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Abstract 
Tack vare e-handel kan företag erhålla en mycket större kundgrupp över hela världen och 

även öka sin egen effektivitet. Därför önskar företag anpassa sig för att hålla sig 

konkurrenskraftiga.   

Syftet med denna uppsats är att demonstrera hur processen vid anskaffandet av ett e-

handelssystem går till för ett Business-to-Business företag och vilka faktorer som påverkar 

små och medelstora företag i Sverige att anskaffa e-handel. I denna uppsats beskrivs de olika 

fördelarna ett företag kan erhålla från e-handel, hur dessa företag borde gå tillväga vid 

anskaffandet av e-handel och vilka faktorer som påverkar beslut om anskaffning av e-handel 

ska ske. Metoden välja och förvalta standardsystem användes för att hitta rätt system och 

systemleverantör för business-to-business företaget Palmstiernas Svenska AB. Även en 

analysmodell skapades för att belysa de olika faktorer som ett företag behöver granska innan 

beslut om anskaffning av e-handel ska ske och vid valet av e-handelssystem och 

systemleverantör. Intervjuer genomfördes med fallföretaget Palmstiernas Svenska AB, en 

systemleverantör och ett företag som redan anskaffat e-handel i sin verksamhet för att få olika 

infallsvinklar.  

Resultatet för projektet som genomfördes visas i empiriska studier, hur processen för att hitta 

rätt system och systemleverantör gick tillväga. I analysen diskuteras resultatet från 

intervjuerna och de olika faktorerna som påverkar ett företag att anskaffa e-handel. 

Slutsatserna som drogs utifrån uppsatsen är att små och medelstora företag behöver ett 

strukturerat tillvägagångssätt när det kommer till anskaffning av e-handel för att lyckas hitta 

rätt e-handelssystem och systemleverantör. De behöver också undersöka de olika faktorerna 

som påverkar ett företag att anskaffa e-handel för att se om e-handel är rätt för just dem och 

om de kan lyckas med anskaffning och införandet av e-handel i sin verksamhet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Internet har idag blivit ett grundläggande verktyg i vårt dagliga liv. Internet möjliggör 

samhället att använda elektronisk handel (E-handel) för att sälja och köpa produkter och/eller 

tjänster, söka efter information, kommunicera med varandra och genomföra finansiella 

transaktioner (Castellacci & Tveito 2018).  

Internet skapar möjligheter för många företag att bygga starka relationer med sina befintliga 

kunder och leverantörer för att på så sätt skapa kundlojalitet (Chaffey 2009). Olika e-handels 

applikationer utvecklades först i början av 1970-talet, där det var möjligt att överföra 

finansiella tillgångar elektronisk och ända sedan dess har elektronisk handel utvecklats allt 

mer (Turban et al. 2002). För att ha möjlighet att som företag överleva i denna nya affärsvärld 

måste de anskaffa denna nya teknologi (Rahayu & Day 2015).  

När det kommer till e-handel i ett företag så menar Elbeltagi et al. (2016) att det finns tre olika 

nivåer. Små och medelstora företag (SME)1 har oftast en vanlig webbsida som ger 

information om företaget, kontaktdetaljer och deras tjänster. Andra nivån är när SME:s har en 

webbsida som också fungerar som kommunikationskanal mellan företaget och deras kunder, 

vilket tillåter företaget att få feedback från sina kunder och tillverka speciella behov för 

kunderna. Nivå tre innehåller elektroniska transaktioner där kunder kan söka, anpassa, välja 

och beställa produkter eller tjänster via webbsidan (Elbeltagi et al. 2016). Företag som väljer 

att använda sig av den elektroniska marknaden är antingen nystartade företag eller redan 

etablerade företag som väljer att vända sig till just e-handel i ett senare skede (OECD 2000). 

Enligt Turban et al. (2002) så var SME:s några av de första företagen som valde att utnyttja de 

olika fördelarna som finns med e-handel.   

Palmstiernas Svenska AB2 är ett business-to-business (B2B) företag som säljer gasvarnare, 

ventilstyrning och övriga instrument för processindustrin. Palmstiernas har 12 anställda och 

en omsättning på 31,601 miljoner kronor 2016 (Allabolag.se 2018). Detta gör att Palmstiernas 

faller under kategorin små och medelstora företag där kravet är att företaget ska ha färre än 

250 anställda och omsätta mindre är 500 miljoner kronor varje år (Vajjhala & Thandekkattu 

2017). De har idag en webbsida där det går att kontakta dem, tillhandahålla support och 

kunderna har möjlighet att använda webbsidan för att se de olika produkterna Palmstiernas 

säljer. Detta gör att Palmstiernas ligger på nivå två, där deras webbsida hjälper dem att 

kommunicera med sina kunder och erhålla feedback (Elbeltagi et al. 2016). Problemet idag är 

att kunder inte kan använda denna webbsida för att beställa produkter. Detta medför att 

kunderna måste ta kontakt med en säljare på Palmstiernas för att lägga en order. Det tar tid, 

både för kunden och för Palmstiernas. Det är även en kostnad för Palmstiernas, då dessa 

säljare har som heltidsjobb att ta emot order från kunder. Målet är därför för Palmstiernas att 

hamna på nivå tre som innehåller elektroniska transaktioner mellan företaget och kunderna 

(Elbeltagi et al. 2016). Detta med hjälp av ett e-handelssystem som har den typ av 

funktionalitet som låter kunderna beställa produkter via Palmstiernas webbsida.  

                                                           
1 Små och medelstora företag (Engelska: Small and medium-sized Enterprises, förkortat SME, hädanefter 

refererad till som SME.) 
2 Hädanefter refererad till som Palmstiernas. 
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I denna studie så förklaras både definitionen av e-handel och e-business men det är begreppet 

e-handel som kommer att användas genom uppsatsen.  
 

1.2 Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att visa hur processen för anskaffandet av ett e-handelssystem 

går till för Palmstiernas Svenska AB. 

Studiens syfte är även att undersöka vilka faktorer som påverkar små och medelstora företag i 

Sverige att anskaffa e-handel.  

1.3 Målgrupp 
Målgruppen denna studie riktar sig till är SME:s som har liknande planer på att genomföra 

samma projekt som Palmstiernas när det kommer till e-handel och därför få en bättre bild av 

hur det kan genomföras. De kan också se vilka för- och nackdelar det finns med e-handel och 

på så sätt se om det är värt att genomföra. Även Palmstiernas är en del av denna studies 

målgrupp, då det är dem projektet kommer genomföras för och de kommer även få ta del av 

denna studie när den är slutförd.  

1.4 Frågeställningar 
Då denna uppsats beskriver hur Palmstiernas Svenska AB har genomfört processen för att 

anskaffa ett e-handelssystem i deras verksamhet så är detta en av frågorna i frågeställningen. 

De andra frågeställningarna handlar om de olika faktorerna som påverkar SME:s att anskaffa 

e-handel och vilka faktorer som påverkar valet av e-handelssystem och systemleverantör.   

1. Hur ser processen ut vid anskaffandet av ett e-handelssystem för fallföretaget Palmstiernas 

Svenska AB?  

2. Vilka riktlinjer finns det för små och medelstora företag att följa när det kommer till 

anskaffandet av e-handelssystem?  

3. Vilka faktorer finns det som påverkar om små och medelstora företag väljer att anskaffa e-

handel i sin verksamhet?  

1.5 Förväntade resultat 
Det förväntade resultatet är att hjälpa Palmstiernas med processen för anskaffandet av ett e-

handelssystem som passar deras verksamhet och uppfyller deras krav. Resultatet kommer bli 

valet av e-handelssystem då införandet kommer Palmstiernas göra vid ett senare tillfälle. Ett 

annat förväntat resultat är information angående vad som kan påverka företag att ta beslutet 

att anskaffa e-handel och vilka olika faktorer som påverkar valet av system och 

systemleverantör.  

1.6 Etiska överväganden 
När det kommer till forskning ska forskaren vara sanningsenlig, inte stjäla forskningsresultat, 

redogöra öppet för vilka metoder som användes, vad resultatet blev och bedömningen av 

forskning ska vara rättvis (Gustafsson et al. 2005).  

Känslig information som framkommer genom intervjuer gällande studiens respondenter 

kommer att censureras eller tas bort om det önskas. Även namn, titel och företagsnamn 

kommer ändras om detta önskas av de som bidrar till denna uppsats. Den data som insamlas 

under forskningen kommer enbart användas för rapporten och ingen data kommer plagieras 
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från någon annan forskare. Palmstiernas tillåter att deras företagsnamn publiceras i denna 

rapport. Även de företag som intervjuades godkänner att deras namn används i rapporten. 

Namnen på de olika e-handelssystemen och systemleverantörerna som granskas i empirin 

kommer ändras. Detta på grund av detta projekt i uppsatsen går ut på att visa hur 

tillvägagångssättet för att hitta rätt e-handelssystem med systemleverantör går till och inte 

vilka olika alternativ som finns och är bäst. De intervjuade har fått läsa igenom den 

information jag erhållit från deras sida.  
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2. Litteraturöversikt  

2.1 Definitionen av E-handel 
Ända sedan mitten på 90-talet så har elektronisk handel, även kallat e-handel, utvecklats i 

snabb fart (Moertini 2012) och e-handel har ökat i proportion med den växande närvaron hos 

kommersiella webbplatser. Användandet av internet tillåter företag och privatpersoner att 

genomföra beställningar, dela information och genomföra tjänster. På grund av detta har e-

handel blivit en viktig del att ha gentemot sina konkurrenter (Ching & Ellis 2004). Införandet 

av e-handel i ett företag beskrivs av Zwass (1996) som uppförandet av en företagswebbplats 

för att upprätthålla relationer, sprida information och genomföra transaktioner med hjälpen av 

elektroniska nätverk. Chaffey (2009) beskriver e-handel som elektroniska transaktioner 

mellan ett företag och dess externa intressenter. Santarelli och D’Altri (2003) tillägger att e-

handel är transaktioner med hjälp av internet, där produkter levereras eller tjänster som kan 

digitaliseras levereras online till kunden.  

 

Förutom att bara köpa och sälja produkter online så använder personer idag internet för att 

samla information, jämföra priser eller undersöka nya produkter för att sedan genomföra ett 

köp antingen hos en traditionell affär eller online. E-handel kan idag genomföras med både 

mobiler och datorer via internet (Joshi 2017). Med hjälp av e-handel så kan också både 

kunder och leverantörer undersöka ett företags produkter från vart som helst i världen. Med 

denna typ av flexibilitet och täckning så är e-handel något som behövs för att kunna 

konkurrera på en global marknad (Siau & Messersmith 2002).  

 

E-handel är som mest effektivt när det kommer till produkter eller tjänster som kan 

digitaliseras så som musik, programvara och finansiella tjänster (Santarelli & D’Altri 2003). 

Det finns både köpsidan och säljsidan när det kommer till e-handel. Där köpsidan inom e-

handel är elektroniska transaktioner mellan ett företag och dess leverantörer. Medan säljsidan 

inom e-handel är elektroniska transaktioner mellan företag och dess kunder (Chaffey 2009). 

Inom e-handel är de tre vanligaste områdena, Business-to-Business (B2B), Business-to-

Consumer (B2C) och Consumer-to-Consumer (C2C) (Vajjhala & Thandekkattu 2017). 

2.2 Business-to-Business E-handel 
E-handel som sker mellan företag kallas Business-to-Business e-handel (B2B e-handel). B2B 

är elektroniska transaktioner mellan företag över internet. Dessa transaktioner kan utföras 

mellan ett företag och medlemmar i flödeskedjan men också mellan ett företag och ett annat 

företag utanför flödeskedjan. Där flödeskedjan är alla aktiviteter från en order tills den blir 

fullbordad, med förflyttning av material från leverantör till tillverkaren till slutkund (Turban 

et. al 2002). Idén bakom flödeskedjan är att minska sina kostnader, reducera onödig tid och 

samtidigt öka värdet för kunderna. E-handel är en stor hjälp inom denna process, på grund av 

att det tillåter omedelbart informationsflöde genom de olika företagen inom flödeskedjan 

(Siau & Messersmith 2002).  

Inköp av organisatoriska tillgångar såsom resurser, teknologi, tjänster och tillverkade 

komponenter är områden inkluderat i B2B e-handel. Även vissa finansiella transaktioner till 

exempel obligationer, försäkringar och värdepapper mellan olika företag ingår i B2B-

kategorin. Många av de företag som bedriver B2B e-handel är förmedlare mellan olika företag 

som köper och säljer produkter och tjänster (Lucking-Reiley & Spulber 2001).  
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B2B e-handel är det segment inom e-handel som växer snabbast (Elbeltagi et al. 2016). Vid 

2002 stod B2B för mer än 80% av försäljningen inom e-handel över hela världen (Bertschek 

et al. 2006) medan under 2015 så genomfördes transaktioner inom B2B segmentet med ett 

värde på $1400 Miljarder och gör därför e-handel inom B2B till den största marknaden 

(Vajjhala & Thandekkattu 2017). 

 

Tillväxten av inkomsten för ett företag som har e-handel är nästan 1.35 gånger större än ett 

företag som har valt att inte använda e-handel (Chen & Zhang 2015). E-handel reducerar 

kostnaden från företagets sida när det kommer till sökning av leverantörer och deras produkter 

på grund utav att det är billigare att använda internet vid sökning av produkter istället för att 

besöka butiker och ringa olika leverantörer (Santarelli & D’Altri 2003).  

 

E-handel inom B2B tar bort behovet av samtal mellan säljare på företaget och inköpare vilket 

reducerar kostnader (Turban et al. 2002) och de framgångarna inom IT med e-handel 

inkluderat har stor potential att minska transaktionskostnaderna mellan företag (Lucking-

Reiley & Spulber 2001). Transaktionskostnaderna kan minska genom att internet används för 

att lägga en order och ta emot beställningar. Även hastigheten av leveranser av produkter ökar 

på grund av att med hjälp av e-handel så behöver inte transaktionerna bearbetas genom flera 

olika interna avdelningar eller behöver skickas via flera olika system (Rayport & Jaworski 

2001).  

2.3 Definitionen av E-business 
E-business är en bredare definition av e-handel, inte bara köp och försäljning av produkter 

och tjänster utan också kundservice, genomförande av elektroniska transaktioner inom ett 

företag och samarbete med affärspartners (Turban et al. 2002). E-business har skapat 

möjligheter för både små men även stora företag att konkurrera på den globala marknaden 

genom att reducera kostnader, skapa nya kanaler för inköp och bättre kundservice (Chaffey 

2009).  

 

Kostnadsdrivare för införandet av e-business i sin verksamhet skriver Chaffey (2009) är ökad 

hastighet som leveranser kan erhållas, minskade driftkostnader, ökad hastighet som produkter 

kan skickas till kunder och minskad försäljnings- och inköpskostnader. E-business strategi är 

den utformade företagsstrategin som utförs genom att utnyttja digitala resurser för att på så 

sätt skapa differensvärde (Bharadwaj et al. 2013). Bharadwaj et al. (2013) skriver att en e-

business strategi är annorlunda jämfört med en vanlig IT strategi därför att den överskrider 

flera olika områden i företaget såsom logistik, anskaffning, marknadsföring och arbetssätt. 

Den överskrider också IT processer i företaget, såsom kundservice och orderhantering 

(Bharadwaj et al. 2013).  

 

Införandet av e-business kan också medföra negativa effekter vilket kan komma att påverka 

kundupplevelsen. Detta kan ske om hemsidan är dåligt konstruerad, företaget skickar e-post 

till kunder utan tillåtelse eller säkerhetsbrister när det kommer till kunduppgifter (Chaffey 

2009).  
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2.4 E-handel och SME:s 
Under de senaste åren så har den ekonomiska utvecklingen bland små och medelstora företag 

ökat kraftigt och har därför blivit en viktig del i vårt ekonomiska system. Många SME:s har 

börjat att införa olika e-handelssystem för att på så sätt utveckla deras försäljningsverksamhet 

(Chen & Zhang 2015).  

I den nya konkurrenskraftiga elektroniska miljön så måste SME:s införa bra strategier för 

elektronisk marknadsföring för att på så sätt lyckas fortsätta vara lönsamt och ha framgång på 

inrikes och utrikes marknader (Sin et al. 2015). När det kommer till investeringar i små och 

medelstora företag så är det vanligast att det är chefen eller ägaren som sköter beslutsfattandet 

(Ching & Ellis 2004). 

 

Små och medelstora företag som är en stor del av att skapa framtidens ekonomi och även 

spelar en stor roll i den industriella utvecklingen kan få fördelar från e-handel. Dessa fördelar 

kan vara att både tids- och platshinder kan försvinna genom att använda sig av e-handel (Sin 

et al. 2016). Genom att tids- och platshinder försvinner så kan SME:s på så sätt bygga ut sin 

kundbas (Santarelli & D’Altri 2003).  

E-handel kan även skapa fördelar i form av att vara en tillgång för skapandet av 

konkurrensfördelar för SME:s genom att det kan förbättra kvalitén på produkterna, skapa nya 

områden att sälja sina produkter på och reducera kostnaden för att göra affärer 

(Sutanonpaiboon & Pearson 2006). Värde kan även skapas för SME:s genom B2B e-handel 

genom att ha att förmågan att lyckas konkurrera med större företag på globala marknader 

(Elbeltagi et al. 2016). Enligt Turban et al. (2002) ger e-handel företag chansen att lokalisera 

mer kunder, de mest effektiva affärspartners och de bästa leverantörerna över hela världen 

med låg kostnad. Även kostnaderna för marknadsföring, transaktionskostnader och 

marknadsundersökningar minskar kraftigt med e-handel. Med e-handel kan tid till marknad 

minskas och från idéskapandet till införandet av idén på marknaden. Turban et al. (2002) 

menar att det är viktigt för de företag som kan få en produkt till marknaden snabbast eller de 

som kan erbjuda sina kunder snabbare service än sina konkurrenter har därför skaffat sig en 

viktig konkurrensfördel.  

 

Chen och Zhang (2015) menar att det är obestridligt att e-handelsutvecklingen kommer att 

öka driftkostnaderna för företaget, men på grund utav att den operativa effektiviteten också 

ökar så kommer det företaget till slut uppnår med sina intäkter överträffa kostnaderna.  

 

Men införandet av e-handel i ett företag leder inte alltid direkt till finansiella förbättringar på 

grund utav den konkurrens som finns idag och i många fall leder införandet av e-handel till 

förluster i början (Yang et al. 2016). Det finns olika hinder för SME:s när det kommer till 

införandet av e-handel. Ett hinder är att SME:s inte utnyttjar de möjligheter som finns med e-

handel på grund utav att de inte ser fördelarna e-handel medför. Ett annat hinder för SME:s är 

att de är rädda för säkerhetsbristerna e-handel kan medföra där betalningssäkerhet och privat 

information inte kan vara helt säkert. Även kostnaden för investeringar i ny teknologi kan 

vara högre proportionerligt för mindre företag jämfört med de större företagen, vilket medför 

tvivel (OECD 2000).    
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2.5 Vilka riktlinjer SME:s borde följa vid anskaffandet av e-handel 
Ett företag som funderar på att anskaffa e-handel i sin verksamhet bör först undersöka sin 

marknadsposition i förhållande till sina konkurrenter. Som en del av denna process borde 

företaget också jämföra sig själv med liknande företag och även analysera sina styrkor och 

svagheter kontinuerligt för att sedan jämföra det med sina konkurrenter (Jeffcoate et al. 2002). 

Företaget som funderar på att anskaffa e-handel behöver tydliga mål och ställa sig frågan 

varför e-handel borde införas i verksamheten (Lindstedt & Bjerre 2009). Att välja e-

handelssystem innefattar svårigheter då det är en marknad med komplexa system som 

utvecklas i snabb takt (Collector Bank u.å.)  

 

Turban et. al (2002) skriver att kostnaden för företaget att utveckla e-handel själva kan bli 

mycket hög och misstag kan ske på grund av bristande erfarenhet. SME:s har även mindre 

finansiella och mänskliga resurser som kan tillägnas en egen utveckling. Det rekommenderar 

Turban et. al (2002) att outsourca utvecklingen till en systemleverantör. 

 

När ett företag har valt att vända sig till e-handel så är valet av e-handelssystem viktigt. Om 

fel e-handelssystem väljs så kommer det kosta tid och pengar när det sedan ska bytas. För om 

det finns moduler så som marknadsföring, kundkommunikation och försäljning som företaget 

behöver och e-handelssystemet inte har detta kan det bli svårt att byta system om det finns ett 

avtal med systemleverantören. Därför är det viktigt att i förväg göra en bra kravspecifikation 

innan valet av system görs (Lantz 2011). En kravspecifikation är krav och behov som samlas 

in från kunden och sedan dokumenteras. Kravspecifikationen ska sedan vara en förbindelse 

mellan kunden och systemleverantören. Utvecklingen av systemet hänger på kvalitén på 

kraven, för om dessa krav skulle vara falska, felaktiga eller otydliga så kommer det systemet 

inte uppnå kundens förväntningar (Christiansson, M-T & Christiansson, B 2006). När 

kravspecifikationen är fastställd med kraven företaget har så skickas den till olika 

systemleverantörer med e-handelssystem för att på så sätt få fram en diskussion över hur 

processen ska tas vidare och den kan även fungera som en offert (Lantz 2011).  

 

Ett företag kan välja mellan att antingen anskaffa en standardiserad paketlösning, där alla 

kunder som väljer detta system får samma utförande (Lantz 2011). I en standardiserad lösning 

även kallat standardsystem, har en systemleverantör valt att utveckla för att kunna matcha 

flera av sina kunders verksamhetsbehov (Brandt et al. 1998). Fördelen med standardsystem är 

att tekniska anpassningar inte behöver göras av företaget och även kostnaden är lägre jämfört 

med andra system (Lantz 2011). Andra fördelar är att det är snabb installation, det finns 

rutiner för införandet och det är både billig utveckling och förvaltning (Brandt et al. 1998). 

Om ett standardsystem väljs så kan företaget tvingas göra ändringar i sina affärsprocesser för 

att passa till systemet. Förändringar av affärsprocesser är när ett företag ändrar sina arbetssätt 

för att förbättra företaget (Mathur & Asthana 2016).  

 

Utöver dessa lösningar finns det även öppna källkodslösningar, här behöver företaget ha viss 

tekniskt kunnande för att installera systemet i verksamheten (Lantz 2011). Med öppen källkod 

kan företaget anpassa systemet och göra extra tillägg.  Det tredje alternativet ett företag kan 

välja när det kommer till val av e-handelssystem är att anlita konsulter som skräddarsyr 

systemet. På så sätt får företaget ett system som passar företagets verksamhet och även de 

olika krav som finns på integrationen med andra system och funktionalitet (Lantz 2011).  
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Eftersom det finns så många olika e-handelssystem och systemleverantörer så måste företaget 

som ska anskaffa e-handel utesluta flera för att få fram den lösning som passar dem bäst. Det 

blir lättare att hitta rätt lösning om till exempel företaget väljer att utesluta systemleverantörer 

som är för små till storleken, inte genomfört liknande projekt innan eller som har sämre rykte. 

System kan också uteslutas om de inte har nödvändiga funktioner eller inte fungerar med 

existerande operativsystem, hårdvara, kommunikationsnätverk och databaser (Turban et al. 

2002). Brandt et al. (1998) skriver också att ett företag bör först genomföra ett översiktligt val 

där flera olika system och systemleverantörer väljs ut och de system som inte uppfyller 

företagets krav tas bort. För att sedan genomföra ett detaljerat val där en bedömning av 

slutkandidater och finalister görs för att hitta det bästa alternativet (Brandt et al. 1998). När 

olika systemleverantörer med respektive system har valts ut så kan förhandlingarna börja för 

att avgöra hur deras systemlösningar kan anpassas som företaget önskar (Turban et al. 2002). 

2.6 Integrering av e-handelssystem med affärssystemet 
Affärssystem och e-handel är två populära uttryck inom affärsvärlden idag. Där affärssystem 

använder sig av intern företagsinformation vilket har visat sig vara ytterst viktigt för företag. 

På grund av att många företag idag infört affärssystem i sin verksamhet så är detta idag inte 

längre en strategisk fördel, där det snarare är en konkurrenskraftig nödvändighet. Där företag 

idag istället behöver använda informationen som behandlas av deras affärssystem för att 

kommunicera externt med sina globala kunder. För detta så behövs det en hög grad av 

användarvänlighet och standardisering, där e-handel passar bra för detta. Affärssystem har 

som uppgift att sammanlänka all information i ett företag i en databas. Där även moduler så 

som bokföring, produktionsplanering, mänskliga resurser och finans ingår i ett affärssystem 

(Siau & Messersmith 2002).  

 

Lantz (2011) skriver att när det kommer till e-handel så är grunden de olika system som 

integreras med e-handelssystemet, som kan exempelvis vara affärssystemet. Om ett företag 

framför allt säljer till andra företag så skriver Lindstedt och Bjerre (2009) att det är 

nödvändigt att webbshoppen och affärssystemet ska vara integrerat. Där företag idag måste se 

till att information som finns inom företaget kontinuerligt tillförs till e-handelssystemet och 

vice versa (Siau & Messersmith 2002).  

2.7 Organisatoriska faktorer 
Organisationer är ett stabilt system med olika individer som arbetar tillsammans för att nå 

gemensamma mål genom en hierarki (Rogers 1995). Snabba framsteg inom e-handel kommer 

att fortsätta pressa organisationer till att anpassa sig till de nya teknologierna. Dessa nya 

teknologier kräver nya tillvägagångssätt för organisationer där strukturen kan behöva ändras 

och nya arbetssätt måste införas för att lyckas bli mer flexibla och tillgängliga (Turban et al. 

2002).  

 

Organisatoriska faktorer handlar om de egenskaper företaget består av som kan påverka 

framtagandet och införandet av e-handel. Dessa faktorer avser företagets interna delar så som 

miljö och resurser som är sammankopplade med företagets storlek och deras ledningsstruktur 

(Rahayu & Day 2015). Det är viktigt att undersöka internt för att se hur organisationen 

kommer att klara av utveckling, införande och användandet av e-handel (Tarafdar & Vaidya 

2006).  
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Storlek handlar om att införandet av e-handel kräver en viss del av organisatoriska resurser 

och därför har större företag ett bättre utgångsläge (Lertwongsatien & Wongpinunwatana 

2003). Storleken på ett företag handlar också om hur mycket finansiella och mänskliga 

resurser som lyckas erhållas för att stödja införandet av e-handel (Rahayu & Day 2015).  

 

Ledningsstöd innebär att ledningen i företaget behöver ge sitt stöd för införandet av nya 

system och erbjuda de resurser som krävs för att genomföra införandet av e-handel (Rai & 

Patnayakuni 1996). Processen för att införa e-handel kräver stora resurser som ledningen 

behöver tillhandahålla och med ledningsstöd skulle de anställda få större motivation för att 

delta i projektet med införandet av e-handel (Lertwongsatien & Wongpinunwatana 2003). 

 

Existerande IT-kunskap skriver Lertwongsatien & Wongpinunwatana (2003) att e-handel 

består av stor del av olika IT komponenter såsom nätverk, mjukvara och hårdvara. SME:s 

som har IT-kunskaper sedan innan kan på ett enklare sätt erhålla ytterligare information som 

är nödvändigt för ett e-handels anskaffande. Många SME:s har möjligheten att outsourca 

skapandet av e-handel men de behöver fortfarande grundläggande kunskaper för att välja rätt 

leverantör. I flera fall så behöver företagen också dessa grundläggande IT-kunskaper för att 

övervaka och kontrollera e-handelsplattformen (Lertwongsatien & Wongpinunwatana 2003). 

Ghobakhloo et al. (2001) antyder att om chefen på ett SME anser att det finns tillräckligt med 

stöd för ett införande så har cheferna större villighet att genomföra ett införande av e-handel 

och använda den nya teknologin i dess verksamhet.  

2.7.1 Teknologiska faktorer 
Teknologisk innovationsutveckling börjar vanligtvis med uppfattningen om ett problem eller 

behov. Detta startar ett utvecklingsarbete för att skapa en innovation som löser problemet eller 

behovet. Teknologi består oftast av två komponenter där den ena är hårdvara som innehåller 

verktyg som gör teknologin till ett fysiskt föremål och den andra komponenten är mjukvara 

som är till grund för hårdvaran med information, så som kodade program och instruktioner 

(Rogers 1995).  

 

Uppfattade fördelar är de fördelar ledningen anser e-handel bidrar med för företaget 

(Lertwongsatien & Wongpinunwatana 2003). Uppfattade fördelar är ofta uttryckt i prestige, 

ekonomisk lönsamhet och ökad effektivitet. Den teknologiska innovationens natur är det som 

avgör vilken typ av uppfattad fördel som är viktig för företaget (Rogers 1995). Uppfattade 

fördelar spelar stor roll när det kommer till valet om denna teknologi ska anskaffas eller inte 

(Gunasekaran & Ngai 2008).  

Desto större fördelar som ledningen anser e-handel kan medföra, desto större chans att de 

tilldelar finansiell-, teknologiska- och ledningsresurser till projektet med e-handel 

(Lertwongsatien & Wongpinunwatana 2003).  

 

Uppfattad kompatibilitet gällande framtagande och införande av e-handel så innebär det att 

teknologier såsom mjukvara, hårdvara och kommunikationsnätverk behöver införas. Om 

systemet är kompatibelt med företagens mål, de existerande arbetssätten och företagets miljö 

så finns det större chans att företaget väljer just detta system (Lertwongsatien & 

Wongpinunwatana 2003). Ahmad et al. (2014) skriver att uppfattad kompatibilitet handlar om 
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hur väl e-handelssystemet passar med företagets nuvarande arbetsprocesser och även hur 

systemet kommer att passa med företagets kunder och leverantörers olika system.   

2.7.2 Externa faktorer 
Externa faktorer är den externa omgivningen där ett företag genomför sina affärer på (Scupola 

2009) och handlar om externa inflytanden genom påtryckningar av konkurrenter, leverantörer 

och kunder som på så sätt påverkar antagandet av e-handel (Rahayu & Day 2015).  

Påtryckning från externa parter innebär att företag svarar på konkurrens med innovativa 

produkter och tjänster. E-handel kan vara ett bra verktyg för att på så sätt svara på 

konkurrensen. Företag förändras på grund av förändringar som sker i deras omgivning eller 

som en förebyggande åtgärd för att på så sätt påverka omgivningen (Lertwongsatien & 

Wongpinunwatana 2003). När konkurrenter börjar använda e-handel så sätter det press på 

företag att själva införa e-handel i sin verksamhet (Rahayu & Day 2015).  

Det är inte bara konkurrenter som får företag att förändra sig utan även kunder och 

leverantörer. Där kunder och leverantörer i många fall har förmågan att få SME:s att anskaffa 

en särskild typ av teknologi. Där till exempel större företag ofta väljer att påtrycka både sina 

kunder och leverantörer att anskaffa e-handels teknologi som är sammankopplad med deras 

globala produktionsnätverk (Rahayu & Day 2015). Påtryckningar från kunder och 

leverantörer påverkar ofta SME:s anskaffning av teknologi på grund av att de är finansiellt 

beroende av dessa påtryckande parter (Duan et al. 2012).  

2.7.3 Systemfaktorer 
Delone och Maclean (2004) menar att högre kvalité på systemet kommer att öka 

tillfredsställelsen för användaren och även öka användandet av systemet. Vilket i sin tur leder 

till förhöjda positiva effekter på individens produktivitet, som i sin tur därför leder till 

förbättringar i produktiviteten för hela organisationen. Faktorerna pålitlighet, flexibilitet, 

funktionalitet och användarvänlighet skriver Molla och Licker (2001) är tagna från Delone 

och Maclean (1992) modell angående faktorer som påverkar informationssystemsframgångar 

men att dessa faktorer även går att applicera på e-handelssystem.  

Pålitlighet är en viktig del för ett framgångsrikt system, där systemfel inom e-handel kan leda 

till stora besvär. Om ett systemfel skulle ske i en vanlig affär går det alltid vända sig till 

manuellt arbete, men när det kommer till e-handel så hindras företaget från att göra affärer 

och kan därför förlora kunder (Turban et al. 2002). Percin (2008) skriver att om ett system 

inte fungerar som det ska så ser ledningen ofta att produktiviteten sjunker och de tappar då 

även förtroende för systemet.  

Flexibilitet i ett system är viktigt då hårdvaran och mjukvaran i ett företag som en e-

handelsplattform kräver måste vara kompatibel med plattformen. Flexibilitet är också en 

viktig del så det valda systemet inte begränsar framtida val om ytterligare anpassningar ska 

göras (Turban et al. 2002).  

Funktionalitet innebär att e-handel måste erbjuda möjligheten att söka och jämföra produkter, 

välja produkter, lägga order, betala produkterna och verifiera leveransen. Där funktionalitet 

alltså är typiska krav på en e-handelslösning, där vissa typer av system behöver modifieras 

eller anpassas till dessa krav (Turban et al. 2002).  
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Användarvänlighet handlar om hur väl ett system har förmågan att användas av människor 

både effektivt och enkelt. Om den som funderar på att införskaffa ett IT system inte anser det 

är tilltalande och användbart i relation till vad det kostar, kommer denne inte acceptera 

systemet. Eftersom tekniken idag blir billigare och billigare så spelar användarvänligheten 

större och större roll för användaren ska acceptera det (Shackel 2009).  

2.7.4 Systemleverantörsfaktorer 
Systemleverantörer är de som sätter ihop de olika funktionerna som ett företag behöver och 

paketerar detta för att sedan tillhandahålla underhåll, drift och andra tjänster. Månadsavgifter 

kan betalas till systemleverantören för tillgång till hårdvara, mjukvara, underhåll, 

uppdateringar och support och service (Turban et al. 2002). Ett attraktivt alternativ för SME:s 

är valet att hyra ett system från en systemleverantör, då utvecklingen och driften av e-

handelsplattformar kan kräva stora resurser. Därför är det en viktig faktor när det kommer till 

utveckling av e-handel att välja en systemleverantör som förser företaget med rätt delar 

(Turban et al. 2002).  

Leverantörskvalité menar Turban et al. (2002) är viktigt då det innebär mindre risk för ett 

företag att anskaffa en e-handelsplattform från en systemleverantör med ett bra rykte och 

meriter. Kvalitén på systemleverantören kan avgöras på deras tidigare erfarenhet, deras 

försäljning och finans. Om en systemleverantör inte har stabil finansiell kapacitet är det 

möjligt att de drabbas av en konkurs och deras kunder förlorar då support (Turban et al. 

2002).  

Support och Service som en systemleverantör erbjuder är betydelsefullt då e-

handelsapplikationer kontinuerligt förändras och underhåll krävs. Där det är viktigt att kolla 

på om systemleverantören erbjuder support. Utbildning är också en viktig del en 

systemleverantör kan erbjuda som support för mer komplexa system (Turban et al. 2002).  

Integrationsförmåga handlar om hur väl systemleverantören kan integrera olika system i 

verksamheten med varandra, till exempel nya system med existerande affärssystem. Därför är 

det viktigt att systemleverantören har denna förmåga när det kommer till val av 

systemleverantör (Turban et al. 2002).  

2.8 Analysmodell 
Analysmodellen är en modifiering av modeller i olika källor och består av fem stycken 

faktorer, dessa är organisatoriska faktorer, teknologiska faktorer, externa faktorer, 

systemfaktorer och systemleverantörsfaktorer. Där beroende variabeln till de tre första 

faktorerna är beslut om anskaffning av e-handel bland SME:s och sedan är beroende variabeln 

till systemfaktorer och systemleverantörsfaktorer val av e-handelsplattform.  

De tre första faktorerna kan påverka beslutet om e-handel ska införas i verksamheten 

(Lertwongsatien & Wongpinunwatana 2003). Denna analysmodell visar de olika faktorerna 

som ett företag behöver undersöka innan anskaffandet av e-handel och genom att använda sig 

av denna analysmodell och granska de olika faktorerna så kan ett företag bilda sig 

uppfattningen om e-handel är rätt för dem. De andra faktorerna efter beslutet har tagits 

handlar om vad ett företag bör undersöka när de ska välja system och systemleverantör. 

 

De olika faktorerna med innehållande variabler visar vad som är viktigt vid framtagandet och 

sedan införandet av e-handel. Som Lindstedt & Bjerre (2009) skriver så borde företag som 
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funderar på att anskaffa e-handel sätta upp tydliga mål och utöver dem ställa sig frågan om 

varför e-handel borde införas.  

 

Gengatharen och Standing (2005) skriver att några av de stora utmaningarna när det kommer 

till SME:s som ska vända sig till e-handel är att osäkerheten kring uppfattade fördelar är stor. 

Genom att undersöka vilka fördelar e-handel kan medföra och om anskaffningen av e-handel 

verkligen behövs så kan beslutet därför bli enklare att ta vilket är kopplat till teknologiska och 

externa faktorer. Sedan borde företaget granska sin egna organisation för att avgöra om 

anskaffandet och införandet av e-handel är något de faktiskt kan genomföra. Genom att 

avgöra om grundläggande IT-kunskap finns inom organisationen som gör det lättare för 

företaget att hitta rätt leverantör med rätt system för att sedan klara av att genomgå ett 

införande. Företaget bör också kolla om det finns tillräckligt med resurser och ledningsstöd 

för ett införande av e-handel i deras verksamhet då Lertwongsatien och Wongpinunwatana 

(2003) skriver att e-handel kräver stora resurser av organisationen för att lyckas. Därför är det 

viktigt för SME:s att undersöka internt innan en process som denna kan startas då SME:s är 

mindre företag med mindre finansiella och mänskliga resurser. Om ett e-handelsprojekt 

påbörjas och det visar sig att det inte finns kunskap eller stöd till projektet så är resurserna 

bortkastade.  

 

Teknologiska faktorer är sammankopplad med variabeln ledningsstöd i organisatoriska 

faktorer. För att ett framtagande och införandet av e-handel ska lyckas så behöver det finnas 

tydliga fördelar med projektet för att det ska påbörjas. Fördelar kommer engagera ledningen 

och på så sätt få stöd i form av finansiella och mänskliga resurser och även hjälp med 

beslutsfattande. Ledningen behöver också se att e-handelssystemet har möjlighet att integreras 

i företaget, där Lertwongsatien och Wongpinunwatana (2003) skriver att systemet ska vara 

kompatibelt med företagens mål, de existerande arbetssätten och företagets miljö. Beslutet om 

e-handel ska anskaffas kan påverkas om företaget anser att det inte finns ett system som är 

kompatibelt med företagets arbetssätt. Om istället företaget väljer att system som inte är 

hundra procent kompatibelt med deras processer så kan de istället förändra sina egna 

affärsprocesser för att passa det nya systemet (Lertwongsatien & Wongpinunwatana 2003). 

Mathur & Asthana (2016) förklarar att förändringar av affärsprocesser är när ett företag väljer 

att förbättra sin egen verksamhet. Efter att företaget har bestämt sig för att anskaffa e-handel 

så påbörjas processen med att hitta rätt e-handelsplattform som kan levereras av rätt 

systemleverantör. Där Lantz (2011) skriver att valet av e-handelsplattform är väldigt viktig, 

då det kräver stora resurser att byta.  

 

Systemfaktorer och systemleverantörsfaktorer med respektive variabler är vad ett företag bör 

undersöka när de ska välja e-handelsplattform och systemleverantör. Om systemet uppfyller 

variablerna och även systemleverantören uppfyller dessa så är det ett bra alternativ att välja. 

Delone och Maclean (2004) skriver att om ett system har högre kvalité så kommer det öka 

tillfredställelsen för användare och därför öka användandet av systemet. Därför är 

systemfaktorer en viktig faktor för företag att undersöka när valet av system ska göras för att 

se så att systemet är rätt för dem och även innehåller rätt funktioner som företaget behöver. 

Även valet av systemleverantör är en viktig faktor, där de olika variablerna borde granskas 

när det kommer till valet av systemleverantör.  
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Först bör ett företag granska de tre första faktorerna i modellen. De olika variablerna ett 

företag bör undersöka innan ett beslut om e-handel ska anskaffas. Utifrån dessa faktorer tas 

beslutet om e-handel bör anskaffas. Därefter kommer företaget till de två sista faktorerna med 

respektive variabler, systemfaktorer och systemleverantörsfaktorer. Här behöver företaget 

undersöka de olika variablerna när de letar efter ett e-handelssystem med respektive 

systemleverantör för att vara säkra på att rätt system och systemleverantör väljs för att passa 

deras krav och verksamhet. Om ett e-handelssystem med en systemleverantör uppfyller dessa 

krav så tas beslutet att anskaffa detta e-handelssystem.   

 

 

 

Figur 1: Analysmodell över faktorer som påverkar beslut angående anskaffandet av e-handel 

och faktorer som påverkar valet av e-handelsplattform och systemleverantör. 

Källa: Modifiering av Lertwongsatien & Wongpinunwatana (2003), Rahayu & Day (2015) 

och Turban et al. (2002).  
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3. Metod 
Patel och Davidson (2003) skriver att böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter är de 

vanligaste källorna när det kommer till att inhämta kunskap. Därför genomfördes en 

informationssökning bland det som Patel och Davidsson (2003) föreslår för att samla kunskap 

om mitt område. Information erhölls från akademiska rapporter som gick att hitta på internet 

och även böcker som fanns inom detta ämne. Många av de rapporter och böcker som 

användes handlar om e-handel, fördelar, nackdelar och hur andra företag har gått tillväga vid 

liknande situationer, även vilka olika faktorer som påverkar beslutet om anskaffning av e-

handel bland SME:s. Kunskap behövdes även samlas in angående hur processen när det 

kommer till anskaffandet av e-handelssystemet ska genomföras på effektivast sätt så att målet 

kan nås. Patel & Davidson (2003) skriver att intervjuer är en metod som bygger på olika 

frågor för att på så sätt insamla information. Vanligtvis är intervjuer personliga, där den som 

ställer intervjun träffar intervjupersonen för att genomföra intervjun. Kvalitativa intervjuer har 

genomförts, där Patel och Davidsson (2003) beskriver det som intervjuaren kan välja att ställa 

frågorna i en bestämd ordning eller i vissa fall kan intervjuaren istället att ställa frågorna i den 

ordning som passar (Patel & Davidson 2003). Under intervjuerna som genomfördes så var 

frågorna fastställda och strukturerade i förväg, men om det passade under intervjun att byta 

ordning på frågorna så gjordes detta. I vissa fall så svarade den intervjuade på en fråga och 

lyckades då även besvara en senare fråga och det blev då mindre strukturerat. Intervjuer 

skedde med vd:n på Palmstiernas om vilka typer av faktorer som påverkade deras beslut 

angående att anskaffa e-handel och vilka faktorer som de anser påverkar valet av system och 

systemleverantörer. Intervjuer genomfördes också med vd:n på ett företag som nyligen infört 

e-handel i sin verksamhet, för att se varför de valde att anskaffa e-handel och vilka faktorer 

som påverkade beslutet och valet. Även intervjuer med en VD och grundare hos en 

systemleverantör genomfördes för att samla in information från två olika aspekter när det 

kommer till vilka faktorer som påverkar beslutet angående anskaffning av e-handel och vad 

som påverkar valet av system och systemleverantörer.  

3.1 VFS-metoden 
Metoden Välja och Förvalta Standardsystem (VFS) har använts under detta projekt, som går 

ut på att hitta rätt standardsystem med rätt systemleverantör för en verksamhet (Brandt et al. 

1998). När beslutet att ett företag ska anskaffa ett specifikt system så behöver en 

utvecklingsförstudie göras. I denna utvecklingsförstudie så skapas en kravspecifikation som 

sedan kan användas vid valet, anpassning och införandet av systemet i verksamheten. En 

kravspecifikation är ett dokument där krav och behov har samlats in från kunden 

(Christiansson, M-T & Christiansson, B 2006). Arbetet här fokuserar på att identifiera kraven 

som ett företag har som efter detta behöver omvandlas till funktionella krav.  

Efter förstudien är genomförd och det kommer till val av system så skriver Brandt et al. 

(1998) att processen kan innebära att de system som är underlägsna väljs bort så att det bäst 

passande alternativet till slut kvarstår. Denna process kan delas in i två moment, ett 

översiktligt val och ett detaljerat val (Brandt et al. 1998).  

Även fast VFS-metoden som Brandt et al. (1998) skapade för 20 år sedan är gammal så 

ansågs det att passa denna studie på grund av att det enbart handlar om riktlinjer och olika 

steg som behöver tas för att hitta rätt e-handelssystem.  
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3.1.1 Översiktligt val 
I det översiktliga valet så görs en bedömning av de system som finns på marknaden och de 

system som inte uppfyller företagets krav sorteras bort. Här används olika krav från företaget 

för att bedöma de olika systemen som finns. Syftet med ett översiktligt val är att hitta ett antal 

olika finalister eller slutkandidater som sedan kan i detalj bedömas ytterligare (Brandt et al. 

1998). Om fel e-handelssystem skulle väljas blir det därför dyrt att byta system efter 

införandet redan har skett i företaget (Lantz 2011). Om det handlar om mellanstora projekt när 

det kommer till att hitta rätt e-handelssystem så finns det en stor risk att drunkna bland alla de 

olika e-handelssystem som finns på marknaden. Därför rekommenderas att en gallra bort flera 

system tidigt för att sedan undersöka tre till fyra e-handelssystem noggrant (Collector Bank 

u.å.). 
 

Förutsättningsanalys för valet 

Under förutsättningsanalysen så anges vilka förutsättningar som ska styra valet av system 

med utgångspunkt från kravspecifikationen som skapades i utvecklingsförstudien (Brandt et 

al. 1998). Här tas också ett antal knockoutkrav fram, som de system som är aktuella måste 

uppfylla. Dessa knockoutkrav är ofta utplockade krav från kravspecifikationen som måste 

uppfyllas för att systemet ska väljas och överhuvudtaget gå vidare i processen (Brandt et al. 

1998). Eftersom det finns många olika e-handelssystem och systemleverantörer så är det 

viktigt att ett företaget som ska anskaffa e-handel kan utesluta ett flertal för att hitta rätt 

system (Turban et al. 2002).  
 

Marknadsundersökning och leverantörsbedömning 

I en marknadsundersökning så insamlas tillgängliga system med de systemleverantörer som 

marknadsför dessa. Här så tas de system bort som inte uppfyller de knockoutkrav som är 

fastställda. Brandt et al. (1998) skriver också att när ett system ska anskaffas så har 

systemleverantören en stor betydelse, där ett företaget inte bara väljer att anskaffa ett system 

utan också en systemleverantör. Systemleverantören ska granskas för att se om de är pålitliga, 

trovärdiga och kan erbjuda god support för systemet. Om systemleverantören inte uppfyller 

kraven som företaget ställer på dem så väljs deras system bort (Brandt et al. 1998). 

 

Urval av slutkandidater 

Här görs ett urval mellan två till fyra olika system som bildar finalister och slutkandidater för 

att sedan bedöma dessa system ytterligare i det detaljerade valet (Brandt et al. 1998). 

 
 

3.1.2 Detaljerat val 
I det detaljerade valet så görs en bedömning av finalister och slutkandidater. Efter att det 

översiktliga valet genomförts så bör det finnas två till fyra system kvar till det detaljerade 

valet för att sedan hitta det system som passar företaget på bästa sätt. Här så studeras de 

finalister eller slutkandidater som framkommit mycket detaljerat och syftet med det detaljerat 

valet är att lyckas hitta det system som företaget kan erhålla bäst stöd ifrån (Brandt et al. 

1998).  
 

Utvärdering 

Brandt et al. (1998) skriver att i denna del så ska företagets krav utvärderas i detalj med 

systemens olika egenskaper. Där det går att poängsätta systemen och några utvalda faktorer 

som uppfattas som kritiska för denna utvärdering, där högre poäng är bättre. Det resultat som 
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framkommer ska dokumenteras i en jämförelsematris för att rangordna alternativen (Brandt et 

al. 1998).  
 

Preliminärval 

Här så ska ett system väljas ut preliminärt och fungera som huvudkandidat inför förhandlingar 

med systemleverantören. Det ska även anges varför de andra systemen valdes bort och varför 

detta system valdes som huvudkandidat. Marknadsöversikten och jämförelsematrisen används 

här för att fungera som underlag (Brandt et al. 1998).  
 

Beslut och delgivning 

Nu ska ett beslut fattas om huvudkandidaten ska införskaffas eller om företaget borde fortsätta 

leta efter system och studera dessa i detalj. Andra systemleverantörer företaget har varit i 

kontakt med ska också kontaktas för att meddela sitt beslut att de inte valdes (Brandt et al. 

1998). 
 

3.2 Analysmodellen i den anpassade VFS-metoden 
De två sista faktorerna systemfaktorer och systemleverantörsfaktorer i analysmodellen (se kap 

2.8) är de faktorer som har applicerats på VFS-metoden när valet av e-handelssystem skulle 

väljas. VFS-metodens generella natur gör att faktorer som har kommit från nyare litteratur 

utan vidare kan appliceras på denna metod.  

Inledningen i nästa kapitel förklarar hur anskaffandet av ett e-handelssystem gick till för 

Palmstiernas. De delar av VFS-metoden som omnämns är de delar som har redovisats här 

ovan.  
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4. Empiriska studier 

4.1 Hur processen för anskaffandet av ett e-handelssystem gick till för 

Palmstiernas Svenska AB 
Under det projekt som genomförts hos Palmstiernas så följde jag vissa steg i Brandt et al. 

(1998) VFS-metod för att nå önskat resultat. Vissa steg ansåg jag inte behövde appliceras på 

detta projekt och valdes därför bort på grund av längden på detta projekt, om alla steg skulle 

använts skulle det behövas mer tid för att genomföra projektet. Genom att använda dessa steg 

så identifierades olika e-handelssystem som passade Palmstiernas och det var sedan lätt att 

detaljerat granska dessa för att hitta det alternativ som bäst stämmer in på Palmstiernas krav 

och behov. 

4.2 Dokumentering av krav 
Palmstiernas bestämde sig för att anskaffa ett e-handelssystem för att effektivisera sina 

processer och öka kundnöjdheten (Bilaga A.1). Under första träffen med representanter från 

Palmstiernas så skapades en kravspecifikation. Under denna träff samlades kraven 

representanterna från Palmstiernas hade på e-handelssystemet in och sammanställdes i ett 

dokument (Tabell 1). Syftet med kravspecifikationen var att den skulle användas under hela 

processen för att lyckas hitta rätt system som passar deras verksamhet. Kravspecifikationen 

skapades därför tidigt i projektet så att det översiktliga valet kunde börja. De krav som 

samlades in var krav som Palmstiernas ansåg ett e-handelssystem verkligen behövde för att 

passa deras verksamhet och det var personer från avdelningar såsom sälj och logistik med för 

att bidra med vad de ansåg var viktigt för att de skulle kunna sköta sitt jobb i systemet.  

 

Tabell 1: Kravspecifikation  

E-handelssystemkrav             

Krav 

ID 

Beskrivning 

FK 

1.1 

Integrering av e-handelssystem mot Microsoft Navision 2017 (Affärssystem)  

FK 

1.2 

B2B funktioner såsom kundunika priser som är baserade på kundnummer – 

artikelkategorikod (kan även vara artikelnummer) 

FK 

1.3 

Filtrering av produkter så kunden kan hitta rätt produkt på ett enkelt sätt. 

FK 

1.4 

Palmstiernas ska ha en unik inloggningsmöjlighet som gör det möjligt att 

hjälpa/demonstrera e-handeln för kunder. 

FK 

1.5 

Kunder ska kunna ”registrera” order även om de inte är kunder i affärssystemet. 

Dessa order/kunder kommer granskas och godkännas vardagen efter beställningen 

kommer till oss. Alternativet är att kund kan betala med ”kreditkortslösning”. 

FK 

1.6 

Kunder ska ha möjlighet att skapa inköpslistor där även Palmstiernas kan skapa 

listor som då fungerar som en offert för kunden och kunden kan sedan skapa en 

order utifrån detta. 



 
 

18 

FK 

1.7 

Ska vara möjligt för kund att skicka inköpsförslag till inköpsavdelning (eller 

kollega) 

FK 

1.8 

Palmstiernas ska ha möjlighet att lägga till egna sidor och rubriker för t.ex. Om oss, 

Lär dig mer om, Frågor och svar mm.  

FK 

1.9 

Kunder utan inloggning ska kunna se lagersaldo och listpriser. 

FK 

1.10 

Vi ska ha möjlighet att köra e-handelskampanjer där det nya priset används i 

affärssystemet även om priset skiljer sig från priset i affärssystemet. 

FK 

1.11 

Fakturor från affärssystemet ska synkas upp till e-handeln där även befintliga lagras 

som senast först.   

FK 

1.12 

Order som är lagda i e-handeln sparas i e-handels format och bör kunna 

återanvändas av kunder för repeat order där priset/leveranstiden måste uppdateras 

mot de för dagen aktuella värdena.  

FK 

1.13 

Lagersaldo, eventuellt det faktiska (lager-aktuell kundorder) men med möjlighet att 

kunna se framtida (lager + inköp) (som förväntas anlända inom xx dagar) – 

kundorder. 

FK 

1.14 

Kunder ska kunna söka på vårt 

artikelnummer/leverantörsartikelnummer/benämning och få upp produkten med 

möjlighet till snabborder eller att gå in på produkten.  

FK 

1.15 

För att smidigt kunna arbeta med artiklarna i systemet krävs att man även kan 

exportera listan till t.ex. Excel och göra textuppdateringar där.   

FK 

1.16 

Möjlighet ska finnas att i samma e-handelssystemet ha andra språk och valuta som 

är knuten till kund (från affärssystemet). 

FK 

1.17 

Efter kunden tryck på beställ ska det gå ut ett mail till kund att orderna har gått iväg 

och ordererkännande kommer inom kort. 

FK 

1.18 

Integrering fullt ut där order från e-handel hamnar i ”ej släppta order” i 

Affärssystemet 

 

Systemleverantörskrav 

Krav 

ID 

Beskrivning 

L.K 1.1 Systemleverantören ska ha stabil grund och ha gjort liknande lösningar förut.  

L.K 1.2 Systemleverantören behöver ha integrationsförmågan för att koppla e-handel till 

affärssystemet. 

L.K 1.3 Systemleverantören behöver erbjuda support och service av e-handelssystemet. 
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4.3 Översiktligt val 
Under det översiktliga valet så genomfördes flera olika steg för att ta fram system som skulle 

bli slutkandidater och sedan gå vidare till det mer detaljerade valet. Knockoutkrav plockades 

ut och en marknadsöversikt skapades för att hitta rätt system som sedan skulle gå vidare till 

det mer detaljerade valet (Se tabell 2 marknadsöversikt kap 4.3.2).  

4.3.1 Förutsättningsanalys för valet 
I tabell 2 (Se tabell 2 marknadsöversikt kap 4.3.2) så finns de knockoutkrav som plockades ut 

från kravspecifikationen som skapades med Palmstiernas. De krav som valdes ut är de absolut 

viktigaste kraven Palmstiernas har på e-handelssystemet som måste uppfyllas för att systemet 

och systemleverantören ska gå vidare i processen. Dessa knockoutkrav visades även för vd:n 

på Palmstiernas innan marknadsöversikten skapades för att få klartecken att dessa krav är de 

absolut viktigaste utifrån deras kravspecifikation.  

4.3.2 Marknadsundersökning och leverantörsbedömning 
Olika e-handelssystem samlades in med respektive systemleverantör och sammanställdes i en 

tabell (Tabell 2 Marknadsöversikt) med de olika knockoutkraven som var valda från 

förutsättningsanalysen för valet. Efter att de olika systemen och systemleverantörerna hade 

samlats in så granskades varje e-handelssystem och systemleverantör mot de olika 

knockoutkraven för att se vilka som uppfyllde dessa. Detta skapade en bra översikt över vilka 

e-handelssystem och systemleverantörer som finns på marknaden och om de uppfyller 

knockoutkraven som var satta och i så fall skulle granskas vidare. I tabell 2 över 

marknadsöversikten så står N/A för att det inte finns någon information angående detta. I 

detta fall så hade detta System C ingen systemleverantör då det är baserat på öppen källkod. 

F.K står för Funktionella krav som finns på systemet och L.K står för leverantörskrav.  
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Tabell 2: Marknadsöversikt 
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4.3.3 Urval av slutkandidater 
Flera av de e-handelssystem som granskades plockades bort då de inte uppfyllde de 

knockoutkrav som var satta (Se tabell 2 marknadsöversikt kap 4.2.2). Det fanns sedan tre 

stycken slutkandidater kvar att detaljerat granska ytterligare för att hitta rätt e-handelssystem 

för Palmstiernas. De system som valdes bort var System C och System D. System C uppfyllde 

inte alla knockoutkraven, där flera funktioner som önskades var tvunget att köpas som tillägg. 

Även att System C inte har någon fast systemleverantör gjorde att detta valdes bort. System D 

uppfyllde flera av knockoutkraven förutom knockoutkravet ”Filtrering av produkter så 

kunden kan hitta rätt produkt på ett enkelt sätt”. Detta gjorde att detta system valdes bort för 

ytterligare granskning. De system som därför gick vidare i processen och blev slutkandidater 

var System A, System B och System E. Efter detta steg och innan det detaljerade valet skulle 

påbörjas så kontaktades de olika systemleverantörerna där den fullständiga 

kravspecifikationen utan systemleverantörskraven skickades över för en bedömning och om 

dessa krav kunde uppfyllas. Alla systemleverantörer sa att deras system uppfyllde dessa krav 

och därför så användes knockoutkraven fortsatt under det detaljerade valet för att inte behöva 

granska alla krav, vilket skulle ta mycket längre tid.  

4.4 Detaljerat val 
De slutkandidater som uppkom i det översiktliga valet granskades detaljerat i denna del för att 

på så sätt hitta rätt system av de tre som valdes ut. Systemen A, B och E med respektive 

systemleverantörer granskades detaljerat i detta steg utifrån knockoutkraven som plockades ut 

från kravspecifikationen i det översiktliga valet. Olika steg genomfördes för att avgöra vilket 

av dessa e-handelssystem med systemleverantör kommer att passa Palmstiernas på bästa sätt 

utifrån deras krav.  

4.4.1 Utvärdering 
Under utvärderingen så granskades slutkandidaterna utifrån de valda knockoutkraven där de 

ställdes upp i en jämförelsematris. I denna jämförelsematris hade varje krav en vikt från 1–3, 

där ett var minst viktigt och tre mest viktigt. När de olika vikterna satts så fick inget krav en 

etta på grund av att inget krav i listan var värt så lite, därför användes bara vikten två och tre. 

Sedan granskades systemen och systemleverantörerna detaljerat för att se i vilken grad de 

uppnådde dessa krav. Vissa system uppnådde kraven till 100 procent, medan andra inte 

uppnådde kraven lika bra. Denna vikt multiplicerades sedan med poängen som varje system 

och systemleverantör uppnått för respektive krav. Poängen kunde bli mellan 0–9 för att sedan 

sammanställas längst nere i tabellen för att på så sätt se vilket system och systemleverantör 

som fått högst poäng och därför uppfyller dessa krav på bästa sätt. System A och 

systemleverantören A erhöll 52 poäng, system B och systemleverantören B erhöll 54 poäng 

och system E och systemleverantören E erhöll också 52 poäng. Vilket visar på att System B är 

det system som uppfyller kraven på allra bäst sätt (Tabell 3 Jämförelsematris). 
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Tabell 3: Jämförelsematris 
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4.4.2 Preliminärval 
Utifrån de tre system som gick vidare till det detaljerade valet så valdes två stycken bort under 

utvärderingsfasen där det gjordes en utvärdering över vilka system och systemleverantörer 

som uppfyller knockoutkraven bäst. Det e-handelssystem som blev huvudkandidat utifrån 

dessa tre var System B. Detta på grund av att både e-handelssystemet och systemleverantören 

uppfyllde marknadsöversikten (Tabell 2 marknadsöversikt) och jämförelsematrisen (Tabell 3 

jämförelsematris) på bästa sätt och erhöll högst poäng i jämförelsematrisen.  

4.4.3 Beslut och delgivning 
Då detta projekt var något som genomfördes åt Palmstiernas så handlade beslut och 

delgivning i detta fallet om vilket system med respektive systemleverantör som ansågs de 

borde anskaffa och därefter delgavs detta till ledningen på Palmstiernas. System B med 

systemleverantör B var det alternativ som föreslogs för Palmstiernas. De tabeller som skapats 

i form av marknadsöversikt och jämförelsematris visades för vd:n på Palmstiernas och 

förklarades. De beslut som togs förklarades noga och varför just detta system är det som 

ansågs de borde anskaffa till sin verksamhet.  

 

VFS-metoden förklarades och hur den hade använts för att ta fram slutkandidaterna och sedan 

det system som ansågs de borde anskaffa. Efter delgivningen så har Palmstiernas fått ta del av 

all dokumentation, bland annat marknadsöversikten, leverantörsbedömningen och 

jämförelsematrisen för att sedan bilda en egen uppfattning om vilket system som borde väljas 

och ingen påverkan på deras beslut kommer ske något ytterligare.  

 

Då Palmstiernas själva varit i kontakt med dessa systemleverantörer under projektets gång 

och eftersom de inte bestämt vilket system de ska anskaffa så kommer de sedan kontakta den 

systemleverantör de väljer att anskaffa systemet ifrån för att göra upp en plan för införandet. 

De kommer också kontakta de systemleverantörer som inte väljs. Palmstiernas hade inte tagit 

något beslut när denna studie var helt genomförd. 
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4.5 Undersökning över vilka faktorer som påverkar små och medelstora företag i 

Sverige att anskaffa e-handel 
Detta är en sammanfattning av de tre intervjuer som genomfördes med Edeco, Motillo och 

Palmstiernas. Denna sammanfattning återspeglar svaren angående vilka olika faktorer 

respondenterna anser påverkar beslutet om att anskaffa e-handel.  

4.5.1 Intervju Palmstiernas 

Vd:n på Palmstiernas säger att beslutet om att anskaffa e-handel var främst de olika fördelarna 

deras kunder kommer erhålla och även kostnadsbesparingar. Kunder kan se lagersaldo och 

deras unika priser själva och slipper därför mejla och ringa säljare på Palmstiernas angående 

detta. Vd:n tror också att e-handel är en viktig del att ha för att hålla sig konkurrenskraftiga på 

grund av att de flesta konkurrenter förmodligen kommer ha e-handel inom ett par år. De hade 

inte heller några speciella IT-kunskaper förutom att de för ungefär två år sedan var delaktiga i 

ett byte av affärssystem.  

Vd:n säger att bytet av affärssystem är en kunskap som de har nytta av vid anskaffandet av e-

handel, då det är mycket samma principer vid valet och införandet. Ledningsstöd är också 

något som vd:n på Palmstiernas tycker är viktigt och att han själv kommer vara drivande. 

Kostnadsbiten blir mer kännbart för mindre företag då de oftast har mindre resurser att 

använda sig av jämfört med större företag enligt vd:n. Han anser även att det viktigaste när det 

kommer till kompatibilitet är att deras affärssystem hela tiden delar information med e-

handelssystemet (Bilaga A.1).  

4.5.2 Intervju Motillo 

De faktorer vd:n på Motillo ansåg påverkade valet av e-handel är att kunderna efterfrågar det. 

Företaget vill även effektivisera sitt arbete genom att låta sina kunder sköta en stor del av 

arbetet själva. En annan faktor enligt honom kan vara att konkurrenter anskaffar e-handel och 

sätter därför press på företaget att göra detsamma.  

Att ha en ansvarig person som leder projektet är en viktig del enligt vd:n, där ledningen borde 

vara insatta i projektet. Han nämner också att storleken påverkar beslutet att anskaffa e-

handel, då det behövs en stor del av både finansiella och mänskliga resurser för att lyckas 

(Bilaga A.2).  

4.5.3 Intervju Edeco 

Vd:n på Edeco nämnde att beslutet att anskaffa e-handel var den ökade tillgängligheten och 

servicen för deras kunder och kunderna därför har tillgänglighet till deras sortiment alla 

timmar på dygnet. Han sa även att det inte fanns några tidigare IT-kunskaper internt som de 

kunde ha nytta av och han tror detta var en fördel då de var öppna för många typer av förslag.  

Han var även drivande under projektet och anser det var väldigt viktigt då beslut behöver 

fattas kontinuerligt och snabbt. Även storleken på ett företag tror han inte påverkade deras 

anskaffande av e-handel, men han nämner att det blir lättare för större företag som har interna 

avdelningar för detta. När det kommer till kompatibiliteten så valde Edeco att anpassa sig 

efter sina kunder och sitt existerande affärssystem (Bilaga A.3).  
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5. Analys 
Lindstedt och Bjerre (2009) nämner att företag som funderar på att införskaffa e-handel 

behöver ha tydliga mål och även ställa sig frågan varför e-handel borde införas. Palmstiernas 

ställde sig denna frågan innan beslutet togs angående e-handel enligt deras VD (Bilaga A.1). 

De undersökte vilka faktorer som kan påverka beslutet angående anskaffningen av e-handel 

om det verkligen behövdes för deras verksamhet. Det var både interna och externa faktorer 

som påverkade beslutet (Bilaga A.1).  

Turban et al. (2002) skriver att e-handel som förekommer mellan företag kallas Business-to-

Business e-handel. Detta är något Palmstiernas har som inriktning och valde därför att satsa 

på e-handel inom detta segment. Genom att de just valde detta segment så påverkades deras 

krav och attityd till valet av e-handelssystem där ett viktigt krav de hade var funktionalitet för 

B2B (Bilaga A.1).  

Lantz (2011) skriver att valet av e-handelssystem är mycket viktig då det är dyrt att byta. 

Därför skapades en kravspecifikation utifrån Palmstiernas krav som sedan granskades flera 

gånger så att representanterna var nöjda och alla krav var med. Med hjälp av 

kravspecifikationen blev det senare lättare att hitta system och systemleverantörer som 

uppfyllde dessa krav.  

De olika faktorerna i analysmodellen analyseras här nedan utifrån det resultat som 

framkommit och projektet med anskaffning av ett e-handelssystem analyserar utifrån 

analysmodellen och de resultat som framkom. Det projekt som genomfördes hos Palmstiernas 

analyserar under faktorerna systemfaktorer och systemleverantörsfaktorer, där de tre första 

faktorerna bygger på intervjuerna som genomfördes.  

5.1 Organisatoriska faktorer 

5.1.1 Storlek 
En viktig del av organisatoriska faktorer är storleken på företaget när det kommer till beslutet 

om e-handel ska anskaffas. Där Lertwongsatien och Wongpinunwatana (2003) skriver att 

införandet av e-handel kräver stora delar av organisationens resurser och det är därför större 

företag oftast har bättre utgångsläge. Vd:n på Palmstiernas anser detta är en variabel som 

påverkar ett mindre företag, där han anser att kostnaden vid anskaffandet av e-handel tar 

hårdare på ett mindre företag (Bilaga A.1). Även vd:n på systemleverantören Motillo anser att 

detta är en faktor som påverkar mindre företag med beslutet att anskaffa e-handel då storleken 

påverkar ett projekt som detta med de mänskliga resurser som behövs. Detta på grund av att 

de flesta anställda behöver delta i projektet, för att det ska lyckas (Bilaga A.2). Vd:n på Edeco 

nämner att det är lättare för ett större företag att anskaffa e-handel då de kan avsätta större 

resurser och behöver inte ta resurser från deras huvudaktiviteter (Bilaga A.3). Där Rahayu och 

Day (2015) nämner att storleken på ett företag handlar om både de finansiella och mänskliga 

resurserna som lyckas erhållas för att stödja införandet av e-handel.  

5.1.2 Ledningsstöd 
När det kommer till anskaffandet av e-handel så krävs det att ledningen är engagerad och även 

erbjuder de resurser som ett e-handels anskaffande kräver för att lyckas (Rai & Patnayakuni 

1996). Vd:n på Palmstiernas påpekar att han kommer vara med och driva projektet och 

undersöker de olika alternativ för e-handelslösningar som finns att välja mellan (Bilaga A.1). 

Under hela processen så erbjöd vd:n stort stöd och var själv väldigt drivande för att rätt e-
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handelslösning skulle hittas och väljas, med en bra systemleverantör. Enligt Motillo’s VD så 

är det viktigt att ha en drivande person i projektet när e-handel ska anskaffas, där det också är 

viktigt att ledningen är en del av projektet, speciellt i mindre företag där de behöver fatta 

viktiga beslut i projektet. Dessutom anser han att det är viktigt att tid avsätts till ett projekt 

som detta för att investeringen ska bli lönsam och därför behöver ledningen erbjuda sitt stöd 

till de anställda och projektet (Bilaga A.2). Vd:n på Edeco påpekar även detta och nämner att 

projektledaren under ett projekt som detta behöver sitta i en beslutsfattande position. På grund 

av att projekttiden annars blir lång om projektledaren inte har möjligheten att ta beslut själv 

och snabbt eftersom beslut behöver tas hela tiden (Bilaga A.3).  

5.1.3 Existerande IT-kunskap 
Existerande IT-kunskap anser Lertwongsatien och Wongpinunwatana (2003) vara viktig vid 

ett anskaffande och införande av e-handelsplattformar. Därför att det kräver stora delar av 

olika IT komponenter som mjukvara, nätverk och hårdvara. Enligt vd:n på Palmstiernas 

(Bilaga A.1) så var företaget aktiva vid ett byte av affärssystem för två och ett halvt år sedan 

där IT kunskaper från det bytet fortfarande finns inom verksamheten. De har även kommit 

långt med diverse molnlösningar vilket de anser har bidragit till deras kunskap inom IT 

(Bilaga A.1). Vilket Lertwongsatien och Wongpinunwatana (2003) påpekar är bra för SME:s 

då de sedan kan erhålla ytterligare information som är nödvändigt för deras e-handels 

införande.  

Även vid outsourcing så är det viktigt med denna IT kunskap Palmstiernas erhållit sedan 

tidigare då det blir lättare enligt Lertwongsatien och Wongpinunwatana (2003) att lyckas välja 

rätt systemleverantör och för att ha förmågan att övervaka och kontrollera e-

handelsplattformen. Vd:n på Edeco säger däremot att de tror att det var en fördel att inte ha 

existerande IT kunskap sedan tidigare. Just på grund av att de därför inte har några 

skygglappar på sig och kunde därför vara öppna för olika typer av förslag och idéer (Bilaga 

A.3).  

5.2 Teknologiska faktorer 

5.2.1 Uppfattade fördelar 
Rogers (1995) menar att uppfattade fördelar oftast är uttryckta i ekonomisk lönsamhet, 

prestige och ökad effektivitet. De största fördelarna Palmstiernas vd ser med e-handel är ökad 

effektivitet, där nya funktioner hjälper kunderna hitta och beställa produkter själva och även 

då möjliggör för Palmstiernas att fokusera på andra uppgifter (Bilaga A.1). Även vd:n på 

Edeco nämner att uppfattade fördelar för dem var att kunderna med hjälp av e-handel har 

sortimentet tillgängligt under alla timmar på dygnet. En annan fördel Edeco såg med e-handel 

var att det kunde hjälpa dem att nå kunder som de annars inte skulle kunna nå (Bilaga A.3). 

Som Gunasekaran och Ngai (2008) nämner så är uppfattade fördelar viktiga när det kommer 

till valet för ett företag om denna teknologi ska anskaffas eller inte. Enligt intervjuer med 

företag som ska ta beslutet angående anskaffning av e-handel och en systemleverantör så 

framkom det att det är viktigt att det finns uppfattade fördelar. Dels för att ledningen ska 

erbjuda sitt ledningsstöd under projektet men också om beslutet att anskaffa detta system ska 

tas om ledningen kan se att e-handel kommer frambringa fördelar för företaget (Bilaga A.1 & 

A.2).  
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5.2.2 Uppfattad kompatibilitet 
Efter genomförda intervjuer så framkom det att uppfattad kompatibilitet är nära 

sammankopplad med flexibilitet när ett företag letar efter ett e-handelssystem för sin 

verksamhet. Ahmad et al. (2014) skriver att uppfattad kompatibilitet handlar om hur väl ett e-

handelssystem passar med ett företags nuvarande arbetsprocesser och även hur systemet 

kommer att passa med företagets kunder och leverantörers olika system. Vd:n på Palmstiernas 

anser att det viktigaste är att e-handelssystemet passar ihop med deras affärssystem där de 

hela tiden delar information med varandra. Han nämner även att deras affärssystem är 

anpassat för deras arbetssätt och därför är det viktigast att ett e-handelssystem passar ihop 

med deras affärssystem (Bilaga A.1). Även vd:n på Motillo påpekar detta, där han nämner att 

många kunder har som krav att e-handelssystemet har rätt kompatibilitet för att passa med 

deras affärssystem (Bilaga A.2).  

Lertwongsatien och Wongpinunwatana (2003) skriver också att uppfattad kompatibilitet 

handlar om hur väl ett system är kompatibelt med företagets mål, de existerande arbetssätten 

och företagets miljö. Om ett system är kompatibelt så finns det därför större chans att ett 

företag väljer just detta system. Det är därför viktigt att ett företag anser att det finns uppfattad 

kompatibilitet innan beslutet angående anskaffning av e-handel ska tas för att vilja anskaffa e-

handel.  

5.3 Externa faktorer 

5.3.1 Påtryckningar från externa parter 
Enligt Rahayu och Day (2015) så kan kunder och leverantörer påverka ett företag att anskaffa 

e-handel i sin verksamhet. Från intervjun med Motillo (Bilaga A.2) så framkom det att den 

största anledningen att företag väljer att anskaffa e-handel är för kundnyttan. Där företaget vill 

tillfredsställa kunderna och även att efterfrågan från kunderna på e-handel är stor. Vd:n på 

Motillo nämnde också att företag som anskaffar e-handel oftast gör det för att effektivisera 

och låta kunderna göra mycket av arbetet själv. Även vd:n på Palmstiernas påpekar att en stor 

anledning varför de valt att anskaffa e-handel är för att öka kundnyttan där de sparar tid för 

både kunden och Palmstiernas. Även att låta kunderna sköta mycket av arbetet själva (Bilaga 

A.1). Vd:n på Edeco säger också att en stor anledning att de anskaffade e-handel var för deras 

kunder, för att öka servicen och tillgängligheten för deras kunder (Bilaga A.3).  

 

Påtryckning från externa parter är också när ett företag svarar på konkurrens med hjälp av e-

handel (Lertwongsatien & Wongpinunwatana 2003). Enligt Motillo så är detta också en faktor 

som påverkar deras kunder att anskaffa e-handel för att deras konkurrenter gör det (Bilaga 

A.2) och enligt Rahayu och Day (2015) sätter det press på företag att själva införa e-handel i 

sin verksamhet om deras konkurrenter har gjort det (Rahayu & Day 2015). Vd:n på 

Palmstiernas säger också att påtryckningar från konkurrenter är en anledning varför de valt att 

anskaffa e-handel. Han tror också att e-handel är viktigt för att lyckas hålla sig 

konkurrenskraftiga och att de flesta konkurrenter förmodligen kommer ha anskaffat e-handel 

inom några år (Bilaga A.1).  
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5.4 Systemfaktorer 

5.4.1 Pålitlighet 
En viktig del av ett framgångsrikt system är pålitligheten på grund av att systemfel inom e-

handel kan leda till stora besvär (Turban et al. 2002). Vd:n på Palmstiernas säger att 

pålitligheten är viktigt för ett system då e-handel måste fungera men att det också är svårt som 

företag att avgöra pålitligheten innan ett system väljs (Bilaga A.1). Vd:n på Motillo 

instämmer att pålitligheten på ett system är viktigt där de olika funktionerna måste fungera för 

kunderna (Bilaga A.2). Om ett systemfel skulle ske i en vanlig affär så kan ett företag 

använda sig av manuellt arbete, men med e-handel så hindras företaget från att göra affärer 

och kan därför förlora kunder (Turban et al. 2002).  

Om ett system inte fungerar som det ska så ser ledningen enligt Percin (2008) ofta att 

produktiviteten minskar och ledningen tappar då förtroende på systemet. Under anskaffandet 

av ett e-handelssystem för Palmstiernas så var pålitlighet något som granskades hos de olika 

systemen. Där ett knockoutkrav som plockades ut från kravspecifikationen var att 

Palmstiernas ska ha en egen inloggningsmöjlighet i systemet där de kan logga in som en kund 

och skapa en inköpslista och kunna visa kunder hur systemet fungerar (Se kap 4.2.2, Tabell 2 

Marknadsöversikt). Genom att denna inloggning fungerar och är pålitlighet så kan därefter 

Palmstiernas hjälpa både sig själva och sina kunder i systemet, där de kan skapa inköpslistor 

och visa kunderna hur systemet fungerar.  

5.4.2 Flexibilitet 
En e-handelsplattform kräver att hårdvaran och mjukvaran som finns i ett företag är 

kompatibelt med plattformen (Turban et al. 2002). Vd:n på Palmstiernas påpekade att 

flexibilitet var viktigt vid ett val av system då e-handelsplattformen behöver kopplas till det 

existerande affärssystemet i företaget och även andra existerande IT-system (Bilaga A.1). 

Turban et al. (2002) skriver också att flexibilitet är viktigt då det system som väljs inte 

begränsar framtida val om ytterligare anpassningar ska göras. Detta påpekade även vd:n på 

Palmstiernas, där han nämnde att de satsar på IT-utvecklingen inom företaget och behöver 

därför ett e-handelssystem som är tillräckligt flexibilitet så det går att koppla till system som 

införs i verksamheten i framtiden (Bilaga A.1). Lantz (2011) skriver att grunden inom e-

handel är de olika systemen som integreras med e-handelssystemet, affärssystemet kan vara 

ett exempel. Det viktigaste krav Palmstiernas hade på ett e-handelssystem var att det skulle 

vara flexibelt när det kommer till integreringen av deras affärssystem. Därför plockades även 

detta ut som ett knockoutkrav när e-handelssystem skulle filtreras bort och väljas där fyra av 

fem system i marknadsöversikten uppfyllde detta där det system som inte uppfyllde detta hade 

det som tillägg (Tabell 2 Marknadsöversikt). 

5.4.3 Funktionalitet 
Funktionaliteten på ett system beskriver Turban et al. (2002) det som ett typiskt krav som 

finns på en e-handelslösning, där en del av systemen behöver modifieras eller anpassas till 

dessa krav. Under intervjun med vd:n på Motillo så framkom det att funktionaliteten är viktig 

för kunderna, med krav på vad systemet ska göra och klara av (Bilaga A.2). Vd:n på 

Palmstiernas tyckte också funktionalitet är viktigt vid valet av system där han nämnde att 

funktionalitet för B2B med kundavtal och kundspecifika priser är en viktig del för dem vid 

valet av system (Bilaga A.1). Vd:n på Edeco nämnde att funktionaliteten för dem var viktigt, 

där det behövs viss funktionalitet i ett system som gör det lätt för kunden att handla produkter 



 
 

29 

med hjälp av systemet (Bilaga A.3). B2B e-handel är elektroniska transaktioner mellan 

företag över internet (Turban et al. 2002). När det kom till anskaffandet av ett e-

handelssystem hos B2B företag Palmstiernas så var funktioner för just B2B mycket viktiga. 

Där ett krav som plockades ut från kravspecifikationen till knockoutkrav var att det ska finnas 

B2B funktioner såsom kundunika priser, kunderna ska ha möjlighet att skapa inköpslistor och 

kunderna ska ha möjlighet att skicka inköpsförslag till deras egen inköpsavdelning (Tabell 2 

Marknadsöversikt). Turban et al. (2002) påpekade också att e-handel inom B2B tar bort det 

behov av samtal mellan säljare på företaget och inköparen och på så sätt reducerar 

kostnaderna. Även transaktionskostnaderna har potentialen att minska genom att e-handel 

används för att lägga och ta emot beställningar (Rayport & Jaworski 2001). Just därför var det 

en viktig del för Palmstiernas att ett system med rätt B2B funktionalitet skulle väljas för att 

öka effektiviteten och kundnöjdheten.  

5.4.4 Användarvänlighet 
Shackel (2009) skriver att användarvänlighet handlar om hur väl ett system har förmågan att 

användas av människor både effektivt och enkelt. Vd:n på Palmstiernas nämner att 

användarvänlighet är viktigt på grund av att de anställda enkelt måste kunna arbeta i systemet 

och även hjälpa sina kunder om det behövs (Bilaga A.1). Vd:n på Motillo nämner också att 

användarvänligheten på ett system är viktigt, där kunder förväntar sig att allt ska gå lätt och 

smidigt till, där det inte finns några hinder på vägen (Bilaga A.2). Shackel (2009) skriver 

också att den som funderar på att införskaffa ett IT system behöver se att det är användbart i 

relation till vad det kostar för att de ska acceptera detta system. På Edeco så var 

användarvänligheten ett viktigt krav på systemet, för att de skulle lyckas med införandet av 

informationen i e-handelssystemet (Bilaga A.3). Användarvänlighet är något Palmstiernas 

hade som krav på e-handelssystemet, där ett knockoutkrav var filtrering av produkter så 

kunden kan hitta rätt produkt på ett enkelt sätt (Tabell 2 Marknadsöversikt). Detta visar att 

användarvänligheten för kunderna är en viktig del vid valet av e-handel för Palmstiernas där 

fyra av fem e-handelssystem uppnådde detta i marknadsöversikten.  

5.5 Systemleverantörsfaktorer 

5.5.1 Leverantörskvalité 
För att minimera risken vid ett anskaffande av e-handel så är det viktigt att ett företag väljer 

en systemleverantör med bra rykte och meriter (Turban et al. 2002). Vd:n på Palmstiernas 

anser att företag borde titta på systemleverantörer som gjort liknande lösningar förut och även 

har en stabil finansiell grund (Bilaga A.1) och det var detta Edeco gjorde vid valet av 

systemleverantör. Där de enligt vd:n undersökte systemleverantörer som hade en stabil 

finansiell grund och hade gjort liknande projekt som detta förut (Bilaga A.3). Det är som 

Turban et al. (2002) skriver att för att avgöra kvalitén på en systemleverantör kan företaget 

granska deras tidigare erfarenheter, deras finans och försäljning. Även vd:n på Motillo 

påpekar att deras kunder ofta vill känna att de som systemleverantör har kapaciteten för ett 

införande som detta och även har speciell e-handelskompetens. Inte bara teknisk kompetens 

utan även hur företaget kan öka sin försäljning och hur e-handelslösningen kan användas efter 

införande är klart (Bilaga A.2).  

Om en systemleverantör inte skulle ha en stabil finansiell grund så är det mycket möjligt att 

de drabbas av konkurs och kunden förlorar då support (Turban et al. 2002). Därför var detta 

ett av de viktigaste kraven Palmstiernas hade på systemleverantören där det kravet valdes som 
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knockoutkrav för att kolla om systemleverantörerna uppfyllde detta (Tabell 2 

Marknadsöversikt). Under marknadsöversikten så granskades systemleverantörernas finans 

och om de hade utfört liknande projekt tidigare. Vilket Turban et al. (2002) anser att ett 

företag borde göra och som vd:n på Edeco nämner att detta var något de också gjorde innan 

valet av systemleverantör (Bilaga A.3). Systemleverantörens kvalité påverkar också den andra 

faktorn, support och service för det är som Turban et al. (2002) skriver att om 

leverantörskvalitén inte är bra så riskerar de att gå i konkurs och kunderna förlorar då sin 

support och service.  

5.5.2 Support och service 
Support och service är en viktig del som en systemleverantör erbjuder eftersom e-

handelsapplikationer förändras kontinuerligt och underhåll av dessa krävs. Därför är det en 

viktig del att undersöka systemleverantörer och om de erbjuder support (Turban et al. 2002). 

Vd:n på Motillo nämnde att detta var ett förekommande krav bland företagets kunder, där 

kunderna ska ha möjligheten att kontakta Motillo om både frågor och problem som uppstår 

(Bilaga A.2). Vd:n på Palmstiernas nämner också att detta är ett krav som kan påverka valet 

av systemleverantör, där de som har bäst support och service av systemet påverkar valet då 

det är en viktig del för Palmstiernas om problem skulle uppstå (Bilaga A.1).  

Vd:n på Edeco påpekade att support och service var en viktig del för dem vid valet av 

systemleverantör och valet påverkades av att systemleverantören kunde erbjuda support och 

service i samma stad som de har sitt kontor i (Bilaga A.3). När valet av system och 

systemleverantör skulle väljas så var support och service en väsentlig faktor. Palmstiernas 

hade som krav att systemleverantören skulle erbjuda support och service av e-handelssystemet 

(Bilaga B.2) och som Turban et al. (2002) skriver så är en systemleverantör som erbjuder 

support och service är mycket betydelsefullt. Detta krav plockades därför ut som ett 

knockoutkrav som systemleverantören var tvungen att uppfylla (Tabell 2 Marknadsöversikt).  

5.5.3 Integrationsförmåga 
Turban et al. (2002) skriver att integrationsförmågan handlar om förmågan 

systemleverantören har när det kommer till att integrera olika system i företaget med 

varandra, i vissa fall ett existerande affärssystem med nya system. Vd:n på Palmstiernas 

nämner att integrationsförmågan är ett av deras viktigare krav på en systemleverantör, på 

grund av att integreringen till deras existerande affärssystem är viktigt (Bilaga A.1). Vd:n på 

Edeco ansåg att integrationsförmågan hos en systemleverantör var det absolut viktigaste för 

dem, där de fick granska flera systemleverantörer för att hitta de med bäst 

integrationsförmåga (Bilaga A.3). Även vd:n på Motillo säger att det ofta är 

affärssystemskonsulter som sköter integreringen med nya system till affärssystemet. Men 

vissa kunder har krav på systemleverantören att de ska sköta integreringen så att inga fler 

parter behöver tas in i projektet. Han säger också att om e-handelssystemet är det system som 

ska starta kontakten med affärssystemet så är det systemleverantörens jobb att sköta 

integreringen av de två systemen och därför är integrationsförmågan viktig för kunderna 

(Bilaga A.2).  

Som Turban et al. (2002) skriver så är integrationsförmågan därför viktig att ha i åtanke när 

en kund ska välja systemleverantör. Även Lindstedt och Bjerre (2009) nämner att detta är en 

viktig del för B2B företag, där deras webbshop behöver vara integrerad med deras 

affärssystem. Företag idag måste använda den information som affärssystemet behandlar för 
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att kommunicera med sina globala kunder genom e-handel (Siau & Messersmith 2002). På 

grund av detta så är integrationsförmågan hos en systemleverantör därför en viktig del för 

många företag, där affärssystemet och e-handelssystemet behöver samarbeta för att företaget 

ska lyckas nå ut till sina kunder. Som vd:n på Palmstiernas nämner och som även återspeglas i 

deras kravspecifikation (Bilaga B.2), så är integrationsförmågan ett av de viktigaste kraven på 

en systemleverantör. På grund av detta så valdes kravet att systemleverantören ska ha 

integrationsförmågan för att sammankoppla e-handelssystemet till affärssystemet. Där 

systemleverantörer som inte uppfyllde detta plockades bort direkt (Tabell 2 

Marknadsöversikt). Integrationsförmågan var ett viktigt krav för både Palmstiernas och Edeco 

som båda två är B2B företag (Bilaga A.1 & A.2). Lindstedt och Bjerre (2009) skriver att om 

ett företag framför allt säljer till andra företag så är det därför nödvändigt att deras e-handel är 

integrerat med deras affärssystem.  
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6. Slutsatser 
Det första syftet med denna studie är att visa hur processen för anskaffandet av ett e-

handelssystem går till för Palmstiernas Svenska AB. 

Det andra syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar små och medelstora företag i 

Sverige att anskaffa e-handel.  

6.1 Slutsatser för hur processen för anskaffandet av e-handel gick till 
Eftersom detta projekt utfördes under tre månader så behövde en metod användas som gjorde 

det möjligt att hitta rätt e-handelssystem under denna begränsade tid. Därför användes VFS-

metoden för att på så sätt hitta ett e-handelssystem under denna korta period som också 

Palmstiernas skulle vara nöjda med. Genom att använda sig av så kallat översiktligt och 

detaljerat val så gick det enkelt att filtrera bort de e-handelssystem med respektive 

systemleverantör som inte uppfyllde Palmstiernas krav. Detta hjälpte därför till att spara tid då 

enbart knockoutkraven granskades och inte hela kravspecifikationen vilket skulle tagit lång 

tid då det finns många olika e-handelssystem.  

Slutsatserna som dras utifrån detta projekt är att den metod som har använts är en utmärkt 

metod för att hjälpa små och medelstora företag att lyckas hitta rätt e-handelssystem utifrån 

deras krav. Många av dessa företag har begränsade resurser i både tid och pengar, därför kan 

inte allt för mycket tid läggas på att försöka hitta rätt system. VFS-metoden var ett bra 

tillvägagångssätt för att minska resursförbrukningen. Det som företaget behöver lägga mycket 

tid på är att sammanställa en bra kravspecifikation som tydligt visar vilka olika krav som de 

har på e-handelssystemet, för att utifrån denna lyckas hitta det systemet som passar dem allra 

bäst. Genom att upprätta en kravspecifikation så är en stor del av arbetet utfört, då den sedan 

används för att filtrera bort de system som inte uppfyller dessa krav. För att sedan kunna 

granska ett antal utvalda system mycket noga utifrån kraven.  

6.2 Slutsatser över vilka faktorer som påverkar SME:s att anskaffa e-handel 
Utifrån de intervjuer som genomfördes med företag som anskaffat e-handel, företag som ska 

anskaffa e-handel och en systemleverantör så framkom det att det finns flera faktorer som 

påverkar små och medelstora företag i Sverige att anskaffa e-handel. Utifrån analysmodellen 

så analyserades de olika faktorerna och det visade sig att dessa faktorer är något företag idag 

tar i beaktning när det kommer till beslutet om e-handel borde anskaffas. Utifrån intervjuerna 

så anser jag det är viktigt att som företag först undersöka varför e-handel borde anskaffas, om 

det är en värd investering och om företaget kommer att klara av denna process med att 

anskaffa och införa ett system i sin verksamhet.  

Då små och medelstora företag i vissa fall har mindre resurser att använda sig av så är det 

viktigt att en investering som denna lyckas och blir lönsam. Utifrån intervjuerna så framkom 

det att uppfattade fördelar är viktiga när företag beslutar om e-handel ska anskaffas. Detta 

visar att ett företag som beslutar sig att anskaffa e-handel på grund av att det är en trend idag 

kanske inte alltid uppfattar dessa fördelar då e-handel egentligen inte passar för just deras 

verksamhet. Just därför är det viktigt att undersöka de olika faktorerna innan ett beslut tas för 

att på så sätt kunna avgöra om företaget behöver e-handel. Annars finns det en stor risk att det 

blir en dyr investering som inte lönar sig för företaget.  
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Bilagor 
Bilaga A.1 – Intervju VD Mikael Nilsson på Palmstiernas Svenska AB 

Datum: 2018-03-06 

Berätta lite om Palmstiernas och er affärsidé. 

Palmstiernas köper in produkter från ledande tillverkare i världen och säljer till mestadels 

tillverkande företag i Sverige. Har även viss del egna produkter men även där är fokus på 

försäljning inom Sverige i dagsläget.  

Vad är din roll i företaget? 

VD. 

Varför vill ni anskaffa e-handel och vilka fördelar tror du det finns att hämta? 

Ser fördelar att kunderna enkelt kan se lagersaldo och deras unika priser vilket kommer 

minska andelen mail med frågor på detta. Tror även att kunder uppskattar att kunna beställa 

online utan att behöva ringa eller maila en order in till oss. Tror e-handel är viktigt för att 

hålla sig konkurrenskraftiga, då de flesta konkurrenter kommer ha e-handel inom ett par år. 

Det är också viktigt att det går att se fördelar som dessa för att ha motivationen att starta ett 

projekt som detta.  

Har ni några tidigare IT kunskaper inom företaget som går att applicera på detta projekt med 

e-handel?  

Inga speciella IT kunskaper förutom att vi var aktiva i ett byte av affärssystem vilket skedde 

för två och ett halvt år sedan, vi har kommit relativt långt med molnlösningar generellt sett 

och har i dagsläget i princip ingen lokalserver på kontoret. Skulle nog säga att kunskaper från 

bytet av affärssystem går att applicera till viss mån, då det är ungefär samma process för oss 

som företag där vi ska hitta rätt system och rätt systemleverantör.  

Kommer du som VD erbjuda ledningsstöd under hela processen och anser du det viktigt att 

det finns ledningsstöd? 

Absolut, är kritiskt att jag är med och driver och tittar på olika alternativ för e-

handelsslösningar. Speciellt då vi är ett mindre företag där jag behöver lägga stort fokus på 

projekt som det här.  

Tror du att storleken på ert företaget i form av resurser kommer påverka framtagandet och 

införandet av e-handel? 

Ja, ekonomiskt blir kostnadsbiten i procent mer kännbart för mindre företag. Mindre företag 

har oftast mindre resurser och oftast mindre erfarenhet att använda sig av.  

Anser du att kompatibiliteten på ett system är viktigt? Eller väljer ni som företag att anpassa 

er efter systemet genom att ändra era processer? 

Viktigaste är att affärssystem och e-handelssystem hela tiden delar information med varandra. 

Men vårt affärssystem kommer alltid vara huvudsystemet för oss. E-handel kommer inte 

ändra våra arbetssätt utan kommer knytas till affärssystemet som är anpassat till våra 

arbetssätt.  

Vilka faktorer anser du är viktigt när det kommer till valet av e-handelsplattform? 
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Att funktionalitet för B2B finns på plats, många som har lösningar som är mer anpassade för 

B2C vilket inte blir samma sak särskilt gällande kundavtal och kundspecifika priser. Även 

användarvänlighet är viktigt då de anställda måste enkelt kunna arbeta i systemet och hjälpa 

kunder om det behövs. Men det är oftast svårt att bedöma de olika alternativen, men jag anser 

de är likvärdiga. Pålitligheten på ett system är viktigt, då e-handeln måste fungera, men det är 

också svårt att bedöma när valet av system görs. Då e-handelssystemet behöver kopplas till 

företagets affärssystem eller andra IT system så är också flexibiliteten viktig. Då vi även 

satsar på IT utvecklingen inom företaget så är det viktigt att e-handelssystemet har den 

flexibilitet som krävs för att det ska gå att koppla med framtida system vi väljer att införa i 

verksamheten.  

Vilka faktorer anser du är viktiga när det kommer till valet av systemleverantör? 

Integrationsförmågan är prio ett för oss, då kopplingen till affärssystemet är viktigt. Jag anser 

man ska titta på systemleverantörer med stabil finansiell grund och som har gjort liknande 

lösningar förut med liknande affärssystem och det e-handelssystem som väljs. Valet av 

systemleverantör kan påverkas av de som har bäst support och service av systemet då detta 

också är en viktig del för oss om problem skulle uppstå. 

 

Bilaga A.2 – Intervju VD Jakob Twedmark på Motillo 

Datum: 2018-04-12 

 

Vad är Motillos affärsidé?   

Vi hjälper våra kunder att öka sin försäljning online. Kunder för oss är produktförande bolag, 

med en fysisk produkt i grunden. En del av kunderna sysslar med enbart e-handel och andra 

kunder har olika kanaler för sin försäljning. Motillo hjälper kunderna med hela processen för 

anskaffandet av e-handel där fokus ligger lite mer på B2B företag men vi har även vissa B2C 

kunder också. En stor del av våra anställda är utvecklare där fokus ligger på externa 

plattformar som de utvecklar och anpassar. 

Vad är din roll i företaget?  

VD och en av grundarna. Jobbar med rådgivning åt kunderna, en del affärsutveckling och 

försäljning.  

Vilka faktorer tror du påverkar företag att anskaffa e-handel? 

Man inser som företag att det behövs för att ens kunder efterfrågar detta. Företaget vill 

effektivisera och låta kunderna göra mycket av arbetet själva. En faktor kan också vara att ens 

konkurrenter skaffar e-handel vilket då tvingar företaget att också anskaffa e-handel för att 

tillfredsställa kunderna på bästa sätt. Kundnyttan är grund anledningen för anskaffandet av e-

handel i de flesta fall. 

Vilka interna faktorer i ett företag tror du kan påverka ett beslut och ett införande av e-

handel?  

Det är viktigt att ha en ansvarig person som gärna drivs av det själv och kan bidra med 

tidigare kunskap till projektet. Viktigt att ledningen är med på det hela, speciellt i mindre 

företag. Viktigt att avsätta tid för ett projekt som detta, då det är viktigt att investeringen blir 
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lönsam. Alla personer på ett mindre företag kommer påverkas av ett sånt här projekt. Där 

produkthantering och produktinformation måste bli bra. Även storleken påverkas ett sådant 

beslut och projekt då det behövs både mänskliga och finansiella resurser. Där de flesta 

anställda på ett mindre företag behöver vara delaktiga i ett sådant projekt för att det ska lyckas 

med alla olika funktioner och avdelningar på företaget.  

Vad brukar era kunder ha för krav på e-handelssystemet? 

Integrationen till affärssystemet är det krav som är viktigast och kommer först och e-

handelssystemet måste ha rätt kompatibilitet för att passa med deras affärssystem. 

Funktionalitet med krav på vad systemet ska göra och klara av är också väldigt viktigt för 

kunderna. Även pålitlighet är viktigt, där saker måste fungera för kunderna och de måste 

känna sig trygga med systemet. Användarvänlighet är en viktig del då många företag vill att 

allt ska gå lätt och smidigt till med inga hinder på vägen. B2B e-handel har haft sämre 

användarvänlighet än B2C, då det är låsta till sina leverantörer.  

Vilka krav brukar era kunder ha på er som systemleverantör? 

Kunderna vill oftast känna att vi som systemleverantör har kapaciteten för ett sådant 

införande, de vill gärna att systemleverantören har speciellt e-handels kompetens och inte bara 

teknisk. T.ex. kompetens hur försäljningen kan öka och hur lösningen kan användas efter 

införandet har genomförts. Större bonus om systemleverantören kan göra integrationen till 

affärssystemet, då affärssystems konsulter oftast sköter integrationen åt företaget. Vissa 

kunder har krav att systemleverantören kan göra integrationen om det behöver göras så ingen 

ytterligare part behöver tas in. Om e-handeln ska starta kontakten med affärssystemet så 

ligger ansvaret på oss som systemleverantör att sköta integrationen med de två systemen och 

därför är integrationsförmågan viktig för kunderna. Ett annat krav är också att kunderna ska 

kunna mejla oss på Motillo om frågor och problem kontinuerligt. 

 

Bilaga A.3 – Intervju VD Anders Höögh på Edeco Tool AB 

Datum: 2018-04-24 

 

Berätta lite om Edeco och Er affärsidé. 

Vi säljer verktyg för skärande bearbetning.  

Vad är din roll i företaget? 

VD. 

Varför valde ni att anskaffa e-handel och vilka fördelar ansåg du att det fanns att hämta? 

De fördelar som vi ansåg fanns att hämta med att anskaffa e-handel var den ökade servicen 

och tillgängligheten för våra kunder. Där vårt sortiment finns tillgängligt 24h om dygnet som 

kunderna kan nå. Även fördelar med att det fanns möjligheter för oss att nå kunder som vi inte 

annars skulle kunna nå ut till. En annan fördel vi såg var ökat utrymme för våra säljare att 

ägna åt konsultation och utveckling av kundrelationer.  

Hade ni några tidigare IT kunskaper inom företaget som gick att applicera på ert projekt med 

e-handel? 
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Nej, inga tidigare IT kunskaper inom företaget fanns sedan innan. Vi tror att det kunde vara 

en fördel då vi därför inte hade skygglappar på oss och kunde därför vara öppna för olika 

typer av förslag och idéer. Systemleverantören hjälpte mycket där de gav råd så att vi kunde 

fatta bra tekniska beslut.  

Erbjöd du som VD ledningsstöd under hela processen och anser du det viktigt att det finns 

ledningsstöd vid ett sådant projekt? 

Jag som VD var drivande under hela projektet. Där även systemleverantören vi valde nämnde 

att det var viktigt att vd:n var aktiv därför att beslut hela tiden behöver tas. Projektledaren för 

ett sådant projekt behöver därför sitta i beslutsfattande position på grund av att projekttiden 

blir lång om projektledaren inte kan ta beslut själv och snabbt.  

Tror du att storleken på ert företag i form av finansiella och mänskliga resurser påverkade 

anskaffandet och införandet av e-handel? 

Tror inte att storleken påverkade själva anskaffandet av e-handel. Det blir såklart lättare för ett 

större företag där de kan ha egna avdelningar som jobbar med detta och det behövs därför inte 

tas resurser från huvudaktiviteterna i en verksamhet.  

Anser du att kompatibiliteten på ett system är viktigt? Eller valde ni som företag att anpassa 

er efter systemet genom att ändra era processer? 

Vi valde att anpassa oss efter våra kunder och kollade hela tiden under projektet om vi gjorde 

detta för vår egen skull eller våra kunders. Mycket var redan kopplat till affärssystemet sedan 

innan.  

Vilka faktorer på systemet anser du var viktiga när ni valde e-handelsplattform? 

Flexibilitet var viktigt, speciellt vid hantering av menyer och innehåll. Även enkelhet och 

användarvänlighet var viktigt för oss vid införandet av information i e-handelssystemet och 

lyckas få allting rätt. Funktionaliteten var också viktig, då det behövs viss funktionalitet i ett 

system som gör det lätt för kunden att handla via detta system, även funktioner vid 

sökmotoroptimeringen var viktigt. Pålitlighet var också en viktig del då vi ville ha efter 

effektiv och säker hantering av kunduppgifter i systemet.  

Vilka faktorer anser du var viktiga när ni skulle välja systemleverantör? 

Integrationsförmågan var det absolut viktigaste för oss. Vi fick granska flera olika 

systemleverantörer som sa de hade integrationsförmågan men det visade sig att de inte hade 

den efter noggrann granskning. Kravspecifikationen var det viktigaste dokumentet vi använde 

oss av vid kontakt med systemleverantörer, där den hjälpte oss styra detta projekt rätt när det 

kommer till kostnader. En annan viktig faktor var leverantörskvalitén på systemleverantören, 

där vi tittade på systemleverantörer som hade gjort liknande projekt innan och även deras 

finansiella grund. Support och service var även de en viktig del vid valet. Där valet av 

systemleverantör skedde på grund av att support och service fanns nära i Karlstad där vi har 

kontakt med systemleverantör på veckobasis fortfarande.  

 

 


