för vår fallstudie är ett svenskt mindre företag inom klädesbranschen med i 

dagsläget 60 anställda och en omsättning på 223,7 miljoner kronor. Små företag har färre än 

50 anställda och maxomsättning på 10 miljoner Euro/år. Medelstora företag är företag som 

har färre än 250 anställda och maxomsättning på 50 miljoner Euro/år (Tillväxtverket 2011). 

Små och medelstora företag brukar benämnas under samlingsnamnet SME3, vi har emellertid 

valt en svensk benämning och översatt detta till ”mindre företag”. Företaget startade sin 

verksamhet 2002. Kläderna som säljs av företaget har en utpräglad egen stil designmässigt 

och ligger i den övre medelprisklassen. Företaget har under de första åren expanderat snabbt 

och har ett mål att öka försäljningen med 20 % årligen. Företaget exporterar idag sina kläder 

till 39 länder via agenter och distributörer där kläderna säljs vidare genom mer än 1300 

återförsäljare. Företaget har även ett fåtal egna butiker i Sverige, en i Danmark och flera i 

USA. Försäljning sker även via den egna webbshopen som är tillgänglig för konsumenter i 

EU, Schweiz och Norge. Huvudkontoret ligger i centrala Stockholm och ett mindre kontor 

med två anställda finns även i Los Angeles. Således uppfyller företaget vårt krav på 

internationalisering. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Small an medium sized firms	  
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Företagets e-handel startade i början av 2011 i form av en webbshop där kunder via hemsidan 

kan titta på och handla kläder som sedan skickas hem till dem. E-handeln erbjuds i samtliga 

länder inom EU samt Norge och Schweiz. Alla som har tillgång till internet kan se e-handeln, 

men de som inte bor i ett land där företaget etablerat e-handeln kan inte beställa hem varorna. 

E-handelns försäljningssiffror stiger kontinuerligt och omsättningen är i dagsläget uppe i mer 

än butikerna i LA, Köpenhamn och Stockholm tillsammans (Årsredovisning 2012). Samtidigt 

som intäkterna stiger är e-handelns totala kostnad mindre än kostnaderna för driften av enbart 

en utav de övriga butikerna. Webbshopen är den del av företaget som är mest lönsam för 

närvarande. Marginalen på de sålda produkterna är dubbelt så stor som marginalen för ett 

plagg som säljs via en återförsäljare (Årsredovisning 2012). Därmed uppfyller företaget också 

vårt krav på att ha en internationellt etablerad e-handel. 

 

3.4	  Tolkning	  av	  data	   
För att få en bättre tolkningsmöjlighet av den information vi fått under intervjuerna har vi valt 

att göra en tolkning och analys av dessa efter varje intervjutillfälle (Eriksson och 

Wiedersheim, 2011). Vi har dels analyserat efter varje enskild intervju i enlighet med Trosts 

(2010) rekommendationer och dels ytterligare en gång efter genomförandet av samtliga 

intervjuer och sammanställandet av materialet. Vi transkriberade delar av intervjuerna 

skriftligen, så som relevanta citat och för vår studie viktig, avgörande information. Vi har 

även återvänt till inspelningarna ett flertal gånger för att analysera information. 
 

3.4.1	  Validitet	  och	  reliabilitet	   
För att öka reliabiliteten av vår studie har vi försökt säkerställa objektivitet. Vi har försökt 

hålla intervjuerna så lika som möjligt och ställt frågorna på samma sätt för att uppnå 

kongruens. För att säkerställa precision har vi spelat in alla intervjuer för att inte missa viktiga 

delar. Vid kvalitativa intervjuer är det svårt att bedöma svarens tillförlitlighet i och med att 

dessa är mer komplexa än vid en kvantitativ studie. Vi har därför kontrollerat viss information 

med hjälp av sekundärdata och använt oss av triangulering genom att jämföra intervjusvaren 

med de dokument vi studerat i syfte att säkerställa informationens reliabilitet (Saunders m.fl., 

2009). För att öka trovärdigheten har vi också ovan redovisat hur intervjuerna gått till, för att 

ge läsaren möjlighet att själv ta ställning till om tillvägagångssättet påverkat reliabiliteten 

(Trost, 2010). Vi har vidare bifogat en intervjuguide i appendix 1. Vi har även i enlighet med 
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vad Trost (2010) föreslår, försökt säkerställa vad personen menar med begrepp och ställt 

följdfrågor för att säkerställa att det inte uppstått missförstånd. För att undvika accessproblem 

av information (Eriksson och Wiedersheim, 2011) har vi låtit våra respondenter vara anonyma 

i och med att flera respondenter delat med sig av strategisk information. 

 

3.5	  Operationalisering	  
För att genom våra frågor kunna mäta de för- och nackdelar som vi genom uppsatsen avsett 

att undersöka delades dessa in efter respektive för- och nackdel. Det är relativt breda frågor vi 

ställt i och med att det är breda begrepp vi mätt och då vi velat få svar som inte berott på 

ledande frågor. För att ändå säkerställa att varje fråga mätt vad den varit avsedd att mäta har 

möjligheten att ställa följdfrågor använts för att kunna få mer preciserade och exemplifierande 

svar. Vissa frågor har också ställts som kontrast till varandra för att vikten av aspekten skulle 

kunnas sättas i relation till varandra. Vi har även använt oss av interna dokument i form av 

årsredovisningar och bilagor till styrelseprotokoll för att verifiera de av företaget angivna 

försäljnings- upp och nedgångar som företaget menat haft en inverkan på 

internationaliseringen. Flera av de frågor vi utformat har baserats på observationer ur tidigare 

teorier för att säkerställa relevansen av dessa. För att undersöka att företaget var lämpligt för 

vår undersökning ställdes fråga 1-6 i avsnittet ”för-intervju” (Se Appendix 1. för samtliga 

frågor). För att vidare fastställa en bild av företagets utveckling fram till idag ställdes frågorna 

7-13. För att undersöka hur företaget ser på sin egen e-handel och starten av densamma 

ställdes frågorna 14-18. Frågorna 19-25 mäter planering och strategi. Frågorna 26-31 mäter 

räckvidd. Frågorna 32-38 mäter kunskapsinhämtningen. Frågorna 39-43 mäter risker och 

resurser. Frågorna 44-47 mäter produkt- och budskapsanpassning. Frågorna 48-52 mäter 

relationen till agenterna. Frågorna 53-57 mäter upplevd psykisk distans. Slutligen är fråga 58-

60 ägnade att ge vidare insikt i vad den svarande upplever som för- respektive nackdelar med 

företagets e-handel. 
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4.	  Resultat	  
 

Vi kommer i detta avsnitt presentera det empiriska material som ligger till grund för 

diskussionen i kapitel 5 och slutsatserna i kapitel 6. Vi kommer först presentera företagets 

internationaliseringsprocess innan införandet av e-handeln då den är viktig för förståelsen av 

vad införandet av e-handel inneburit för företaget. Därefter beskrivs vad som skett efter 

införandet av e-handeln. 

 

4.1	  Företagets	  utveckling	  innan	  införandet	  av	  e-handeln	  
 

Vid starten för tio år sedan fick företaget snabbt mycket uppmärksamhet för sin speciella 

design och företaget ansågs tillföra något nytt och unikt på modescenen. Företaget lade 

knappt några pengar på marknadsföring, ändå växte efterfrågan exponentiellt (VD, 

Försäljningschef, Marknadschef). För att klara av att möta denna inleddes ett samarbete med 

en svensk agent som skötte försäljning till samtliga återförsäljare inom Sverige. Företaget 

gick snabbt med vinst och ryktet om märket började även sprida sig till utlandet 

(Marknadschef). I det läget ställdes företaget inför ett val av hur de skulle expandera 

internationellt.  

”Vi ville expandera snabbt och det enklaste sättet att göra det var genom agenter eftersom de 

vet hur den lokala marknaden fungerar och i vilka butiker vi vill synas. Framförallt har de 

redan ett etablerat kontaktnät, kan språket och vet hur till exempel betalningen fungerar i 

landet. Det kan variera väldigt mycket, alla länder har sitt eget sätt att sköta saker på” (CFO). 

Då företaget var litet och varken hade några större egna resurser eller egen kunskap om andra 

marknader än den svenska fattades beslutet om att starta samarbeten med agenter (VD, 

Försäljningschef, Vice VD). Samtliga intervjuade anser att agenterna starkt bidragit till 
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företagets utveckling och nuvarande storlek genom sina nätverk, sin lokala 

marknadskännedom och att de kunnat språket på den lokala marknaden. 

”Företaget skulle aldrig nått den storlek och omfattning det har idag utan agenternas hjälp” 

(Försäljningschef och VD).   

Under åren 2004 - 2007 knöt företaget till sig agenter från 36 länder och antalet återförsäljare 

steg kraftigt (Årsredovisning 2004-2007). Företaget var dock försiktigt med att göra några 

direktinvesteringar på grund av den stora risken det medförde i och med att de inte kände att 

de hade tillräcklig information om marknaderna. Försäljning skedde fortsatt via agenter (VD). 

Sex år efter starten var företaget ett etablerat varumärke på den svenska marknaden och hade 

snart också en egen butik (VD). Ungefär samtidigt inleddes även ett arbete med att leta 

butikslokaler i USA och Danmark. Eftersom man redan hade ett samarbete med agenter i 

respektive land hjälpte de till med information om bra lägen (Försäljningschef, 

Marknadschef). Företaget såg den amerikanska marknaden som särskilt viktig på grund av 

dess storlek och kundunderlag. Därför resonerade ledningen kring huruvida man skulle 

fortsätta samarbetet med agenten eller om man istället skulle öppna ett eget försäljningskontor 

där. Argumenten för ett eget kontor var att man ville skaffa sig mer egen kontroll över hur 

budskapet och märket marknadsfördes och ville öka tillväxten. Företaget visste inte mycket 

om den egentliga efterfrågan då den information de fick kom i andrahand via agenten och 

ansågs vara bristfällig (VD). År 2010 öppnades tillslut butiker i Köpenhamn, Danmark, och 

USA, samt ett eget försäljningskontor i LA för den amerikanska marknaden (Årsredovisning 

2010). Dessa direktinvesteringar medförde stora kostnader, ansågs osäkra och såg som en stor 

risk från ledningens sida, men ansågs nödvändig för att företaget skulle fortsätta utvecklas 

(VD). 

År 2010 nådde företaget sin topp vad gäller försäljningsvolym, omsättning och vinst 

(Årsredovisning 2010). Fram till 2010 hade alla siffror pekat uppåt, men nu började företaget 

plötsligt visa negativa försäljningssiffror (Försäljningschef och årsredovisning 2010). 

Eftersom företaget valt att gå via agenter hade ledningen ingen bra överblick över vilka 

återförsäljare de fanns representerade hos. Det började diskuteras att vissa återförsäljare 

agenterna sålde till möjligen kunde påverka varumärket negativt (VD, Vice VD). Ledningen 

började känna att företaget växt för snabbt och att den svenska marknaden mättats 

(Styrelseprotokoll). 
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4.2	  Incitament	  till	  e-handel	  
Under 2010 började diskussioner föras om huruvida företaget borde starta en egen webbshop. 

De sjunkande försäljningssiffrorna som tyngde ledningen gjorde att de började titta på vad 

andra företag gjorde (VD). Ledningen hade uppmärksammat att flertalet konkurrenter redan 

hade en dylik försäljningskanal och började känna pressen på att starta en egen e-handel.  

”Vi började märka av att marknaden i Sverige började bli mättad. I och med att inte heller 

försäljningen vi agenter ökade ville vi därför satsa mer på egen försäljning utomlands i och 

med att vi fortfarande tyckte att det borde finnas en större efterfrågan” (VD). 

 Att öppna fler egna butiker utomlands skulle innebära stora kostnader och därmed stora 

risker. Eftersom företaget för tillfället hade ont om resurser och inte ville ta några stora risker 

ansågs e-handeln vara ett bra alternativ (Vice VD, VD). Vice VD menar att man räknade med 

att e-handeln skulle vara en relativt billig försäljningskanal, kostnaderna skulle enbart handla 

om det fåtal personer som skötte driften samt kund- och teknisk support för hemsidan och det 

nya ordersystemet. Lagerkapacitet hade företaget redan på det lager som kläderna till samtliga 

återförsäljare låg. Kostnadsaspekten ansågs enligt både VD och Vice VD som klart 

fördelaktig eftersom företaget befann sig i en situation då de egentligen måste hålla sina 

kostnader nere och inte kunde ta några större risker på grund av det negativa resultatet. Om 

webbshopen inte skulle leda till en ökad försäljning på den internationella marknaden vore det 

ingen förlust av investerat kapital då den kunde användas i marknadsföringssyfte. Ledningen 

hoppades att man skulle kunna sälja mer via nätet, nå en större kundkrets och nå ut till fler 

utländska marknader. Dock hade man ingen erfarenhet från e-handel sen tidigare. 

(Försäljningschef).  

 

4.3	  Webbshopen	  
År 2011 startade till slut företagets e-handel och sköttes av tre anställda. Hemsidan för 

webbshopen kunde ses från hela världen. Dock hade endast kunder som befann sig inom EU 

möjlighet att handla från starten (E-handelsansvarige). Att företaget inte direkt skeppade till 

hela världen hade flera orsaker. Dels var ledningen övertygade om att Sverige fortfarande var 

den största marknaden och att ju längre man kom från Sverige desto mindre skulle efterfrågan 

vara och det kändes mer osäkert. Dessutom var etableringen en resursfråga då det skulle ta 

mycket tid och pengar att skeppa till länder utanför unionen på grund av hinder i form av höga 

tullar. Företaget behövde också skaffa sig information om krångliga lagar och regler. 
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”Att etablera e-handeln i fler länder ansågs inte vid den tiden tillräckligt säkert och lönsamt 

för att ledningen skulle vara villigt att lägga de nödvändiga resurserna på det. Vi ville se om 

den skulle visa sig försäljningsmässigt lönsam innan vi vidareetablerade den” 

(Försäljningschef). 

VD anger att ingen av de anställda hade någon tidigare erfarenhet av e-handeln. Målet var att 

öka försäljningen så mycket som möjligt. E-handelsansvarige och de två assistenterna har 

under tidens gång lärt sig mycket genom att prova olika strategier för att öka försäljningen 

och idag har företaget god kunskap om hur de ska bedriva och anpassa e-

handelsverksamheten så att den genererar vinst (E-handelsansvarige, E-handelsassistent). I 

och med att webbshoppen visat sig väldigt lönsam ser ledningen en stor utvecklingspotential 

för denna vilket resulterat i en kontinuerligt större budget till avdelningen för fortsatt 

expansion till fler länder (VD, E-handelsansvarige). I slutet av 2012 etablerades också 

webbshopen i Norge och Schweiz. 

4.4	  Hur	  företaget	  använder	  sin	  webbshopp	  

4.4.1	  Information	  
Genom webbshopen har företaget idag fått tillgång till nya sätt att samla och kartlägga 

information om olika kunder och marknader. I det system där orders från webbshopen läggs 

har varje kund ett eget kundkort där information om samtliga köp, vilket land de kommer från 

och dylikt lagras (Bilaga till styrelseprotokoll).  

”Denna information ger företaget ett ovärderligt verktyg för att kartlägga hur kundbeteenden 

och preferenser skiljer sig mellan olika länder och åldersgrupper och vilka varor som säljer 

bäst. Att räkna antal klick från olika länder är till exempel en bra indikator på potentiell 

efterfrågan” (E-handelsansvarige).  

Försäljningschefen anger att informationen bland annat används för att försöka påverka 

sortimentet hos de egna butikerna för att spegla efterfrågan i det geografiska området. 

Eftersom företaget säljer de största volymerna via agenter försöker de använda informationen 

genom att för agenterna trycka extra på de produkter som man genom webbshopen sett säljer 

bra i respektive land. Produkter har också snabbare kunnat utbjudas till försäljning genom e-

handeln efter att ha anpassats genom exempelvis utökat färgsortiment bland de plaggen som 

är populära. Att kunna använda åldersindelningen är också av vikt eftersom företaget försöker 

profilera sig mer mot de yngre segmenten som man har tappat andelar av. Då är siffrorna på 

vad de yngre konsumenterna föredrar designmässigt mycket viktiga för att kunna anpassa 
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marknadsföring och kommande kollektioner efter detta (Försäljningschef, E-handelsansvarig). 

VD anger att man inom ledningen ser e-handeln som ett bra sätt att mäta temperaturen i 

länder samt att det ger dem en känsla för hur marknaden och efterfrågan ser ut. Ledningen 

värdesätter enligt VD denna kunskapskälla högt eftersom den knappt kostar företaget något 

extra och är så snabb och direkt. Tidigare köpte företaget liknande information från konsulter 

vilket kostade mycket pengar, eller försökte få fram information genom agenterna. Den 

informationen som kom via agenterna kände dock kännas otydlig eller inte riktigt tillförlitlig, 

”Eftersom vi genom webbshopen så snabbt får pålitlig information om olika marknader och 

efterfrågan, till skillnad från det lilla vi uppfattar via agenterna, kan vi snabbare fatta 

välunderbyggda beslut på flera områden. Det för företaget ytterst viktiga beslutet av 

etableringen av den nya butiken som vi håller på med nu är helt klart det största beviset på 

det” (VD). 

4.4.2	  Förståelse för marknad och geografisk spridning	  
Genom e-handeln anser e-handelsansvarige att de fått en ökad förståelse för skillnaderna 

mellan de olika länder som webbshopen finns tillgänglig inom. Försäljningschef och VD 

anser att denna mer direkta och fortlöpande kontakten med kunder leder till att företaget 

kontinuerligt kommer till nya insikter om hur de olika länderna skiljer sig åt i fråga om bland 

annat mentalitet, beteende och normer. Ledningen har nyligen beslutat att göra om e-

handelssidan för att lokalanpassa den mer specifikt efter de försäljningsmässigt fem bästa 

länderna. E-handelsansvarige menar att det är viktigt att föra en lokal anpassning genom 

exempelvis språk. Detta tror försäljningschefen kommer göra kunder som inte kan engelska 

(som är e-handelns nuvarande språk) mer benägna att handla på nätet.  

Den yttersta kontakten med kunderna i webbshopen hanteras av kundsupport. Där har man 

sett att den geografiska spridningen på de personer som handlar via webbshopen ökar 

kontinuerligt. Flera av företagets utländska kunder och potentiella sådana har uppgett att 

webbshopen var den första kontakten de hade med märket (E-handelsassistent samt bilaga till 

styrelseprotokoll 4, 2012). Ytterligare något som kundsupport märkt av är att förfrågningarna 

från länder där det inte går att handla ökar och så också vad gäller länder där företaget för 

närvarande varken har någon agent eller distributör. Vice VD och VD anser att det 

registrerade intresset och efterfrågan kan öppna upp för nya etableringar av egna butiker 

utomlands. En annan aspekt av e-handel som är viktig är möjligheten för kunder att handla 

dygnet runt. Vikten av att ständigt kunna vara tillgänglig har uppmärksammats i och med e-
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handelsverksamheten och leder till att kunder blir mer benägna att handla genom e-handeln 

(E-handelsansvarige). 

4.4.3	  Varumärket	  och	  produkterna	  
Genom webbshopen hör kunder av sig direkt till kundsupport med förfrågningar om 

exempelvis oklara reklamkampanjer, förslag på förbättring av hemsidan, fel i produktion, 

önskan om annorlunda design, andra färger med mera.  

”Att vi har en sådan direkt kontakt med kunderna via webbshopen ger oss bra underlag för att 

anpassa våra marknadsföringskampanjer. Vi har lärt oss att ett konsekvent och genomgående 

budskap i alla medier och butiker ger utslag på försäljningen” (Marknadschef). 

Vikten av ett gemensamt budskap har bevisats då det lett till ökad försäljning och visat 

intresse för produkten hos både återförsäljare, de egna butikerna och framförallt i webbshopen 

(E-handelsansvarige, Försäljningschef). Ledningen ser det som generellt problematiskt att 

företaget har en sådan liten kontroll över agenternas arbete och vilka återförsäljare de väljer 

att samarbeta med. De menar att det försvårar företagets arbete med en enhetlig 

varumärkesprofilering eftersom de inte har någon direkt kontroll över den försäljningskanalen 

och de signaler den sänder ut till slutkonsumenterna (VD, Vice VD). Genom e-handeln 

upplever sig ledningen fått större kontroll över budskapet och relationerna till 

slutkonsumenten. De har på så sätt fått möjlighet att påverka sitt varumärke också i de länder 

där de själva inte har några butiker. Då det endast finns mellanhänder kan dessa förvränga 

eller misstolka buskapet företaget vill sälja ut. De menar att företaget genom webbshopen som 

försäljningskanal kan styra vilken bild av märket och företaget kunderna får. Detta kan göras 

genom val av vilka bilder som ska läggas upp, hur text formuleras och hur produkterna 

framförs och vilka budskap man förmedlar. E-handeln bidrar till att buskapet blir enhetligt 

och konsekvent (VD).  

”Detta har lett till en insikt om att det behövs en utökad kontroll över produkterna, 

verksamheten och hur den uppfattas för att kunna växa” (VD). 

4.4.4	  Samarbetet	  med	  agenter	  
Att företaget startat en egen försäljningskanal på internet är något som retat upp agenter som 

är knutna till företaget. Vissa menar att detta kraftigt konkurrerar med deras egen verksamhet 

och kräver därför kompensation alternativt provision på sin försäljning. Detta har dock inte 

gått igenom. Vice VD hävdar att e-handeln inte tagit försäljning från de befintliga butikerna 

då det främst är kunder vilka inte har tillgång till en befintlig butik som handlar via 
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webbshopen. Därmed menar Vice VD att dessa två inte behöver konkurera. E-handeln har 

dock blivit en öm punkt för agenterna som känner sig förda bakom ljuset (Försäljningschef, 

VD).  

”E-handeln har gjort majoriteten av agenterna missnöjda, de ser den som ett hot. Vår relation 

har blivit mer ansträngd och nu kommer krav på att de ska få provision för den försäljning 

som sker inom ”deras” land. Det är en svår balansgång eftersom vi fortfarande är beroende av 

dem till stor del då vi vill kunna sälja kläder i butiker i så många länder som möjligt.” 

(Försäljningschef). 

 

Det framgår vidare av försäljningschefen att den mer ansträngda relationen till vissa av 

agenterna börjar märkas i hur engagerade de är i företaget och budskapet de vill förmedla. Det 

har enligt försäljningschefen märkts tydligt att vissa agenter markerar sitt missnöje genom att 

inte ge företaget den uppmärksamhet det bör få. Agenterna har ofta andra märken i sin 

portfölj och om de inte helhjärtat säljer in företaget hos återförsäljarna märks det på 

försäljningssiffrorna (Försäljningschef, Vice VD, Bilaga 2 om försäljningssiffror till 

styrelsemöte). Ledningen ser detta som ett allvarligt problem då det är agenterna som är 

företagets ansikte utåt mot alla befintliga och nya potentiella återförsäljare. Situationen är 

problematisk eftersom företaget fortfarande är starkt beroende av sina agenter och därför 

behöver hålla sig på god fot med dem. Dessutom är försäljningen från början uppbyggd så att 

återförsäljarna är företagets största och viktigaste kunder. Det är en konsekvens av att 

företaget från början valde att växa på det sättet, utan att öppna egna butiker enligt VD. Även 

återförsäljare har reagerat negativt på företagets webbshop och även de menar att den 

konkurrerar med deras verksamhet på ett för dem ofördelaktigt sätt.  

”Företaget går just nu en allt mer påfrestande balansgång mellan att vilja satsa på den egna 

försäljningen via e-handeln och att vara återförsäljarna och agenterna till lags, det är onödigt 

tar fokus som vi hellre vill lägga på att växa.” (VD) 

Dessa konflikter börjar tära allt mer och företaget kan inte längre blunda för att detta är ett 

växande problem i takt med att e-handeln blir mer framgångsrik. Det har bidragit till att 

företaget nu ifrågasätter sitt beroende till agenter och försöker se sig om efter nya möjligheter 

att kunna ta större eget ansvar för försäljningen av sina kläder för att eventuellt minska 

samarbetet med åtminstone besvärliga agenter. 
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4.5	  Etablering	  av	  en	  ny	  butik	  

I och med den utökade informationen och närmre relationen till slutkunderna berättar VD att 

man inom ledningen nu ser potential för etablering av egna butiker i länder som tidigare 

kändes svåra och låg långt bort. Det upplevdes tidigare som ett hinder att företaget hade så 

liten egen tidigare erfarenhet från länder som låg längre bort än Danmark, att man drog sig för 

att investera direkt i de länderna då det ansågs vara en alltför stor risk av samma anledning 

(VD, Vice VD). Butikerna i USA var en utdragen process och det tog lång tid att etablera 

dessa. Enligt Försäljningschefen känner man sig nu mer mogna för att själva ha kontakt med 

slutkund fler länder som är olika Sverige. Företaget är i dagsläget i begrepp att öppna en ny 

egen butik i land X som ligger utanför företagets tidigare komfortzon. Etableringen i land X 

väntas inom företaget bli en stor framgång och VD anser att e-handeln är exempel på att 

företagets egen kontakt även med kunder längre från Sverige är fungerande (VD, Vice VD). 

Butiken ses som ett prov och blir det en lyckad etablering kommer detta öppna upp för fler 

sådana här etableringar. VD har också planer på att kunna samköra kampanjer i de länder där 

företaget redan har butiker och i det landet där företaget just nu håller på att öppna upp en ny 

butik och synkronisera e-handel och butiken mer. Bland annat genom att ge kunder i butiken 

erbjudanden som de kan utnyttja på e-handeln och tvärtom.  

”Vi ser enorma möjligheter för vad vi kan göra i de länder där vi har både en framgångsrik e-

handel och en egen butik och detta är ett koncept som vi gärna skulle vilja jobba vidare på och 

prova att utveckla” (VD). 

5.	  Analys	  
 

5.1	  Utökad	  räckvidd	  och	  minskad	  distans	  	  
Den utökade räckvidden som e-handeln bidrar med har i litteraturen beskrivits som en viktig 

fördel (Cairncross, 2001). Genom att starta upp e-handeln påstås företag således effektivt nå 

ut till flera marknader samtidigt (Kotha m.fl., 2001). Detta är något som också fallföretaget 

haft fördel av. Att kunna nå ut till en bred marknad var en av anledningarna till att företaget 

valde att starta upp e-handeln från början. Företaget kunde vid etableringen av e-handeln 

direkt nå ut till och börja sälja till alla länder inom EU i och med det enhetliga regelverk som 

gäller inom unionen. Dock visar fallföretaget på att en etablering av e-handel inte innebär att 

företag automatiskt kan börja sälja direkt, utan hänsyn måste tas till lagar och regler i 

mottagarlandet. Detta har lett till att företaget valt bort att sälja till flera länder, samt att det 
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tagit längre tid att öppna upp möjligheten till e-handeln inom Schweiz och Norge. Att e-

handeln ska minska distansen till länder kräver således att företaget känner till vilka regler 

som gäller för försäljning och kan anpassa försäljningen därefter på ett kostnadseffektivt vis. 

Även om företaget inte kan sälja till ett visst land kan kunder från hela världen komma åt e-

handelssidan och således information om företaget, dess sortiment och produkter. Flera 

befintliga kunder har upptäckt märket genom e-handeln. Företaget har märkt av en försäljning 

dygnet runt och kunder behöver varken ta sig till en butik eller invänta speciella öppettider för 

att handla. Företaget har således kunnat nå ut till fler kunder och internationella marknader på 

ett förenklat sätt genom e-handeln.  

5.2	  Resurs-	  och	  riskrelaterade	  fördelar	  	  	  

E-handeln har i teorin föreslagits kunna utnyttjas för att komma runt resursrelaterade barriärer 

och sänka kostnader som är förenade med internationalisering (Berry och Brock, 2004). Så 

har det också varit för fallföretaget. Eftersom företaget hade ont om resurser sågs e-handeln 

som ett bra alternativ att nå ut till fler marknader genom. Precis som Chrysostome och Rosson 

(2004) och Berry och Brock (2004) kommit fram till i sina undersökningar har e-handeln 

också för fallföretaget inneburit ett sätt att nå flera nya marknader på trots små resurser. Detta 

skedde då de öppnade upp e-handeln inom EU. Den har visats utgöra ett bra alternativ till att 

göra direkta investeringar i ett land i och med att den inneburit en mindre risk. Då 

försäljningen minskade genom agenterna och företaget samtidigt ville ha en utökad kontroll 

över försäljningen och produkten var ett alternativ direkta investeringar i utlandet genom att 

öppna egna butiker. Detta skulle dock innebära stora kostnader och risker för företaget som de 

inte var beredda att ta. Företaget kände sig inte tillräckligt säkert på någon av de marknader 

som kunnat bli aktuella vilket bidrog till att det upplevdes utgöra en för stor risk. Hade 

fallföretaget inte kunnat starta upp sin e-handel hade en fortsatt internationalisering 

åtminstone tillfälligt fått bromsas upp. E-handeln framstod som ett bra alternativ då den skulle 

innebära en billig försäljningskanal och en möjlighet att fortsätta etablera sig utomlands 

genom. E-handeln har på så vis hjälpt företaget att ta tillvara på affärsmöjligheter utomlands 

så som föreslagits i teorin (Meyer och Skak, 2002). E-handeln har också blivit en viktig resurs 

i sig inom företaget då den genererar information. I och med att fallföretaget tidigare bland 

annat behövt köpa information om olika marknader har kunskapsinhämtningsprocessen nu 

blivit avsevärt mycket billigare. Företaget har därför efter etableringen av e-handeln också 

kunnat komma runt problemet med kostsam informationsinhämtning om marknader till större 

del.  
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5.3	  Produkt-	  och	  imagerelaterade	  fördelar	  
Att konkurrera med en nischad produkt har i litteraturen ansetts vara ett viktigt 

konkurrensmedel för mindre företag på den internationella marknaden (Hamill, 1997). En 

viktig del av fallföretagets framgång har också berott på den speciella typ av design de 

erbjuder. Därför är det viktigt för fallföretaget att kunna påverka produkten och hur den 

upplevs av konsumenterna för att kunna konkurera på den internationella marknaden. Som 

framhållits av Kiang m.fl. (2000) kan säljrelaterade tjänster och erbjudanden anpassas 

specifikt till olika kunders och marknaders behov genom e-handel. Detta visar också vårt 

företag. Genom att framhäva vissa produkter och erbjudanden genom e-handeln har 

fallföretaget försökt locka till sig kunder och påverka hur produkten uppfattas genom att 

exempelvis aktivt nischa sig mot bland annat yngre målgrupper. Fallföretaget upplevde att de 

började tappa kontrollen över hur företaget uppfattades då företaget växt snabbt och främst 

representerades indirekt via agenter. Något som upplevdes påverka varumärket negativt. E-

handel har föreslagits kunna bygga upp och stärka företags image och varumärke (Moen mfl., 

2003). Detta har fallföretaget också visat då de upplever att e-handeln gett dem en utökad 

kontroll över produkten de erbjuder efter införandet av e-handeln. Företaget har märkt av att 

det enhetliga budskapet som kunnat förmedlas genom e-handeln stärker varumärket och ökat 

försäljningen vilket inneburit en fördel sedan tidigare. 

 

5.4	  Effektiviserad	  Kunskapsinhämtning	  
En av de fördelar med e-handeln som företaget värdesätter mest är den nya möjligheten till 

kunskapsinhämtning. Precis som Petersen m.fl. (2002) påvisat har e-handeln lett till att 

företaget kan samla information om kunder och olika marknader. Genom att lagra information 

om kunder och deras köp via e-handeln kan företaget kartlägga kundbeteenden, efterfrågan 

och preferenser samt se hur dessa skiljer sig åt mellan olika länder, städer och åldersgrupper. 

På så vis har e-handeln blivit ett viktigt mätinstrument. Den kunskapen som företaget fick via 

agenter och som det främst haft nytta av tidigare har varit av säljtekniskt slag om lagar kring 

försäljning och hur betalningar brukar gå till. Denna typ av kunskap har företaget inte kunnat 

kompensera genom e-handeln. I och med att den information fallföretaget tidigare fått från 

agenter om marknaden utgjorde andrahandsinformation, har företaget inte känt att det kunnat 

lita på denna eller vågat använda sig av denna för att fatta beslut. Att företaget får 

förstahandsinformation genom e-handeln direkt till huvudkontoret utan några mellanhänder 

har lett till att företaget nu känner sig säkrare på denna och vågar lita på den. I likhet med 
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studien av Petersen m.fl. (2002) har fallföretaget upplevt att osäkerheten kring marknaden 

därmed minskar. I och med att informationen känns tillförlitlig har den också snabbare lagts 

till grund för beslut. Tillförlitlig kunskap och information om en marknad är just grunden för 

beslut som fattas om nya eller fördjupade etableringar enligt företaget. Genom att e-handeln 

lett till minskade kostnader vad gäller kunskapsinhämtning och i samband med den 

nödvändiga aktiviteter, har e-handeln minskat den som Oviatt och McDougall (1996) pekat på 

negativa effekten av att komma utifrån. Fallföretag har genom att starta sin e-handel inte 

behövt initiera nya och kostsamma processer för att förvärva kunskap kring hur de ska hantera 

kulturella skillnader på nya marknaden. Företaget får nu den typen av information via e-

handeln.   

 

5.5	  Psykisk	  distans	  
Företaget har framhållit att etableringar utomlands främst grundar sig på information och 

kunskap om landet. Dock så har företagit också tidigare haft tillgång till information, via 

agenter eller som de köpt, som inte lett till några beslut för fortsatta satsningar eller 

etableringar utomlands. Företaget har pekat på vikten av att den information det nu får känns 

säkrare och mer tillförlitlig och därför leder till en bättre kännedom om både kunderna och 

marknaderna. Fallföretaget upplever sig genom e-handeln ha fått en större förståelse för 

kulturella skillnaderna mellan olika länder som webbshopen säljer till. Vi tolkar detta i 

enlighet med vad Yamin och Sinkovics (2006) beskriver som att företaget upplevt en minskad 

psykisk distans genom etableringen av e-handeln. Företaget har upplevt att marknaderna efter 

införandet av e-handeln känns mindre osäkra på grund av att de är annorlunda och att 

företaget fått mer erfarenhet av dessa marknader. Företagets självförtroende har stärkts då det 

upplever att de fått en större kontroll och vet vad det kan förvänta sig. Det nyligen tagna 

beslutet om att öppna den nya butiken i land x har påskyndats också tack vare att marknaden 

inte känts helt främmande. Att denna minskade psykiska distans hittills skulle ha varit 

missledande finns det dock ingenting som tyder på. Således har också den minskade psykiska 

distansen haft en positiv inverkan på företagets internationalisering. 

 

5.6	  Strategi	  
Enligt Tissen m.fl., (2001) är en anledning till att företag startar upp e-handel ofta press 

utifrån. Organisationer har ansetts följa kollektiva normer eller försökt möta en inte tydligt 
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definierad efterfrågan (Kassaye, 1999). Fallföretaget har likt de i teorin presenterade 

anledningarna valt att introducera sin e-handel bland annat på grund av att företaget 

uppmärksammat att flera konkurrenter redan hade en sådan och att ledningen började titta på 

vad andra företag gjorde. Trots att företaget uppgav flera anledningar till varför de ville starta 

igång e-handeln (de ville utöka sin försäljning på grund av minskade försäljningssiffror, samt 

nå ut till flera länder) märktes det tydligt att företaget inte hade en konkret plan då det gällde 

hur e-handeln skulle bidra till detta. Det skulle ske genom att tre personer skulle sköta driften. 

Detta tycks dock snarare ha utgjort en plan för hur genomförandet av etableringen av e-

handeln skulle ske. Företaget lyckades inte presentera något som kan tolkas som en konkret 

plan för hur e-handeln skulle uppnå företagets syfte att öka försäljningen och nå ut till fler 

länder vid starten. Detta stämmer också överens med undersökningen gjord av Tissen m.fl. 

(2001) som visade att få företag tycks veta varför eller hur e-handelsteknologin ska användas 

för att syftena med denna ska uppnås. Trots den bristfälliga strategin och planen för hur e-

handeln skulle uppnå sina syften så har den ändå lyckats nå upp till och till och med 

överskrida företagets förväntningar. Företaget lyckades nå ut till en större kundkrets och fler 

marknader och har upptäckt även tidigare nämnda fördelar. Det är möjligt att en bättre strategi 

och plan hade kunnat generera ännu mer värde till företaget genom e-handeln. Detta är dock 

inget som vi kan belägga. Även om företaget numera har en tydlig strategi är den snarare ett 

resultat av erfarenheten. Bristen av strategi har därmed inte visats leda till någon nackdel som 

påverkat internationaliseringen för företaget i vår undersökning.  

	  

5.7	  Konkurrens	  med	  agenter	  

Då företaget startade egen försäljning på internet ledde detta till konflikter med en del agenter 

som är knutna till företaget. I och med att dessa ansåg att denna skulle konkurera med deras 

egen verksamhet ville de åtminstone ha en ersättning för denna konkurrens, vilket företaget 

inte gått med på. Detta har resulterat i ett minskat engagemang från deras sida. Detta är ett 

problem som även uppmärksammats i litteraturen. Tiessen m.fl (2001) har i sin undersökning 

pekat på att företag kan riskera sina goda relationer med distributörer eller agenter om de 

startat upp en e-handel. För fallföretagets del har detta inneburit att en del agenter inte fört 

fram företagets budskap på samma sätt som förut och verkar satsa mindre på försäljningen av 

fallföretagets kläder. Detta är något som märkts på försäljningssiffrorna. Även återförsäljare 

har reagerat negativt på företagets e-handel av samma anledning. I och med att agenter till 



	   35	  

stor del står för företagets exponering mot återförsäljare är företaget fortfarande till stor del 

beroende av sina agenter för vidareförsäljning. I litteraturen har det också beskrivits som svårt 

att endast använda sig av e-handel vid en internationalisering och det torde krävas att e-

handeln används ihop med också andra etableringssätt för en lyckad internationalisering 

(Petersen m.fl., 2002). Företaget ser dock en annan möjlighet nu än att använda sig av agenter 

genom den nya butiken som håller på att öppnas. Blir den framgångsrik planerar företaget att 

öppna upp fler butiker och eventuella försäljningskontor och vill gärna fasa ut fler agenter till 

förmån för fler butiker. I litteraturen har det påståtts att företag som är beroende av sina 

distributörer inte är benägna att använda e-handel inom ramen för sin internationalisering 

(Tiessen m.fl., 2001).  Detta har inte visats stämma med fallföretaget som trots att de 

fortfarande är relativt beroende av agenter inte bara startat upp e-handeln, utan även försöker 

expandera och utveckla denna i och med att den visat sig så lönsam.  

 

5.8	  För-	  och	  nackdelarnas	  inverkan	  på	  företagets	  internationalisering	  

Företaget som tidigare byggt upp större delen av sin försäljning genom agenter har efter e-

handelns start upptäckt nya möjligheter att kunna ta större kontroll över produkterna och 

försäljningen av dessa på den internationella marknaden. Då företaget genom e-handeln 

lyckats förmedla ett mer enhetligt budskap har det upptäckt hur detta stärkt företagets 

produkter och varumärke och också lett till ökad försäljning. Detta har bidragit till att 

företaget fått ett större incitament till att få en ännu större kontroll över sina produkter. 

Företaget har genom e-handelns mätinstrument vidare kunnat förvärva snabbare och 

nödvändig kunskap och erfarenhet från flera marknader som lett till att också snabbare beslut 

kunnat fattas. Den utökade erfarenheten av utländska marknader som e-handeln ger har lett 

till en minskad psykisk distans och gjort att företaget känner sig säkrare på marknaden. Alla 

dessa fördelar har sammantaget ökat självförtroendet hos företaget och gett företaget större 

tilltro till sin egen förmåga. Ett viktigt och eventuellt avgörande beslut om etablering genom 

öppnande av egen butik i land x har därmed nu tagits. Processen från idén om en ny egen 

butik till dess att planen är på väg att verkställas har gått betydligt mycket snabbare än 

tidigare tack vare e-handeln. Företaget ser detta som en ny möjlighet för att också kunna 

etablera fler butiker. Problemen med agenterna och den nackdel som konflikten med dessa 

inneburit har inverkat till att företaget nu ifrågasatt och vill försöka ändra på sin 

försäljningsstruktur på den internationella arenan. Företaget hoppas på att kunna ta över och 

börja sköta en större del av försäljningen till konsumenter själva. Det vill få en större kontroll 
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över försäljningen och produkten samt försöka minska beroendet till agenter då de känner sig 

mer och mer osäkra på dessa i och med de konflikter som uppstått. Den butik som just nu 

håller på att öppnas upp i land x är ett första steg i den riktningen. Om det blir en lyckad 

etablering planerar företaget att den ska åtföljas av fler. 

	  

6.	  Slutsats	  
Syftet med denna studie var att undersöka vilka fördelar och nackdelar e-handeln erbjuder ett 

mindre svenskt företag i klädesbranschen under deras internationalisering, samt undersöka hur 

dessa påverkat internationaliseringen. I denna studie har också ett flertal för- och nackdelar 

som e-handeln inneburit för fallföretaget identifierats. (1) E-handeln har bidragit med att 

minska distansen mellan fallföretaget och dess kunder på utländska marknader. Den har också 

bidragit med att utöka räckvidden genom att fallföretaget kunnat nå ut till fler marknader och 

kunder. (2) E-handeln har också visat sig vara en möjlighet för företaget att fortsätta sin 

internationalisering trots små resurser. (3) E-handeln har haft en positiv inverkan på hur 

företaget kan påverka hur deras varumärke och produkter uppfattas på den internationella 

arenan. Den har bidragit till att företaget kunnat nå ut med ett enhetligt budskap på den 

internationella marknaden vilket bidrar till att stärka och klargöra produktens varumärke och 

image. (4) E-handeln har också inneburit en ny och viktig möjlighet för fallföretaget att kunna 

skaffa sig information om kunder och marknader vilket lett till en billigare, mer detaljerad och 

effektiviserad kunskapsinhämtning. (5) Den psykiska distansen till utländska marknader har 

upplevts minska hos fallföretaget vilket lett till att det känt sig säkrare på vad som kan 

förväntas av den nya marknaden vilket också genererat självförtroende. (6) Trots den 

bristfälliga strategin fallföretaget hade för hur e-handeln skulle uppnå sina syften, har den 

ändå lyckats nå upp till och till och med överskrida företagets förväntningar. En bristfällig 

strategi har därmed inte visat sig leda till någon nackdel för företaget i denna studie, vilket är 

intressant då resultatet skiljer sig från tidigare studier på området. (7) Uppstarten av företagets 

e-handel har slutligen lett till konflikter med flera av dess agenter och återförsäljare. Något 

som har fått en negativ inverkan på en del agenters försäljningssiffror och lojalitet gentemot 

företaget. Det har trots att fallföretaget känner sig beroende av sina agenter inte visat sig 

påverka företagets benägenhet att använda sig av, utöka eller fortsätta etablera e-handeln 

negativt. Detta resultat avviker således från tidigare studier. 
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Vad denna studie emellertid främst bidragit med är hur dessa för- och nackdelar påverkat 

företagets internationalisering. Företaget har, på grund av den påverkan flera av för- och 

nackdelarna e-handeln visat sig ha, fattat ett beslut som håller på att verkställas om öppnandet 

av en butik i land x. Företaget vill nu bli mindre beroende av sina agenter och sköta en större 

del av försäljningen på egen hand. Förhoppningen och planen är att kunna fortsätta utöka 

antalet butiker i utlandet på samma sätt som just nu håller på att ske. Vår studie kan därmed 

ha gett en svag indikation på att etableringen av en e-handel skulle kunna medföra att mindre 

företag, om de kan, blir mindre benägna att använda sig av agenter och i högre grad försöker 

etablera sig med egna butiker på utländska marknader för att växa. I och med att vi endast 

undersökt ett företag och företaget redan från start haft en väldigt specifik och efterfrågad 

produkt påverkar detta generaliserbarheten av vår studie. Vidare befinner sig företaget endast 

i början på denna process. Det går därför inte att dra några generella slutsatser vad gäller 

denna observation. Det torde dock vara ett intressant fenomen att studera närmare. Skulle 

detta visa sig vara en också generell tendens skulle det innebära att tidigare 

internationaliseringsteori behöver omprövas och inkludera också e-handel så som en viktig 

påverkansfaktor. Önskemål om att inkludera e-handeln mer inom internationaliseringsteorier 

har redan framförts i litteraturen. Det finns inget som tyder på att e-handeln skulle komma att 

bli mindre relevant för internationaliseringen av små företag, snarare tvärtom. Därför torde 

den här studien också bidra med att visa på att e-handeln förtjänar mer fokus i 

internationaliseringslitteraturen. 

6.1	  Vidare	  forskning	  	  

I och med att det inte finns många studier gjorda om e-handel och internationalisering finns 

det också en rad andra aspekter som vore intressanta att undersöka. Då e-handeln har visat sig 

ha en inverkan på internationaliseringen vore det intressant med studier som klargör hur e-

handeln kan integreras inom befintliga internationaliseringsteorier. Det torde också vara 

relevant att undersöka om betydelsen av planering och strategi inför införandet av e-handeln 

är viktigare för vissa företag än andra. En annan aspekt som vore intressant att undersöka är 

vad som konstituerar en lyckad jämfört med en mindre lyckad implementering av e-handeln 

inom ramen för företags internationalisering.  
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8.	  Appendix	  1.	  

Intervjuguide 

 

För-intervju: 

1. Hur ser företagets internationalisering ut idag? 

2. Hur länge har företaget varit aktivt på den internationella marknaden? 

3. Bedriver ni e-handel? Om ja, när startade ni den delen av verksamheten? 

4. Hur viktig del av er verksamhet har e-handeln kommit att bli? 

5. Hur började företaget sin expansion utomlands? 

6. Vilka kanaler använder företaget för försäljning? Hur har detta förändrats över tid? 

 

Fullständig intervju: 

Frågor om företaget 

7. Hur gick det till vid starten av företaget?  

8. Hur etablerade sig företaget på hemmamarknaden?  

9. Hur har företaget expansion utomlands sett ut?  

10. Varför började företaget, och vill nu fortsätta, expandera utomlands? 

11. Vad ligger till grund för beslut om etableringar? 

12. Vad är avgörande för valet av en internationell etablering? 

13. Hur går företagets internationalisering till idag?   
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Frågor om e-handeln 

14. Hur ser e-handeln ut hos er?  

15. Vad består den av?  

16. Vilken typ av aktiviteter sker genom e-handeln förutom transaktioner? 

17. Vilka är de främsta fördelarna med e-handeln? 

18. Vilka är främsta nackdelarna med e-handeln? 

Frågor om strategi för e-handeln 

19. Varför startades webbshoppen? 

20. Hur planerades webbshopen?  

21. Vilka mål hade företaget med verksamheten? 

22. Vilka resurser lade man på webbshoppen? 

23. Fanns det någon kompetens eller tidigare erfarenhet av e-handel inom företaget? 

24. Hur skedde etableringen av webbshopen?  

25. Hur har webbshopen utvecklats sedan starten?  

Frågor om räckvidd och minskad distans 

26. Hur många länder når företaget ut till via e-handeln?  

27. Hur ser spridningen på de konsumenter som kontaktar företaget ut?  

28. Hur ser intresset för webbshopen ut?  

29. Når webbshopen ut till nya konsumenter genom e-handeln?  

30. Vilka konsumenter handlar mest genom e-handeln? 

31. Hur använder konsumenter utomlands e-handeln? 

Frågor om kunskapsinhämtning 

32. Har företaget möjlighet att få information om kunder och marknader via webbshopen?  

33. Vilken typ av information kan företaget få från webbshopen? 

34. På vilket sätt skaffade företaget sig information innan webbshopen? 
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35. På vilket sätt är informationen från webbshopen användbar för företaget?  

36. Hur värderas tillförlitligheten av informationen från webbshopen inom företaget? 

37. Hur har informationen som företaget kan få genom e-handeln påverkat företaget? 

38. Hur har kunskapen från webbshopen påverkat företagets internationalisering? 

Frågor om risker och resurser 

39. Vad upplever företaget utgör risker under internationaliseringen? 

40. Vilka risker såg företaget med att öppna en egen webbshop jämfört med andra 
försäljningsmöjligheter?  

41. Hur värderar företaget risker? 

42. Hur värderar företaget risker och resurser vid etablering av nya försäljningskanaler?  

43. Hur värderades resurser och risker vid etableringen av webbshopen? 

Frågor om produkt och budskap  

44. Har e-handeln påverkat hur budskapet företaget sänder ut kan förmedlas? 

45. Har e-handeln påverkat företagets varumärke och produkt?  

46. Hur gör företaget för att sända ut ett budskap genom e-handeln?  

47. Har e-handeln lett till möjlighet att påverka er produkt? 

Konkurrens med distributörer 

48. Hur har företagets relation och samarbete med agenterna sett ut? 

49. Har webbshopen påverkat företagets relation till agenter eller återförsäljare?  

50. Har detta förändrats med tiden?  

51. Hur värderar företaget sina relationer med agenter och återförsäljare?  

52. Har e-handeln lett till några förändringar vad gäller företagets syn på agenter? 

Psykisk distans 

53. Har företaget lärt sig något om andra länder genom webbshopen? 

54. Då kunskapen om andra länder ökat på företaget; har detta lett till någon förändring i 
attityder gentemot dessa länder?  
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55. Hur upplever företaget att relationen påverkat företagets förståelse för andra länder? 

56. Har den direkta kontakten med andra länder lett till något positivt för företaget? 

57. Upplever företaget att det fått en större erfarenhet av andra länder genom e-handeln? 

Avslutande frågor: 

58. Vilka förändringar upplever ni att e-handeln lett till vad gäller er internationalisering? 

59. Vilka möjligheter ser ni? 

60. Vilka fortsatta planer har ni för er e-handel och internationalisering? 

	  


