
Södertörns högskola 
Institutionen för ekonomi och företagande 
Företagsekonom 
Magisteruppsats 10 poäng 
Handledare: Erik Borg 
Höstterminen 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-marknadsföring 
 

-en studie om e-handelsstrategier för CapFinder  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 
Anders Wikner 

Sofie Ebbestrand 
 

 



  i

 ~ Abstract ~ 
 

CapFinder is a Swedish based consulting business, which helps other companies apply for 

subsidies. During the fall of 2006 they established a new concern, Europe Publishing. Europe 

Publishing will be the name of the webshop that will sell CapFinder�s e-books. There will be 

twenty titles available with the purpose of simplifying the application process for EU grants. 

 

After research of former cases within e-commerce and e-marketing, the authors have identified a 

few problems for study: how can CapFinder create awareness of the company, their products and 

services; and how will CapFinder find new customers that do not know about the possibility of 

applying for grants and also businesses that have given up the application process because of its 

difficulties. Beside CapFinder�s problems the authors have identified some difficulties with e-

services in general: the lack of trust for the e-companies, the size and complexity of Internet, the 

low security of e-transactions and the lack of knowledge of the possibility to apply for grants. 

 

The thesis is a case study where choices of strategies are based on the conditions of CapFinder. 

The main layout of the thesis was created following the theory of the 4S:s of the Web Marketing 

Mix Model, where the authors have examined the different variables and used the 4S structure 

throughout the thesis. The result and the conclusions are based on research, questionnaires, 

telephone interviews and participating in a workshop.  

 

The authors have concluded that all forms of interaction between the customer and the company 

are very important but also that all types of marketing must aim towards the right customer 

segment and be performed at the right time. Today, time is CapFinder�s main resource, which 

they should actively use, e.g. to cooperate interactively at different forums and communities is an 

excellent way for CapFinder to market their brand and product. The authors believe that this is 

the most trustworthy way of creating awareness, which is the main purpose of CapFinder�s 

marketing strategy today. In addition, it is important for CapFinder to gain a high ranking on 

different search engines, as well as being both seen and available for clients. With this new 

knowledge, Capfinder can further develop its e-marketing strategy by placing banners at 

different sites where potential clients are, in addition to other recommended strategies by the 

authors.   
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~ Sammanfattning ~ 
 
CapFinder är ett företag som bedriver konsultverksamhet i syfte att hjälpa företag att söka 

bidrag. Verksamheten har under hösten 2006 utvecklats med ett nytt företag vid namn Europe 

Publishing, som ska tillhandahålla CapFinders andra produkt, en e-bok. Denna e-bok som 

kommer att finnas i ca. 20 titlar ska förenkla ansökningsprocessen för företag som söker EU-

bidrag.  

 

Efter att ha granskat material från tidigare forskning inom e-handel och marknadsföring har 

författarna kommit fram till att det finns ett antal problem: Hur skall CapFinder skapa kännedom 

om företaget, deras produkt och tjänst, samt hur skall de hitta de nya kunderna som inte visste att 

bidrag fanns att söka men även hitta de kunder som en gång gav upp för att de tyckte att det var 

för svårt. Förutom CapFinders problem, har författarna identifierat ett antal svårigheter med e-

tjänster: tillit till företag på Internet, Internet är stort och komplext, osäkerhet vid e-transaktioner 

samt dålig kännedom om bidragsmöjligheter. Syftet med uppsatsen blev att ta fram e-strategier 

för CapFinders e-handel.  

 

Uppsatsen är en fallstudie där företagets förutsättningar ligger till grund för valet av strategier. 

En huvudteori har genomgående används i uppsatsen, The 4S:s of the Web Marketing Mix 

Model, där författarna har undersökt de olika variablerna i modellen. Resultat och slutsats 

baseras på forskning, enkäter, telefonintervjuer och deltagande i en workshop.   

 

Författarna har kommit fram till att interaktion mellan kund och företag är väldigt viktigt och att 

alla typer av marknadsföring som utförs görs mot rätt kundsegment vid rätt tid. CapFinders 

största resurs är idag tid och att samarbeta interaktivt med olika forum och communitys är ett 

ypperligt sätt att få ut deras varumärke och deras produkt. Detta anser författarna vara det mest 

trovärdiga sättet att skapa kännedom, vilket är det viktigaste för CapFinder idag. Att finnas högt 

rankad på olika sökmotorer är även det viktigt för att både synas och finnas tillgänglig för ens 

kunder. Med ökad kännedom kan CapFinder bl.a. vidareutveckla sin e-marknadsföring med att 

exempelvis använda banners på sajter där potentiella kunder finns. 
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~ Förord ~ 
 

Denna magisteruppsats omfattar 10 p och har genomförts på Södertörns Högskola, 

under hösten 2006. Båda författarna har läst kursen fristående, 

dock med en gemensam önskan i att fördjupa sig inom ämnet marknadsföring. 

Författarna har gnällt och gnabbat, tjoat och tjimmat samtidigt som ordet 

kompromissa har styrt uppsatsens utveckling,  

men roligt har författarna haft! 

 

Vi vill tacka alla som ställt upp och bidragit till genomförandet av denna uppsats: 
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Uppdragsgivaren 

Alexander Drakwall, VD 
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1 Inledning 

I bakgrunden behandlas historia om Internet, e-handel och marknadsföring. Därefter kommer 

problemavsnittet som tar upp en problemdiskussion med frågeställningar samt syftet med detta 

arbete. Sist företes uppsatsens avgränsningar samt  sju olika definitioner.  

 

1.1 Bakgrund 
En rapport förutsåg 2005 en webbpopulation på mer än en miljard användare och många 

indikationer pekar på en snabb uppgång vad gäller e-handel och en större villighet att använda 

sig av transaktioner online.1 Sverige ligger långt fram i utvecklingen när det gäller användning 

av Internet2 och idag finns det cirka sju miljoner Internetanvändare i landet.3 Dock är svenska 

företag sämst i Skandinavien på att använda sig av e-handel medan det är nästan dubbelt så 

vanligt i Norge.4 

 

Totala antalet personer i åldern 16-75 som beställt eller köpt varor eller tjänster i Sverige på nätet 

för privat bruk under första kvartalet år 2005 uppgick till 2 377 088 personer.5 81 procent av 

företagen gör finansiella transaktioner via Internet.6 Under första månaderna av 2006 ökade 

svenska e-handeln med 29 % jämfört med samma period 2005.7  Populärast att handla på nätet är 

böcker och cd-skivor, dock så sker det en stark ökning i intresset för elektronikvaror.8  

 

E-handel anses som nödvändig för att en organisation skall fungera effektivt.9 Forskare indikerar 

att stora företag har börjat tagit till sig B2B-handeln på Internet vilket gör att deras leverantörer 

samt alla SME10-företag inte har något annat val än att följa denna trend.11 En undersökning 

inom detaljhandeln visar att två av tre företag tror att e-handeln är den säljkanal som kommer 

öka mest de närmsta åren.12 Men samtidigt visar en annan undersökning att två tredjedelar av 

                                                
1 Constantinides, E; The 4S Web-Marketing Mix model; Department of technology and management, University of  
   Twente, Enschede, the Netherlands; 2002-04-10 
2 Fredholm, P, Elektroniska affärer; sid. 34-39 
3 Karlsson Martin, Turismens Utredningsinstitut  
4 Erlandsson, A; N24E; Sverige halkar efter på e-handel; 2006-07-24 
5 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____154548.asp 
6 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/IT0101_2005A01_BR_TKFT0503.pdf 
7 A-K. Storwall; N24E; Stark ökning för e-handeln; 2006-05-31 
8 A-K. Storwall; N24E; Stark ökning för e-handeln; 2006-05-31 
9 Focus on B-to-B e-commerce initiatives and related benefits in manufacturing small- and mediumsized enterprises 
10 Se avsnitt Definition 1.5 
11 Ibid  
12 Kempe J; Detaljahandeln tror på e-handel -i framtiden; Näringsliv 24; 2006-04-12  



  2

företagen inte bedömer e-handeln som en viktigt säljkanal13 i Sverige. För SME har 

tillgängligheten till Internet och webbteknologier gett dem unika möjligheter att skapa en 

effektiv global infrastruktur.14 Genom att exempelvis Internet är relativt billigt krävs det 

betydligt mindre kapitalinvesteringar än för egendomar.15 Internet effektiviserar ett företags 

nätverksskapande och därmed ökar småföretagens tillgång till en större konsumentskara.16 

Effektiv kommunikation är nyckeln till att skapa både nöjdhet hos kunden men även svara till 

dennes förväntningar.17 

 

Marknadsföring innebär att skapa tillfredsställelse hos kunden med vinst.18 Marknadsföringens 

kärna består av dess produkt, kvalité och nöjdhet, utbyte/transaktioner och relationer, de olika 

marknaderna samt av utbud och efterfrågan.19 Med marknadsföring vill man skapa ett ideal där 

människan inte kan känna något annat än en lockelse och samtidigt skapa kännedom om 

produkten och varumärket. Problemet med den nya kommunikationskanalen är enligt Jonas 

Persson20 att 670 miljarder mejl skickas varje år, uppemot 70 % är spam, skräppost och 8 % är 

rena bedrägeriförsök. Det betyder nio miljarder bedrägeriförsök om året. 

 

Det finns stora möjligheter för företag att söka olika bidrag för att få stöd att utveckla sin 

verksamhet. �Hundratals miljoner euro ligger och väntar på att driftiga svenska entreprenörer ska 

sätta dem i rullning. Men företagen känner ofta inte till att de kan söka EU-pengar. Och även om 

de vet att pengarna finns tycker de att ansökningsprocessen är för krånglig�.21   

                                                
13 Kempe J; Detaljahandeln tror på e-handel -i framtiden; Näringsliv 24; 2006-04-12 
14 Burn,J Marshall, P Barnett, M; E-business strategies for virtual organizations; First Edition; England:     
    Butterworth-Heinemann; 2002; sid. 110 
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Fill, C; Marketing Communications Contexts, Strategies and Applications; Third Edition; Spanien: Prentice Hall  
    Europe; 2002; sid. 366 
18 Kotler, P; Principles of Marketing; Third Edition; Italien: Prentice Hall/Pearson Education Limited; 2002; 
    sid. 12  
19 IBID sid. 5 
20 Falk J; Ojämn kamp mot brott på Internet; DN Konsument; 2006-10-14; sid. 8 
21 Björklund, M; Svårt för små företag att söka EU-bidrag; DN Ekonomi; 2006-10-12; sid. 7 
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1.2 Problem  
Det finns en mängd data och information som är både lätt- och svårtillgänglig att nå genom 

world- wide-webb. Internet är den nya källan till oändliga möjligheter men med dessa 

möjligheter skapas olika former av osäkerhet. Otrygghet mot varumärken som exploateras på 

webben men även bristande tillit till företagen, d.v.s. om det finns en människa bakom sajten, är 

exempel på svårigheter med e-handeln. Undersökningar visar att 77,8 % av svenska företag inte 

har någon e-handel alls vilket är förvånande eftersom det finns stora marknadsmöjligheter.22 

�Verktyg och säkerheten är idag så bra att det inte längre finns några hinder för att ta steget� 

säger E. Hanoa, koncernchef på Mamut.23  

 

Med Internets räckvidd samlas mycket information som kan vara både svår att hitta samt att 

förmedla mot rätt segment. Att finna det rätta kundsegmentet för ett e-företag är den avgörande 

faktorn för att de ska kunna hitta de rätta köparna och därmed kunna sälja sina produkter och 

tjänster online. På samma sätt bör strategier utformas för att kunden skall hitta sin produkt eller 

t.o.m. få kännedom om sina behov.  

 

Att kunderna har kännedom om sina behov är nyckelfaktorn till att företag får sina produkter 

efterfrågade. Många potentiella företag saknar kännedom och kunskap om att det exempelvis 

finns tjänster som eu-bidrag att söka: ��att det finns kapital tillgängligt och av dem som gör det 

är det många som inte söker för det är för krångligt� enligt Ingela Hemming, företagsekonom vid 

SEB.24 Detta och problemet med att det är svårt att hitta på nätet gör att avståndet till produkten 

kan bli enormt och sökandet uteblir. Detta medför svårigheter vad gäller skapandet av 

marknadsföringsstrategier. Dels måste företaget informera kunderna om deras möjligheter samt 

att hitta redan befintliga kunder i rätt kundsegment i e-handelsvärlden. P.g.a. det enorma utbudet 

av valmjöligheter på Internet är det svårt för blivande kunder att sortera bort den mängd 

missledande information samt hitta den rätta källan till det som eftersöks. Detta är en brist i 

kommunikationskanalen, d.v.s. att företag måste veta sitt kundsegment medan kunderna skall ha 

kännedom om produkten och därmed behöver båda veta sina rätta sökmarknader. 

  

Företaget i denna undersökning, CapFinder, har som affärsidé att hjälpa andra företag att söka 

bidrag. Förutom att CapFinder erbjuder konsulttjänster så har de skapat e-böcker (se bilaga 1) 

                                                
22 Erlandsson, A; N24E; Sverige halkar efter på e-handel; 2006-07-24 
23 Ibid 
24 Björklund,M ; Svårt för små företag att söka EU-bidrag; DN Ekonomi; 2006-10-12; sid. 7 
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som förenklar sökningsprocessen. Problemen är att företag inte vet att det finns bidrag att söka 

eller att företagen anser det vara för svårt att få igenom ansökningshandlingarna.  

 

Hur skall CapFinder skapa kännedom om företaget, deras produkt och tjänst, samt hur skall de 

hitta de nya kunderna som inte visste att bidrag fanns att söka men även hitta de kunder som en 

gång gav upp för de tyckte det var för svårt.    

   

1.2.1 Fenomen 

Detta är författarnas tolkning av CapFinders olika problem med deras e-tjänst inom B2B: 

 

• Tillit till företagen och varumärket kan saknas, då man saknar kunskap och kännedom 

om företaget  

• Internet är stort och komplext, utan sökkunskaper är det svårt att hitta rätt information  

• Känslan av osäkerhet vid Internettransaktioner  

• Kundernas negativa inställning till att söka bidrag eller att kunderna inte ens vet att 

bidrag finns att söka (tjänsten) 

 

Författarna vill att fenomenen skall tydliggöra för läsaren utgångspunkten i arbetet samt 

motivera varför vi valt teorierna samt skapandet av referensramen. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta fram e-strategier för CapFinders e-handel. 

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsens undersökning är applicerat på företaget CapFinder. Författarna har främst iakttagit 

den svenska marknaden, dock så är marknadsföringsstrategierna även applicerbara på den 

internationella marknaden. Då uppsatsen är en fallstudie baseras undersökning på befintliga 

teorier som inte ger några ekonomiska och finansiella slutsatser angåenden CapFinders 

affärsutveckling.  
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1.5 Definitioner 

• Banner: reklamannons som visas på webbsidor, exempel på dagstidningars 

webbplatser.25 

• E-: E står för elektronisk och syftar till att det sker på Internet.  

• E-marknadsplats: är en virtuell plats, administrerad av en mellanhand som tillför 

förmåner till medverkande e-tjänster.26   

• E-relation: Begreppet e-relation innefattas av relationer, nätverk och interaktion med 

hjälp av Internet. E-relationen liksom eRM finns i alla verksamheter och i alla 

konsumenters vardag.27 

• Online organisationer och e-företag: företag som har hela eller en del av sin verksamhet 

på Internet 

• Open source: Öppen källkod, eng. Open Source innebär att källkoden till ett 

datorprogram är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som 

vill. Detta gör att användaren kan försäkra sig om att programmet gör vad det ska, eller 

anpassa det till sina behov.28  

• Sajt:  - Webbplats29 

- Sajten är den funktionella plattformen för kommunikation, interaktion och      

      transaktion med webbkunden.30 

• SME (Small and medium size enterprises)31: är företag som har mindre än 500 anställda 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 http://www.wikipedia.org 2006-12-05 sökord: banner 
26 E-journal; Enabling of the Ubiquitous e-Service Vision on the Internet 
27 Gummeson E; Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R; 2002;  sid. 16 
28 http://www.wikipedia.org 2006-11-30 sökord: open source 
29 http://www.ne.se; 2006-10-20; sökord: sajt  
30 Constantinides, E; The 4S Web-Marketing Mix model; Department of technology and management, University of          
    Twente, Enschede, the Netherlands; 2002-04-10; sid. 10 
31 E-journal; Focus on B-to-B e-commerce initiatives and related benefits in manufacturing small- and medium sized   
    enterprises 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs de valda teorierna för att belysa problemformuleringen samt syfte. 

Teorierna ligger till grund för uppsatsen och dessa sammanflätas till en teoretisksyntes som 

därefter presenteras av en teoretisk referensram. Båda är utformade av författarna.  

 

2.1 Tidigare forskning  
Den större användningen av Internet av företag har fått till följd att den klassiska 

marknadsföringsmixen, 4P:na, inte längre är tillräckligt aktuell.32 Enligt E. Constantinides är 

anledningen till detta att med större möjligheter till e-handel är dessa faktorer inte längre åtskilda 

utan de är i en ständig interaktion med varandra. Denna interaktionsaspekt saknar 

marknadsmixmodellen.33 Undersökningen visar att på den elektroniska marknaden genomförs i 

stort sätt samma tjänster som på den fysiska marknaden, det vill säga den sammanför både 

köparen och säljaren. Största skillnaden mellan dessa infrastrukturer är just den fysiska och den 

elektroniska aspekten. 

 

Enligt en undersökning anses e-handel som nödvändig för att en organisation skall fungera 

effektivt.34 För SME är de intressant framförallt genom att det är relativt billigt, ger tillgång till 

nya marknader och låga transaktionskostnader. Undersökningar visar även att e-handel minskar 

svårigheten vid marknadsinträde för exempelvis SME medan det ökar rivaliteten på grund av fler 

utländska konkurrenter. Undersökningen påvisar även att makten oftast ökar hos de stora 

företagen med elektroniska marknadsplatser och att vinstmarginalerna för de små leverantörerna 

minskar. Både en nackdel och en negativ effekt med Internet är att den inte kan serva kunden om 

inte tillträde till Internet finns samt att Internet inte kan tillgodose ens olika sinnen; smak, lukt, 

beröring och struktur.35 

 

Sahai A, Machiraju V36 diskuterar hur nya teknologier utvecklats för att tillmötesgå de olika 

behoven som har börjat uppstått i de olika e-marknadsplatserna. Davis J37 beskriver i en rapport 

                                                
32 Constantinides E.; The 4S Web-Marketing Mix model; Department of technology and management, University of    
    Twente, Enschede, the Netherlands; 2002-04-10; sid. 6-7 
33 Varadarajan P R, Yadav M S; Marketing Strategy and the Internet: An Organizing Framework; Journal of the  
    Academy of Marketing Science, Volume 30, No 4, stycke 2.1.5; 2002 
34 Elia E, Lefebvre L-A, Lefebvre E; Focus of B-to-B e-commerce initiatives and related benefits in manufacturing  
    small- and medium-sized enterprises; University of Montreal; Springer-Verlag 2006-10-02 Källa: 2.1.4 
35 Stewart D, Zhao Q; Internet Marketing, Business Models and Public Policy; Journal of Public Policy &  
    Marketing, Vol 19 (2); sid. 287-296; Fall 2000 
36 Sahai A, Machiraju V; Enabling of the Ubiquitous e-Service vision on the Internet; e-Service Journal; 2001 
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några exempel på nya teknologier som vuxit fram ur det större användandet av Internet, t.ex. 

pay-per click, webbsidemarknadsföring, paid inclusion etc.   

  

Den ökade konkurrensen har tvingat fram ett mera kundorienterat fokus hos företagen. Det har 

blivit alltmer viktigt att få kunderna lojala. CRM är en �strategi� för att öka företags vinst genom 

att göra det möjligt att identifiera och koncentrera sig mot vinstgivande kunder. Målet är att 

skapa lojala kunder, detta undersöks av N Madeja, D Schroder.38 CRM passar bra för 

onlineföretag, därför att onlineteknologier gör det möjligt att precisera segment, profilera och att 

hitta målkunder. Enligt både Gurau39 och White40 kräver konkurrensen på de digitala 

marknaderna en konsumentorienterad företagskultur. Madeja och Schroder diskuterar vidare att 

CRM utvecklas när affärsrelationer sker över Internet eller www och de ger då strategin 

benämningen Electronic Commerce Customer Relationship Management, ECCRM. För att 

kunna identifiera möjliga vinstgivande kunder är det en nödvändighet att samla in 

konsumentdata. Breitenbach & Van41 och Kuk & Yeung42 beskriver i sina rapporter att det 

effektivaste tillvägagångssättet för att samla in konsumentdata är att göra det online, i en 

interaktiv miljö. R McLean och N Blackie´s43 diskuterar en annan aspekt med e-handel, som 

kunskapsmanagement. De ser att Internet underlättar konstruktionen och delandet av kunskap 

bland konsumenter, men det visar sig även att det även förstärker barriärer och gränser mellan 

konsumenter och företag. Gurau44 diskuterar vidare i sin undersökning att flyktigheten på 

marknaden kräver ett ökat fokus på kundrelationer och lojalitet hos kunderna. På grund av detta 

är CRM processer ett viktigt element för många online-organisationers strategi. Dessa tankar 

stöds av N Madeja och D Schroder i deras undersökning om ECCRM och betonar vikten för 

SME att använda denna strategi. 

 

                                                                                                                                                       
37 Davis, J-A; Marketing News; Proper e-marketing bolster strategy; 2005-11-01 
38 N Madeja, D Schroder (2004); p 2; Costumer Relationship Management: A strategy for success in Electronic  
    Commerce; Hershey, PA, USA; Idea Group Publishing.  
39 C Gurau (2004); p 21; Costumer-centric Internet Strategies: Achieving Competitive Advantage through CRM;  
    Hershey, PA, USA; Idea Group Publishing. 
40 White R; Building a Sustainable E-Buiness CRM Strategy; BDO Seidman LLP, CRM Article for Call Center  
    Solutions; 1999-10-25 
41 Breitenbach, C.S & Van Doren, D.C (1998), p 558; Value-added marketing in the digital domain: Enhancing the  
    utility of the internet; Journal of Consumer Marketing 
42 Kuk, G & Yeung, FT (2002); p 223-234; Interactivity in e-commerce, Quartely Journal of Electronic Commerce. 
43 R McLean, N Blackie (2004); E-Commerce as Knowledge Management: Managing Consumer Knowledge;  
    Hershey, PA, USA; Idea Group Publishing 
44 C Gurau (2004); p 21; Costumer-centric Internet Strategies: Achieving Competitive Advantage through CRM;  
    Hershey, PA, USA; Idea Group Publishing 
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White45 hävdar att det har bevisats att en webbsidas funktionalitet och integration stärker e-

företagets olika förmågor för själva verksamheten och enligt Stewart46 skapar detta värde för 

kunden. Dessa åtgärder kan t.ex. vara en minimering av transaktionsfel, lägre produktions- och 

tjänstekostnader, designa/få fram den optimala produkten, minimera shoppingtiden och samtidigt 

öka njutningen av shopping etc. För att komma närmare både kunderna (B2C) och andra företag 

(B2B) behövs en transaktionell webbsida som sammanbinder olika länkar till företagets ERP47 

(Enterprise Resource Planning), utbud, försäljning och marknadsföring, logistik och andra 

stöttepelare i systemen.48 

 

För att bli framgångsrik som e-företag måste företaget tänka om och därmed gå ner på 

grundnivån och analysera; det vill säga hur de driver sin affärsverksamhet, hur de positionerar 

produkten på marknaden samt hur deras kundservice ser ut. Vad ett kundfokuserat företag 

behöver är en välplanerad och integrerad e-företagsstrategi som tar hänsyn till både kundens 

behov men även företagets gemensamma företagsmål. Endast när dessa två kombineras kan 

målen nås som kundnöjdhet, ökad försäljning och nya inkomstströmningar. Att få kunden att 

uppfatta företagets värde är vad som leder till lojalitet, försäljning och hög andel återkommande 

användare.49 

 

Författarna har i denna uppsats valt att använda en modell, The Web Marketing Mix Model (se 

avsnitt 2.2), som de anser binda ihop de ovanstående teorierna. Målet är att med hjälp av 

modellen kunna identifiera vilka de olika strategierna är och hur kunderna upplever dessa. The 

4S Web-Marketing Mix Model riktar stark kritik mot den klassiska marknadsmixen, 4P-

modellen. 4S modellen hävdar bl.a. att med e-handel handlar marknadsföring mycket om 

interaktivitet, vilket 4P modellen inte behandlar. Varje P behandlas var för sig och utan relation 

till varandra. På den virtuella marknadsplatsen, till skillnad från på den fysiska, är de fyra 

elementen inte skilda från varandra. De är istället väldigt sammankopplade och är ett nödvändigt 

inslag i mötet mellan företag och kund, d.v.s. på företagets hemsida. Marknadsmixmodellen 

                                                
45 C Gurau (2004); p 21; Costumer-centric Internet Strategies: Achieving Competitive Advantage through CRM;  
    Hershey, PA, USA; Idea Group Publishing 
46 Stewart D, Zhao Q; Internet Marketing, Business Models and Public Policy; Journal of Public Policy &  
    Marketing, Vol 19 (2); sid. 287-296; Fall 2000 
47 avser integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering, till exempel lön, reskontra,       
    fakturering, personaladministration, inköp 
48 White R; Building a Sustainable E-Buiness CRM Strategy; BDO Seidman LLP, CRM Article for Call Center    
    Solutions; 1999-10-25 
49 White R; Building a Sustainable E-Buiness CRM Strategy; BDO Seidman LLP, CRM Article for Call Center   
    Solutions; 1999-10-25 
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fokuserar på att kontrollera köpbeteendet hos kunden medan modellerna för e-handel fokuserar 

på hur webbupplevelsen påverkar köpbeteendet. Utifrån denna kritik har The Web-Marketing 

Mix Model vuxit fram. 

 

2.2 Teori 1: The 4:Ss of the Web-Marketing Mix Model 50 
Modellen tar upp olika steg i utvecklingen av marknadsföringen av e-handelsföretag. Syftet med 

modellen är att visa och tydliggöra vad som behöver strategiskt tänkas på och utvecklas för att få 

potentiella kunder. 
 

1. Scope: Strategier och Mål 
- Marknadsanalyser: Konkurrenssituation,  

marknadspotential, marknadsprognos, marknadstrend 
- Potentiella kunder: Profil, motivation, beteende, behov  

och nuvarande behovs uppfyllnad, prioriteringar 
- Internanalys: interna resurser, processer, värden.  

Är webben en bestående teknologi? 
- Strategisk roll för webbaserade aktiviteter: Informativ,  

undervisande, relationell, marknadsföringsaktiviter, 
 transaktionell 

 
 2.  Sajt: Webbupplevelse 

Konsumentorienterat innehåll. Viktiga frågor: 
• Vad har kunderna för förväntningar på sidan? 

Domän namn, innehåll, design, layout, atmosfär, estetik  
och webbpositionering och de 4 P:na. 

• Varför ska kunderna använda sidan? 
Enkelhet, funktionalitet, hastighet, lätt att hitta,  
lätt att söka, navigering, interaktivitet och  
kundanpassning  

• Vad motiverar kunderna att komma tillbaka? 
 
 

3. Synergi: Integration 
Frontoffice integration: Integration men den fysiska   
marknadsstrategin och marknadsaktiviteter. 
Backoffice integration: Integrationen med webbsidan  
och organisatoriska processerna, legacy system och databaser. 
Integration med 3:e part: Skapa nätverk med partners som  
kan assistera kommersiella, logistiska och andra sajtaktiviteter. 
! Sökmotorer och webdirectories  
! Anslutande nätverk (banners och länkar på andra sidor  

eller få andra att ha det på den egna sajten) 
! Onlinereklam  

 
 

4. System: Teknologi, tekniska nödvändigheter och 
webbsida administration Mjukvara, hårdvara, 
kommunikations protokoll, system service, sajt administration, 
hostingsbeslut, betalningssystem, utförande analyser. 

                                                
50 E. Constantinides; The 4S Web-Marketing Mix model 

Fig 1: 4:S modellen 
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2.2.1 Scope: Strategi och Mål 

Onlineaktiviteterna måste skapa sina egna väl definierade mål, i linje med företagets vision och 

strategiska mål. På så sätt kommer onlineverksamheten att generera mervärde och assistera 

företaget att uppnå sina mål. Onlinestrategierna skiljer sig inte så mycket åt från de traditionella. 

Det kan bl.a. vara att: förhöja avkastningen, förbättra företagets image, öka intäkter, reducera 

operationella kostnader, utöka kundbasen, öka kvarhållande av kunder samt utöka produkt- och 

varumärkeskännedom bland nya grupper. 

 

Marknadsanalys:  

Det är av största vikt för webbföretag att identifiera sin marknadsdomän, marknadspotential, 

potentiella kundprofiler och onlinestrategier hos konkurrenterna. En marknadsanalys kan ge en 

klar bild över marknadens storlek, kundprofiler, konkurrenssituation och framtida trender. 

Analysen kommer också att ta fram nya marknadsmöjligheter, assistera budgetprocessen och 

generera kreativa idéer för marknadsföringsaktiviteterna online. 

 

Om inte marknadsundersökningsdata är tillgänglig, måste initiala grundläggande antaganden 

göras, exempelvis möjliga profiler, behov, motiv, attityder och demografi av den potentiella 

kunden. Dessa antaganden kommer att hjälpa att identifiera marknadssegment och bestämma 

initial sajtpositionering, unika säljförslag, stil, design, struktur, produktsortiment och prisstrategi. 

Dessa antaganden bör ständigt förnyas genom den information som generas genom både fysisk- 

och onlinekontakt med både kunderna och marknaden. 

 

Internanalys:  

Användandet av nya teknologier kan innebära organisationsförändringar beroende på företagets 

resurser, processer och värden. Den interna analysen bör vara fokuserad på dessa tre faktorer för 

att identifiera graden av företagets beredskap att assimilera e-handel och bedöma den möjliga 

effekten på den organisatoriska värdekedjan. Baserad på den interna analysen kommer ledningen 

att ytterligare förbättra webbstrategins mål och identifiera den strategiska rollen för 

onlineaktiviteten.  

 

Strategisk roll:  

Den strategiska rollen beskriver den utpekade uppgiften för onlineaktiviteten och kommer att bli 

reflekterad på företagets onlinemodell. Webbmarknadsförare kan välja mellan olika strategiska 

roller, de vanligaste är; informativ, undervisande, service-, pr-, relations- och 
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transaktionsinriktad. Den sedvanliga strategiska rollen, affärsmodellen, är frekvent baserad på en 

kombination av flera av dessa roller. 

 

Den strategiska rollen har viktiga konsekvenser för sajtens identitet, positionering, stil och 

atmosfär, innehåll, struktur, funktionalitet, organisatorisk/teknisk infrastruktur samt alla andra 

element av webbupplevelsen. Målet för e-marknadsföraren är därmed att differentiera sajten och 

skapa en unik webbpositionering som tilltalar alla målgrupper och därmed ger kundvärde samt 

bekräftar de olika konkurrensfördelarna. Dessa påståenden kan vara;  

 

• Patentskydd (hindra konkurrenter att imitera) 

• Möjlighet att skapa vinn � vinn situationer med befintliga affärspartners 

• Flexibel nog att enkelt kunna möta förändringar på marknaden och extern utveckling 

 

2.2.2 Sajten: Webbupplevelsen 

Sajten är mötet mellan företag och kund. Den första källan till kundupplevelsen och därför det 

viktigaste kommunikationselementet för e-handel. Sajten är den funktionella plattformen för 

kommunikation, interaktion och transaktion med webbkunden. Det huvudsakliga syftet för sajten 

är att attrahera trafik, etablera kontakt med målmarknader för e-handel och ge ett namn åt 

e-organisationen. Utöver dessa kan sajten tilldelas en mix av kommersiella mål, men även icke 

kommersiella mål exempelvis personalrekrytering och delägare samt uppgifter beroende på 

tidigare definierad strategiska roller. Några av de vanligaste målen och uppgifterna är: 

 

• Kommunicera och marknadsföra e-handelsimage, varumärke och 

            produkter/service 

• Förmedla företagsinformation till kunder och delägare 

• Effektivt kommunicera företagets fysiska och virtuella marknadsföringsaktiviteter 

• Förmedla kundservice och helpdesk funktioner för att förbättra kundlojalitet  

            och återköp 

• Förmedla köpleden och konsument- men även marknadsdata 

• Tillåta kunder att interaktivt kommunicera och interagera sig med företaget på 

             samma gång som det skapar nöjdhet online 

• Tillåta direktförsäljning och möjliggöra onlinebetalning (onlinetransaktioner) 

 



  12

Domännamn, sajt och transaktionssäkerhet liksom integritetspolicys är kritiska parametrar för 

sajten och webbupplevelsen. Stort fokus bör ges till faktorer som möjliggör att hitta sajten 

(enkelt), dess hastighet, den genomsnittliga användarens färdigheter, tillgång bandbredd och 

andra tekniska begränsningar.  

 
2.2.3 Synergi: Integration 

Synergin definieras som den nödvändiga integrationsprocessen för att verkliggöra den virtuella 

organisationens mål. Synergin skapas mellan den virtuella och fysiska organisationen likväl som 

mellan den virtuella organisationen och den tredje partnern. 

 

Front office:  

The Front Office är i denna modell de konventionella företagskommunikations- och 

distributionsstrategierna. Faktorerna betonar vikten av att undersöka och identifiera 

tillvägagångssätt som möjliggör en integration för webbförfarandet med företagets 

kommunikationsplan, företagets framställningssätt liksom de existerande fysiska 

försäljningskanalerna. 

 

Vid en etablering av e-handel är en analys nödvändig, där omfattning och finansiellkostnad ses 

över för att anpassas och integreras i de virtuella aktiviteter samt anpassas till den nuvarande 

marknadsföringsplanen. Fokus bör ligga på att använda redan befintliga 

kommunikationsstrategier, varumärken, verktyg och kanaler för att främja och stödja 

webbutförandet under introduktionsstadiet. Målet är att informera existerande och potentiella 

kunder om framtida webbaktiviteter och lyfta fram fördelarna med att göra affärer online.  

 

Att använda existerande marknadsföringsaktiviteter och kundkapital samt goodwill är 

ekonomiskt.  Det kräver mindre tid och är mer effektivt än att starta än ny reklamkampanj i syfte 

att etablera nya kommersiella koncept och varumärken. Utöver marknadsföringsintegrationen 

måste webbförfarandet vara möjlig att utföra längs existerande distributionssystem och skapa 

värde till dem.  

 

Back office:  

Att göra den organisatoriska infrastrukturen tillgänglig för onlineförfarandet är en mer känslig 

valmöjlighet än att skapa nya basstrukturer. Förutom kostnadsaspekten kommer 

onlineorganisationen troligen att tjäna på storskalekonomier och lärande effekter. Det är 
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nödvändigt att förändra existerande infrastruktur för att kunna möta de högre standarderna för 

kvalitet för webboperationer. Sådana förändringar blir förtjänstfulla för organisationen i både 

stort, fysiskt men även virtuellt. Därför kan e-handel bli en katalysator för organisatorisk teknik 

och förändring.  

 

• Organisatorisk integration. Integrationen för de existerande supportärendena är nödvändigt 

för e-företaget när det gäller att förmedla fullgörandet och den Backoffice support som 

webbkunderna förväntar sig. När konkurrenterna bara är �ett klick ifrån�, är det lätt att 

kunder som är missnöjda och frustrerade med dåligt uppfyllande av förväntningar och 

service, vänder sig till dem. Webbmanagern bör utvärdera den fysiska värdekedjan och dess 

kapacitet att underlätta eller stötta behoven för Backoffice inom företaget. Konstant 

övervakande av kunder kräver granskningsteknik, benchmarking och nära övervakande av 

kundbeteende som ser brister och initierar agerande för förbättring. 

• Legacy integration. Integrationen av onlineaktiviteterna med existerande 

informationsinfrastruktur inkluderar Management Information Systems (MIS), Effectiv 

Resource Planning (ERP) System, databaser och datastormarknader som är vitala för 

styrningen och administrationen för e-handelsaktiviteterna. D.v.s. att det skall finnas tillgång 

till hårdvara.  

• Integrationen med företagets värdesystem. När det gäller transaktionella sajter måste 

integrationsprocessen för Backoffice expandera bakom företagets gränser och inkludera alla 

externa deltagare i företagets värdesystem, förmedlare, leverantörer av råmaterial och andra 

aktörer direkt eller indirekt som påverkar produktionen, distributionen och 

logistikprocesserna. Beställning online kräver Efficient Consumer Response (ECR) 

strategier; synkroniserad produktion, JIT och effektiv inventeringsstyrning. Sådana strategier 

kräver en hög grad av effektivitet inom värdesystemet.     

 

3:e part:  

Utöver synergin, krävs samarbete med Internetpartners utanför organisationen och dess 

värdesystem för att nå framgång på den virtuella marknadsplatsen. Detta nätverkstänkande 

skapar bättre konkurrensmöjligheter för virtuella organisationer och nätverket måste ses som ett 

komplement till de traditionella marknadsföringsaktiviteterna. Möjliga partners för att skapa 

onlinesynergier är: 
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• Sökmotorer och webbregister: Dessa partnerskap kan öka exponering av e-organisationen 

och webbmarknadsplatsen genom att tillåta onlinekunder lokalisera och få lättare 

tillgänglighet till sajten. Att lära sig hur sökmotorer och webbregister fungerar och beskriva 

sökmotorsstrategier kan resultera i rejäl ökning av exponering av e-handelsplatsen d.v.s. 

sajten. Genom detta genereras en procentuell ökning av webbanvändare som använder 

liknande verktyg för att söka onlineprodukter, information och tjänster. Sökmotorstrategin 

baseras på en kombination av aktiv registrering och effektivt användande av teknik och 

programmeringsverktyg som därmed ökar chanserna för sajten att bli listad högt i 

sökmotorernas svar. 

• Anslutande nätverk: Onlineorganisationer ansluter sig till nätverk genom att rekrytera andra 

sajter, genom exempelvis placera en banner eller en länk på deras sajt mot en kostnad 

baserad på pay-per-click. Detta är en kostnadseffektiv metod. 

• Onlinereklam: Denna typ av marknadsföring baseras på att placera reklam (banners, knappar 

eller hyperlänkar) på högtrafikerade sajter eller sajter som troligen attraherar potentiella 

kunder till kostnad av populariteten av reklam på sidan. Det är viktigt att välja rätt partners 

att samarbeta med. Utöver det betydelsefulla valet av partners är faktorer som originalitet, 

förmågan att fånga många kunder och tajming viktiga för onlinereklamen.     

 

2.2.4 System: Technology, Technical Requirements and Web Site Administration 

Denna faktor identifierar de teknologiska sakfrågorna på samma gång som sajtens service 

förmedlar e-handelsledningen. För mycket teknologi kan resultera i förvirrade kunder, missnöje, 

minskad positiv webbupplevelse och förlorad handel. Trots att ICT (Information and 

Communication Technology) förblir den funktionella benstommen för e-handeln, måste inte 

perspektivet för den teknologiska rollen bli utgångspunkten för onlineaktiviteterna. 

Systemrelaterade beslut delas upp i följande områden: 

 

• Sajtadministration, underhåll och service: Tillgänglighet till teknik och servicepersonal 

under 24 timmar, 7 dagar i veckan (24*7), skapar tillförlitlighet för sajten 

• Hostingsmöjligheter och val av ISP (Internet Service Provider) 

• Sajtens konstruktion: Konstruktionen skall vara lockande och transaktionerna på e-

handels sajter behöver stora grundläggande investeringar (outsourcing är vanligt för 

denna aktivitet). Presentation, kvalitet, användarvänlighet, navigeringslätthet, webbläsare 

och snabbhet är viktiga faktorer vid beslut av programmerings- och utvecklingsverktyg 
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• Hantering av Kundupplevelse: Viktiga element är frekvent granskning och uppdatering 

av innehållet för att kunna svara mot förändrade kundbehov, marknadsförutsättningar, 

konkurrensstrategier och marknadstrender likväl som en decentralisering av sajtens 

uppdateringsprocedurer.  

• Säkerhet: Skydd mot alla former av attacker likväl som transaktions och 

kunddatasäkerhet är viktiga parametrar för e-handelsledningen och för kunderna själva. 

Att identifiera säkerhetsnivån är en känsliga fråga då en ökad säkerhet ofta påverkar 

funktionaliteten och användarvänligheten negativt. En bra infallsvinkel är att konstruera 

säkerhetsnivåer på andra sidor om sajten för att därmed undvika onödig hög 

säkerhetsnivå direkt mot användaren medan känslig data är skyddad mot minskad 

funktionsreducering. 

• Transaktionsfunktionalitet: De viktigaste elementen här är konstruktion, kommunikation, 

valet av transaktions- och betalningsteknik, test och administration av systemet.  

• Insamling, behandling och spridning av webbsajttrafik och transaktionsdata: Dessa typer 

av data uppfyller en viktig kommersiell roll genom den vitala input som fås av 

bedömandet av sajtens uppträdande, tester av nya idéer samt därmed kunna fastställa 

effekten av marknadsföringsaktiviteterna. 

• Backup för systemet: En sund backup är vital för Internetorganisationerna på basis av 

total tillgänglighet (24 h). Tekniska problem och systemmisslyckanden måste snabbt 

identifieras för att minska avbrott.  

 

Slutligen måste den tekniska ledningen för sajten ständigt och med samarbete av den 

kommersiella ledningen identifiera och utvärdera nya teknologier. Dessa teknologier möjliggör 

nya produkter som kan uppgradera sajten, förhöja kundens upplevelse och effektivisera 

användandet.  

 

2.3 Teori 2: The Online Business Model51 
 
En online-modell är en generell modell som är anpassad till en elektronisk miljö och betonar 

själva idéen om att det är fullt möjligt att göra affärer online. Det finns en mängd varianter av 

olika e-format för e-företag och denna modell är anpassad för SME (små till medium stora 

affärsföretag) och är kategoriserad efter tre generella inriktningar: Virtual face e-shop, Virtual 

                                                
51 J. Brun, P. Marshall, M. Barnett; E-business Strategies for virtual organizations; Tabell 6.1 Online Business   
    Model; sid. 117 
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alliance samt Virtual Community e-malls and portals. Dessa tre inriktningar har sedan vissa 

generaliserande egenskaper som går hand i hand med varandra. Exempelvis så kan portals och e-

malls både beskrivas som virtuella samhällen som både representerar en sammansättning av 

olika tjänster samt en tjänst för själva samhället. Det unika med ett virtuellt samhälle är att den 

skall kunna ses som en homogen marknadsplats för alla, d.v.s. för både tillverkaren, leverantören 

samt kunden. 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2: Online Business Model  
 
Virtual face e-shop passar företag vars främsta syfte är att marknadsföra sig själva och sina 

produkter/tjänster på webben. Marknadsföringen på webbsidan är främst koncentrerad på själva 

produkten men ger samtidigt tydlig information om företaget i sig.  

 

En virtuell allians är för företag som är involverade i exempelvis kluster. Syftet är där att kunna 

erbjuda ett kostnadseffektivt samarbete då varje företag har en tydlig egen utarbetad webbsida 

och kunden kan därmed få snabb och enkel åtkomlighet till ytterliggare information som de kan 

tänkas behöva. Dessutom ser kunder det som att företaget har ett professionellt samarbete med 

andra företag och detta skapar tillit.  

 

Online Business model Kännetecken 
    

Virtual face e-shop •  Tillhandahåller extra plats för att presentera organisationen 
     och produkten till en större marknad 
    
  •  I normala fall handlar det om en enda aktör 
    
  •  Begränsat engagemang till vanliga affärsmål i relation till  
    andra 

Virtual alliance •  Involverar några företag som delar resurser och kompetens 
    att utveckla vissa produkterbjudanden 
    
  •  Sajten kan representera det vanliga gränssnittet för  
    gruppen eller fokusera på företagets brännpunkt medan det  
    synliggörs för alliansen.   
    
  •  Signifikant användning av online infrastruktur och e-handels 
     teknologier 
    
  •  Länkar till deltagande företags sajter 
    

Virtual Community •  Representerar en elektronisk marknadsplats som involverar 
e-malls and portals   ett stort nummer av företag och grupperingar av andra 

    onlinemodeller 
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I virtuella samhällen så är det ofta större företag, aktörer eller subgrupper inom regeringen som 

existerar. I en miljö där SME är integrerade med varandra så är det svårt att urskilja dem från de 

olika aktörerna i det virtuella samhället. Oftast så är det de olika aktörerna samt ägaren av sajten 

som tillsammans sköter den, både dess struktur, upplägg men även det ekonomiska. Fördelen 

med detta är att det krävs mindre investeringar i både teknologi och de som servar och tar hand 

om utvecklingen av systemet. Detta göra att de aktörer som är med kan koncentrera sig på att 

endast sälja deras produkter och tjänster online.  

 
2.4 Teori 3: Olika typer av e-marknadsföringsstrategier 
2.4.1 Olika typer av sajter och e-marknadsföringsplatser 

Olika �platser� där författarna kan utveckla sina marknadsföringsstrategier. 
 

1. The �online community�52: Ger företagen en möjlighet att interagera med kunder, andra 

företag, sina anställda och andra intressenter. På sajterna finns funktioner som chat och 

messageboard där alla har möjlighet att delta. Enligt en undersökning bland 200 

organisationer visade det sig att den service eller funktion som efterfrågades mest var: 

1. möjlighet att ladda ner filer  

2. möjlighet att skapa speciella intressegrupper inom communityn i stort  

 

2. Destination site53: är dessa som en webbanvändare vill gå till och som tävlar om 

konsumentens webbtid. Dessa sidor kan delas upp i: 

- Online storefronts erbjuder transaktioner över nätet såsom försäljning och 

betalning. 

- Internet precens sites är reklam eller �broschyr� sidor med en skillnad mellan 

image anspråk (för att underhålla t.ex. visa kläder) och information anspråk (för att 

informera t.ex. flygbolag. 

- Content sites är indelade i avgiftlagda, sponsrade och sökbara databaser, med 

fokus på värdeökande innehåll samt tillgänglighet för konsumenten. 

  

                                                
52 Brun, P. Marshall, M. Barnett; E-business Strategies for virtual organizations; Sid. 37 
53 Ibid; Sid. 39 
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3. Traffic control sites:54  

- Mall: knyter ihop olika nätaktörer till ett stort köpcenter. Dessa kopplas med  

fördel till en stor portal, t.ex. Yahoo!Stores. 

- The incentive site: försöker att locka till sig surfare och sökare till de sidor som de 

företräder. De kan t.ex. erbjuda gratis e-mail. Syftet är att skapa kännedom om ett 

företag och dess tjänster. 

 
2.4.2  Olika sökmotorer55 

• Search engine optimization 

För att synas skall webbsidan vara välstrukturerad med specifika nyckelord som sedan 

gör att man kommer högt upp på sökmotorernas hemsida. Ha länkade program från andra 

användare som gör att deras besökare kan lätt klicka vidare till just din sida. 

• Search engine marketing 

Dessa verktyg skapar oftast den högsta ROI.  

- Web site advertising (Webb-side-marknadsföring): Att ha marknadsföring på 

andra webbsidor gör att du kan både avläsa hur många kunder som kommer till 

din webbsida via andra länkar samt att du kan avläsa hur effektiv kampanjen var.  

- Pay-per-click: För varje klick på ett företags reklambanner på en webbsida får 

webmastern ett arvode.  

- Paid inclusion: Företag kan betala en viss summa för att alltid synas och alltid 

komma högst på sökmotorernas webbsida, när kunden söker på specifika sökord. 

- E-mail marketing: Förutom att detta är ytterliggare en kommunikationskanal till 

blivande kunder så är den billig samt att det blir lättare att spåra mottagaren samt 

spara deras gensvar för framtida statistik.  

                                                
54 Brun, P. Marshall, M. Barnett; E-business Strategies for virtual organizations; sid. 40 
55 Davis J; Marketing News; Proper e-marketing bolster strategy; 2005-11-01 
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2.5 Syntes 
Med syntesen vill författarna tydliggöra sambanden mellan teorier och modeller samt hjälpa 

läsaren att förstå det resonemang som författarna använder sig av för att påvisa tänkbara 

strategier för det valda företaget.  

 

 

 

SCOPE 

 

               SYNERGI     SYSTEM  

 

  SITE 

 

 

 

         FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

 

 VAR ?                    HUR ? 

             * Virtual Alliance                   * Search engine optimization 
            * Online communication                   * Search engine marketing 
            * Online store fronts 
            * Mall 
 
 
 
 

                            E � STRATEGIER 

Fig 3: Syntes 

Denna modell utgör den strukturella grunden för arbetets syntes. Genom att applicera de 4 S:en 

från �The Web Marketing Mix Model� på CapFinder går det att identifiera vilka förutsättningar 

de har att skapa strategier för e-handel, detta främst genom att kartlägga Scope och System. När 

en trovärdig och attraherande Sajt konstrueras så är det lättare för kunden att både hitta företaget 
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och att känna sig trygg. Målet med hemsidan är att den skall besvara kundernas förväntningar så 

att företagets tjänst blir lockande och kunderna väljer att köpa produkten utan tveksamheter. 

Målet med Synergi är att skapa en integration och en tvåvägs dialog mellan kund och företag 

som sedan knyts samman med företagets System. Genom �The Online Business Model� går det 

att hitta lämpliga platser att rikta e-marknadsförningen mot. Denna modell svarar på frågan VAR 

företaget ska rikta sin marknadsföring. Med de olika strategierna från 4.2.2 går det att svara på 

frågan HUR företaget ska nå ut med budskapet, med vilka strategier.   

 

2.6 Teoretisk referensram 
Referensramen visar en kartläggning av tänkbara e-strategier för CapFinders e-handel. Med 

referensramen vill författarna tydliggöra sambanden mellan de olika teorierna och hjälpa läsaren 

förstå det resonemang och ordningsföljd författarna har valt för att påvisa tänkbara e-strategier. 

Teorierna författarna använt sig av är redovisade i avsnitt 2.2 t.o.m. 2.4.2. 

 

• Scope: Empiri och tidigare forskning används för att få en tydlig bild, både externt och 

internt av företaget. Fokuserar på kunder, marknader och webbaserade aktiviteter. 

• Sajt: Tar upp företagets syn på konsumenten och dess webbupplevelse 

• Synergi: Vilka olika former av marknadsaktiviteter och samarbetspartners som krävs för 

att skapa integration mellan företaget och kund.  

• System: Teknologi och webbadministration är viktigt för att ha en fungerande webbsida. 

Säkerhet, trygghet och olika transaktionsmöjligheter är ytterliggare viktiga variabler för 

att kunderna skall lockas samt vilja utföra ett e-köp. 

 
Utifrån dessa förutsättningar har författarna tagit fram två variabler för att kunna ta fram de olika 

e-strategierna.  

• Hur: genom sökoptimering och search engine marketing kan blivande kunder hitta 

CapFinder på ett enkelt och smidigt sätt samt genom virtuella allianser. 

• Var: det finns olika marknadsföringsplatser på Internet och genom att exponera företaget 

på dessa kan företaget och kunder komma i kontakt med varann.  
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För att få kunderna att hitta företagets webbsida krävs olika e-marknadsföringsstrategier. Målet 

med dessa strategier är att det skall underlätta för kunden att hitta det rätta företaget som erbjuder 

den efterfrågade tjänsten. Det finns olika marknadsföringsplatser och tillvägagångssätt för ett 

företag att synas på Internet. Författarna väljer i syntesen att dela upp dessa, i två variabler: Hur 

och Var.  

 

Efter en analys av företagets resurser och förutsättningar bestäms olika e-

marknadsföringsstrategier utifrån de ovannämnda variablerna från syntesen, 2.5. 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer författarna att presentera sin valda forskningsstrategi och metodansats 

för att kunna svara på syftet att med denna uppsats att identifiera e-strategier för CapFinders e-

handel. Författarna beskriver även varför de valt det specifika forskningsämnet.   

 
Efter att ha sökt efter olika uppdragsgivare så kom författarna i kontakt med Alexander Drakwall 

på CapFinder, via http://exjobb.sunet.se. Med tidigare marknadsföringskunskaper, speciellt inom 

relationsmarknadsföring och marknadskommunikation, såg författarna en chans att bredda sina 

kunskaper inom relationsmarknadsföring inriktning mot e-marknadsföring. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
För att kunna svara på syftet, att identifiera strategier för ett företags e-handel, har författarna till 

att börja med genomfört en stor dokumentstudie, för att hitta relevanta teorier och modeller samt 

förstå hur e-handeln och e-marknadsföring fungerar idag. Utgångspunkten i uppsatsen är att 

genom studier av befintliga teorier hitta och kunna rekommendera strategier för företagets 

etablering av e-handel, d.v.s. uppsatsen har en deduktivansats. Ändamålet är att kunna identifiera 

de teorier som är mest relevanta för studieobjektet och på så sett ge det en bra teoretisk 

utgångspunkt vid uppstartandet av verksamheten, d.v.s. försäljningen av e-böcker.  

 

The 4:Ss of the Web Marketing Mix Model ligger till grund för hela undersökningen och det är 

bl.a. variablerna därifrån som sedan har undersökts. Författarna har genom en analys av 

företagets nuvarande strategier och mål (Scope) samt dess System beskrivit utgångsläget för 

CapFinders utveckling av Sajt och Synergi. Scope och System har baserats på djupintervjuer av 

anställda på företaget och förklarar den nutida situationen, medan inläggen under Sajt och 

Synergi i empiriavsnittet tillhör företagets framtida visioner.    

 

För att författarna ytterliggare vill tydliggöra för läsaren hur de tänker få fram svaret på syftet så 

har det lagt till två variabler: Var och Hur. Dessa variabler visar ytterliggare strategier för hur 

och var e-marknadsföring för företaget kan ske.  

 

3.2 Uppsatsens ansats 
Uppsatsen som är en fallstudie inleddes med en dokumentstudie. Den har baserats på 

kurslitteratur, avhandlingar, artiklar och rapporter inom områdena e-handel, e-marknadsföring 
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och virtuella organisationer. Dessa framtogs genom sökning med ovan nämnda nyckelord i olika 

databaser, både genom skolans intranät men även på Internet. På så sett har författarna fått 

tillgång till uppdaterade rapporter, journaler och avhandlingar i ämnet. Den tryckta litteraturen 

har i vissa avseenden tillkommit genom bekvämlighetsurval, då de har blivit rekommenderade av 

bl.a. uppdragsgivaren. Genom studier av dags- och fackpress har aktuell information erhållits 

och berikat insikten i studieområdet, framförallt för hur marknadssituationen är ur både 

konsument- och företagssynpunkt.  

 

Verklighetsundersökning, vilken har en kvalitativansats, har tagit två former. Först har data 

hämtats ifrån aktuella hemsidor, framförallt studieobjektets. Eftersom denna information ej varit 

tillräcklig har författarna använt sig av intervjuer och frågeformulär, via e-post riktade mot 

kontaktpersoner på uppdragsgivarföretaget. Intervjuerna har till en början varit ostrukturerade, 

mer i form av vanliga samtal om företaget och författarnas bakgrund till uppsatsskrivandet. Detta 

för att författarna till en början skulle få en bred bild av företagets situation. Samtalen 

utvecklades till strukturerade intervjuer där kontaktpersonerna svarade på redan skrivna frågor. 

På detta sett fick författarna relevant djup information rörande företagets produkt och tjänst, 

deras syn på marknaden och vilka förutsättningar de anser sig ha. Författarna har även fått 

möjlighet att följa företagets pågående utveckling under hösten 2006. 

 

Författarna har även deltagit i en workshop vars syfte var att skapa innovativa idéer för hur 

CapFinder skall marknadsföra sina e-böcker. Författarna inbjöds att deltaga då de har kunskap 

inom marknadsföring och e-handel samt god kännedom om företaget. Utöver författarnas idéer 

och förslag diskuterades även andra tillvägagångssätt för hur CapFinder skall nå ut med sin 

produkt på marknaden. Workshopen var konstruerad som en fokusgrupp där utgångspunkten var 

Ole Strims Idéutvecklingsmodell. Deltagarna delades in i mindre grupper där de diskuterade 

fram olika idéer till lösningar. Dessa sammanfattades till cirka fem stycken per grupp. De 

utvalda idéerna vidareutvecklades och slutligen värderades de utifrån gruppens samtycke. 

Genom att författarna deltog i detta har de fått ytterligare kvalitativt material och kunskap om 

Capfinders möjligheter och förutsättningar inom marknadsföring och e-marknadsföring.  

 

Den kvalitativa ansatsen har sedan kompletteras med undersökningar i form av enkäter och 

frågeformulär riktade mot andra företag och personer med erfarenhet av e-handel. Anledningen 

till detta, enligt författarna, var att få ett mer jämförbart material som kan styrka valet av 

strategier och ge resultatet mer generaliserbarhet.   
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Författarna skickade ut 20 e-post enkäter till olika företag som säljer produkter på Internet, d.v.s. 

att de innehar en webbshop vilket skedde genom stickprovsurval. Respondenterna fick samma 

frågor och dessa krävde motiverade svar, de olika frågorna kunde glida ihop och ibland utmynna 

i samma svar. Dessa enkäter innehöll frågor som var och hur de marknadsför sig och frågorna 

uppkom från de valda teorier och skulle styrka författarnas svar. Dock var det endast tre företag 

som svarade: Ginza, Elib samt CDON. Genom dessa enkäter ville författarna, på ett snabbt och 

relativt enkelt sätt, få ett mer generellt material att utgå ifrån vid sammanställningen av resultatet 

eftersom de var riktade mot företag med liknande verksamhet. Dock har bortfallet varit väldigt 

stort vilket fått till följd att syftet inte har uppfyllts på ett tillfredställande sätt. Dock har 

informationen bearbetats och fått en viss betydelse för uppsatsens slutsats. 

 

Författarna har även genomfört telefonintervjuer med olika organisationer som är delaktiga 

ansökningsprocessen av bidrag samt andra aktörer av intresse (se bilaga 2). Urvalet av dessa 

organisationer baserades på att författarna efterfrågade statistik från SCB, som sedan hänvisade 

vidare till andra personer eller till helt nya organisationer. Anledningen till att det blev 

telefonintervjuer var i första hand tidsbristen. Författarna ansåg att det skulle ta för lång tid att 

intervjua på plats och att relevansen av den insamlade data ej gick att säkerställas på förhand. 

Telefonintervjuerna var icke standardiserade men utgick från ett färdigt frågeformulär vilket gav 

författarna ett mer flexibelt förhållningssätt samtidigt som det skulle försäkra att den efterfråga 

informationen samlades in. Förhoppningen med intervjuerna var att med dessa kunna urskilja 

mönster av hur utfallet av ansökningarna skiljer sig i olika branscher och för olika ändamål. 

Författarna avsåg även att få inblick i hur svårt det kan vara att finna information om 

bidragsökning samt hitta rätt person på rätt organisation med rätt kunskap.  

 

Författarna har även genomfört telefonintervjuer med annonsansvarig på DI.se och Evertiq.com. 

Detta för att få kunskap om annonspriser samt allmän information om marknadsföringsstrategier 

på Internet.  

 

3.3 Metodkritik 
Validiteten för undersökningen anser författarna vara hög eftersom de har haft en god kontakt 

med undersökningsobjektet, CapFinder och med erfarenheterna från Workshopen har de därför 

kunnat hitta specifik information med relevans för studien i deras undersökningar. Författarna 
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har därmed fått en bra bild över verksamheten och förutsättningarna för företaget. Giltigheten för 

resultatet kan därför sägas vara bra. Syftet har besvarats och strategierna är genomförbara. 

 

Däremot kan reliabiliteten ifrågasättas då valet av teoretisk utgångspunkt antagligen skulle kunna 

skilja sig stort åt mellan olika studier. Urvalet av forskningsmaterial inom området e-handel och 

e-marknadsföring är enormt och kommer därför med stor sannolikhet skilja sig åt för olika 

forskare. Detta kan dock göra att variablerna som ska mätas kan undersökas från olika perspektiv 

och med andra syften. Reliabiliteten kan även ifrågasättas utifrån valet av tänkta målgrupper. Om 

dessa ej ger en generell bild av marknaden eller endast ett urval av den kan en annan 

undersökning få ett helt annat resultat. Författarnas objektivitet speglar valet av målgrupper för 

mycket för att resultatet ska sägas vara reliabelt.  

 

På samma sätt kan generaliserbarheten ifrågasättas. Valet av företag gör att resultatet ej kan se 

som generellt för alla e-handelsföretag. Undersökningen är en fallstudie och därför kan valet av 

strategier bara appliceras på detta företag. Däremot kan undersökningsmetoden, med valda 

teorier, användas på liknande företag. Resultatet kan dock ge en viss fingervisning om hur 

strategier för e-handel bör konstrueras även för andra företag.  
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4 Empiri 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av CapFinder, sedan har författarna gjort en 

applicering av the 4:S�s model på företaget. Empirin följs sedan upp med en sammanfattning av 

konceptutveckling med fokusgruppen, en sammanfattning av e-postenkätsundersökning samt 

telefonintervjuer med olika personer som har kunskap om bidrag och e-marknadsföring.   

 

4.1 Företagspresentation: CapFinder56 
Företagets affärsidé är att lotsa andra företag med hjälp av EU-bidrag att ta sig från punkt A där 

de befinner sig, till punkt B där de får offentlig finansiering för att utveckla personalen, 

produkten, marknaden eller forskningsprojektet. CapFinder förenklar, systematiserar och 

påskyndar upp finansieringsprocessen, detta från att konstruera specificerade finansierings-

strategier, identifiera lämpliga bidrag, till att skriva tilldragande ansökningar och slutligen 

redovisa och avrapportera till kunden.  
 

 

 

 

CapFinders vision är att utvidga deras verksamhet till att täcka alla Sveriges regioner och att så 

småningom även nå ut till länder i Europa. De riktar sig till små och medelstora bolag, 

bolagiserade bolag, större koncerner samt till offentlig förvaltning. 

 

CapFinder erbjuder tre olika tjänster; 

1. Kompetensutvecklingsbidrag 

Sverige är i egenskap av medlemsstat i EU tilldelat en summa pengar som bland annat går till 

utveckling av företagsamhet, produkt- och kompetensutveckling. Denna summa fördelas på 

olika områden, varav kompetensutveckling är ett. Myndigheten som sköter dessa EU-bidrag i 

Sverige är Europeiska Socialfonden (ESF). Växtkraft Mål 3-programmet ger alla företag med 

upp till 250 anställda en möjlighet att söka och få 8 000 sek per anställd i bidrag för 

kompetensutveckling, dock högst 400 000 sek per företag (juridisk person).57 För att kunna ta 

del av bidraget behöver företaget först göra en företagsanalys och en 

                                                
56 http://www.capfinder.se 2006-10-20 samt intervju med Alexander Drakwall, datum: pågående under hösten   
    2006  
57 Telefonintervju; Peter Kvant; Informationschef, ESF; 2006-12-11 (se bilaga 2) 
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kompetensbehovsanalys, där olika områden utvärderas i syfte att kartlägga vilken typ av 

kompetens medarbetarna har mest behov av. 

  

2. Produktutvecklingsbidrag 

Idag finns det ett stort antal bidrag att söka för företag som vill utveckla en ny produkt eller 

förbättra och vidareutveckla befintliga produkter eller tjänster. Vissa av dessa bidrag ger 

företaget fullt monetärt stöd för produktutvecklingsprojektet medan andra fodrar att företaget 

går in och medfinansierar, ofta till 50 %. Bidragen som CapFinder hjälper företag att söka 

utlyses främst av EU och olika myndigheter, fonder och stiftelser inom Sverige. För de stora 

transnationella projekten kräver EU att samarbetspartners finns i andra av unionens länder, 

vanligtvis är projekten uppbyggda av 2-3 organisationer varav ditt företag är ett. De övriga 

två kan vara europeiska universitet, högskolor, företag eller andra institut och organisationer. 

Olika partners förutom CapFinder kan vara Exportrådet eller Svenska Handelskammaren.  

 

3. Kurser om bidragssökning 

CapFinder kan genom sitt nära samarbete med utbildningsföretaget Affärsutbildarna erbjuda 

kurser i hur man söker bidrag. Kursen vänder sig till företag, myndigheter, kommuner och 

ideella föreningar. I kursen behandlas hela processen som genomförs i ett bidragsprojekt.  

a. Övergripande introduktionskurs om bidrag och EU  

b. Lokalisering av bidrag och ansökningsprocessen  

c. Projektledning och målstyrning  

d. Redovisning och rapportering  

 

CapFinder är fortfarande under utveckling. Under uppsatsskrivande gång har bl.a. ett nytt bolag 

startas upp, Europe Publishing som tar hand om försäljningen av e-böckerna. Förutsättningar är 

det samma för de båda bolagen då de anställda arbetar åt båda organisationerna, med samma 

ägare, VD:n Alexander Drakwall.   
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4.2 CapFinder utifrån the 4:Ss model58 (Se bilaga 3) 
4.2.1 Scope 

Mål:  

Företaget vill i framtiden att CapFinder som varumärke ska ta över det funktionella 

begreppet av bidragssökning, d.v.s. att när företag vill söka bidrag relaterar de 

omedvetet till CapFinder. 

 

Marknadsanalys och potentiella kunder:  

Efter årsskiftet 2006/2007 kommer det att under en sjuårsperiod finnas 650 

miljarder Euro i bidragspengar att söka. Detta kommer med all sannolikhet att 

uppmärksammas både i media och av intresseorganisationer.    

 

Marknaden innefattar ca: 23-35 miljoner potentiella kunder inom EU (spannet 

mellan 23-35 beror på hur man räknar de som både har jobb och en liten firma vid 

sidan av). Marknaden i USA (också ekvivalent med EU gällande olika stöd & 

bidrag) har ca. 40-50 miljoner potentiella kunder, beroende på hur man även där 

räknar. Vid bortseende från jordburksbranschen och kompetensutveckling så är det 

endast 6 % som fått bidraget de har sökt.  

 

CapFinders potentiella marknad är enligt Drakwall s.k. småfnulare, alltså små 

företag med upp till 10 anställda, dock är s.k. egenanställda (enskilda 

näringsidkare) i klar majoritet, över 90 %. 

CapFinder i sig har inga direkta konkurrenter avseende deras produkt, böckerna, 

både gällandes e-böcker och fysiska böcker. Amazon har endast 2 fysiska böcker, 

vilka dock är både gamla och mer eller mindre inaktuella, anser Drakwall. Att 

information efterfrågas har Capfinder sett genom att de har gjort en analys av hur 

människor i största allmänhet använder Googles sökord. 

Kunder som CapFinder ska prioritera är främst de �egenanställda�, sådana som har 

knölat sig fram under något eller några år, men fortfarande inte kan leva på de 

pengar företagandet genererar. Sådana är antingen övertygade om att det kommer 

fungera någon gång eller så är de företagare p.g.a. arbetslöshet mm.  

                                                
58 E-post intervju med Drakwall; 2006-10-19 och 2006-11-24  
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CapFinder har inte identifierat någon bransch ännu, dock kommer de att satsa på 

någon specifik bransch mer än på någon annan. Sektorn är först och främst 

tjänster/service, därefter FoU i olika sammanhang. CapFinder kommer även att 

satsa på producerandeföretag. Jordbruket kommer de bortse ifrån helt och hållet, då 

Europas bönder är bäst i världen på bidragsansökningar. 

 

 

Internanalys:  

Gällande finansiella resurser har CapFinder runt 5 - 700 000 sek för initiala 

marknadsföringsaktiviteter. De har fyra webbprogrammerare, två webbdesigner 

och två marknadsförare (en arbetar med PR och en är strateg). Dessa arbetar med 

funktionalitet och utveckling inom CapFinder. Enligt Drakwall är deras största 

resurs tid samt att flera medarbetare på fritiden sysslar med att utveckla idéer åt 

CapFinder.     

 

4.2.2. Sajt 

Detta är CapFinders framtida vision om webbsidan samt dess  tankar om hur webbupplevelsen 

för konsumenten ska vara så bra som möjligt.  

CapFinder anser att webbsidan skall vara både användarvänlig och ha bra och enkla 

navigationsmöjligheter. Exempel på olika navigationsmöjligheter är via sektor där man skriver in 

titlar på olika inriktningar på sidan som exempelvis: bidrag, skatt, euro mm. Sedan via bransch 

exempelvis jordbruk samt efter organisationstyp: för företagare, regeringen, ideella föreningar 

mm.  

 

Det är viktigt för företaget att sajten är trovärdig och att kunden stannar kvar. Förutom att sajten 

ska vara tydlig är det viktigt att uppladdningen av webbsidan är snabb, om det dröjer mer en 15 

sekunder förlorar kunden intresset. 

 
4.2.3 Synergi   

Detta är Capfinders framtida vision om integrationen. 

Integration mellan kund och företag är väldigt viktig. Då man väl lockat in kunden till webbsidan 

måste man se till att hålla kunden kvar där, tills köpet är slutfört. Ett exempel på att hålla kunden 

kvar är att locka med erbjudanden med exempelvis flash/pop-up fönster.  
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Företaget har även tankar på att anlita en PR-konsult som ska hjälpa till att skapa trovärdig 

publicitet i media riktad mot rätt segment. Detta ska vara ett mer kostnadseffektivt alternativ än 

t.ex. annonsering.  

 

För försäljningen av e-böcker har CapFinder startat ett nytt bolag, Europe Publishing. Bolaget 

har utvecklats för att e-böckerna ska vara åtskiljda ifrån CapFinders övriga tjänster t.ex. 

konsultverksamheten. Drakwall anser att trovärdigheten för ett företag sjunker om för många 

produkter och tjänster beblandas. På Europe Publishing webbsida ska webbshopen finnas. 

Genom att erbjuda fyra titlar gratis, vilka läggs ut på cirka 80 fildelningssajter, vill de locka 

kunden till webbsidan och till köp av e-boken. 

 

4.2.4 System 

Systemservice:  

CapFinder hyr in sig i ett webbhotell istället för t.ex. i en serverhall. Detta för att ha 

en ständig säker uppkoppling till Internet samt ett bra backupsystem. 

Uppkopplingen mot Internet får de via Konstfack som de delar lokaler med. Själva 

datasystemet bygger de upp själva då de ej är nöjda med de som marknaden kan 

erbjuda, de vill ha ett unikt system där designen skiljer sig från andras system.  

 

Transaktioner och säkerhet:  

E-boken skickas i en länk, i formatet PDF-guard. Fördelen med PDF-guard är att 

det ej behövs en onlineuppkoppling för att läsa boken efter nedladdning. Det 

kommer att finnas olika betalningsalternativ för köparen på sajten. Dessa alternativ 

är: Pay Pal59, e-faktura, faktura (endast om du köper e-boken i tryckt format) och 

Visa. Vid betalning med e-faktura skickas länken till din e-postbrevlåda. Vid 

beställning av fysisk bok skickas en länk till din mejl som måste bekräftas. När 

beställningen är bekräftad skickas en faktura tillsammans med böckerna till 

kunden.   

 

Sajten skyddas i den mån det går mot sabotage och intrång, dock så går det inte att 

skydda sig mot alla former av attacker. Ytterliggare en säkerhetsaspekt är att 

                                                
59 http://www.paypal.com  
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skydda produkten genom begränsad nedladdning av e-boken som kunden har köpt, 

kunden sparar sedan filen på sin dator. Förutom en nedladdning av produkten 

önskar Capfinder att det endast ska vara möjligt med en utskrift per köpt e-bok. 

Detta är dock under utveckling.   

 

4.3 Konceptutveckling med en fokusgrupp  
Under en dag diskuterade 20 personer uppdelade i tre grupper hur CapFinder skall marknadsföra 

sina e-böcker. Syftet var att komma med innovativa och utvecklande idéer (se bilaga 4) som 

skall bidra till olika strategier för utveckling av företaget.  

 

• Att integrera med företag på olika communitys diskuterades av alla tre grupper. På vilka 

communitys och hur CapFinder skulle kommunicera var alla gruppers huvudfråga. 

Exempelvis skulle VD:n kunna göra inlägg på forum. 

• Istället för banners på olika bestämda sajter utvecklas Pop-ups som på ett tilltalande sätt 

drar till sig uppmärksamhet. Istället för att ett vanligt reklamfönster öppnas börjar 

exempelvis musik spelas eller att en röst börjar tala etc.  

• Samarbete med Venture Cup där vinnaren får ta del av CapFinders tjänster, speciellt e-

boken. Sedan följs vinnarens utveckling, med hjälp av e-boken, i form av en dokusåpa 

som sänds via Internet eller i TV. På Internet skulle en möjlig samarbetspartner vara 

Youtube.se. 

• Annonser i tidskrifter på tåg och flyg; p.g.a. att affärsfolk ofta förflyttar sig med dessa 

kommunikationsmedel samt även göra reklam på tåg och flygs- Internetinloggning.  

• Anordna möten där flera företagare får information från samma konsult. Detta för att det 

t.ex. ska bli billigare för varje företag. En positiv effekt blir att vid varje träff når 

konsulten ut till så många som möjligt och kunderna kan sedan sprida kännedomen 

vidare om företagets tjänster. 

• Samarbeta med ex. Starthus. CapFinder kommer dit och gör reklam för entreprenörer, 

d.v.s. när företagen på Starthus skall lämna tryggheten och komma ut i �riktiga världen�. 

CapFinder hjälper dem att söka bidrag för att kunna utvecklas vidare. 

• Direktreklam med gigantisk banderoll som hänger över en byggnad i Stockholm, där 

många entreprenörer finns, �Wall Street of Stockholm�, ex. Sickla vid de olika 

företagskomplexen. På banderollen skall det stå något fyndigt som lockar till besök på 

CapFinders hemsida.  



  32

 

Generellt så diskuterades det att de ordinära marknadsföringsverktygen kan vara användbara i 

det initiala skedet av CapFinders kampanj.  

 

4.4 Enkätundersökning via e-post 
Efter att ha kontaktat 20 företag fick författarna endast respons från tre: CDON.se, ginza.se och 

elib.se (se bilaga 5,6 & 7). Dessa tre företag har gemensamt att de har en webbshop, d.v.s. att allt 

som sker är via transaktioner online. De olika företagen har tydliga skillnader i hur de gick till 

väga vid uppstartandet av ett e-företag. 

 

Förutsättningar 

• CDON som grundades 1999 samarbetade med MTG och tillsammans hade de begränsade 

ekonomiska resurser. De teknologiska förutsättningarna utvecklades internt medan 

samarbeten och personalkostnader var låga.   

• Elib hade bra förutsättningar både teknologiskt och ekonomiskt vid uppstartandet år 

2000.   

• Ginza som grundades 1997 hade sämre förutsättningar än de andra två företagen detta då 

datasystem var sämre och utvecklingen inte var långt skriden. De hade lika många 

artiklar då som de har nu, 25 000 st.  

 

Marknadsföringsstrategier 

• CDON har tydliga och enkla marknadsföringsstrategier. De syntes bl.a. på olika forum, 

fanpages i början medan nu när företaget är mer utvecklat, d.v.s. att varumärket är känt, 

har de sin marknadsföring på olika jämförelesesidor samt har sitt eget affiliateprogram. 

Om någon marknadsföringsskanal känns svag eller att det inte skapar lönsamhet så 

förhandlar de om priset eller avslutar samarbetet. 

• Elib som är ett B2B-företag använder marknadsföring främst genom personliga 

kontakter, e-postutskick, deltagande på bokmässan och trycksaker/informationsblad. Elib 

riktar inte sin marknadsföring till destinationsajter eller traffic control sites utan använder 

sig av mässor dock så framhäver de att webbplatsen är en viktig kanal mot kunden. Den 

�personliga�-kontakten inom marknadsföringen, d.v.s. via mässor, möten m.m. har 

fungerat bäst medan när de har provat traditionell marknadsföring som annonser har det 

inte gett samma resultat.  
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• Ginza använde sig av de flesta marknadsföringskanalerna: media, tidningar, radio och tv i 

början för att skapa kännedom om sitt varumärke och dess hemsida. Idag annonser de 

snarlikt, dock behöver de inte göra lika mycket varumärkesbyggande reklam utan de kan 

fokusera mer på deras produkter och pris. Marknadsföringsstrategierna skiljer sig 

beroende på tidpunkt på året och ger därmed olika avkastning.  

 

Sajt 

• CDON utvärderar allt som kunderna köper och den feedback de får från kundernas 

synpunkter, de utvecklas främst genom kundernas faktiska agerande. Sajten skall vara 

snabb och enkel.  

• Elibs webbplats har utvecklats sedan starten, exempelvis har rapporter och andra tjänster 

som kunder har efterfrågat tillkommit. De har även erbjudanden och smakprov som skall 

locka kunderna samt att webbplatsen skall vara både informativ och tillhandahålla länkar 

till exempelvis återförsäljare och bibliotek.  

• Ginza vill att deras hemsida skall vara lättnavigerad och ha en enkel och snabb sökmotor. 

De vill ge kunderna förslag på produkter via topplistor och merförsäljningsåtgärder och 

de bearbetar ständigt kundernas synpunkter. 

 

4.5 Telefonintervju med DI.se och Evertiq.se (se bilaga 8) 
På DI.se kostar en banner mellan 15 000 - 250 000 sek per vecka, medan på Evertiq.com kostar 

det mellan 5 000 - 25 000 sek. Priserna baseras på en banners placering på sidan. Desto större 

plats bannern tar ju mer kostar den. Den s.k. �panoraman�, d.v.s. den som ligger högst upp på 

sidan och alltid syns när kunden slussas in på sajten är dyrast. En �modulbanner� placeras vid 

sidan av texten och beroende på hur högt upp den ligger, desto dyrare blir det. 

 

Skillnaden i pris mellan sidorna är att DI.se har ett större antal exponeringar. DI.se har ca.  

450 000 unika webbläsare per vecka medan Evertiq har ca. 3 500.  

 

Patrik Östlund på DI.se anser att �pay per click� funktionen har tappat sin funktion, eftersom 

inom en seriös bransch bör en banner vara utformad på ett mer seriöst sätt. �Click-annonser� ska 

locka in kunden och hävdar att det ofta är inslag av naket som fungerar bäst. Detta är dock inget 

som han anser fungera i denna bransch.   

 



  34

4.6 Telefonintervju med NUTEK & ESF (se bilaga 2) 

• NUTEK � Ulf Hjelm information om strukturfonder och regionalt utvecklingsbidrag 

Inte så många företag som söker dessa bidrag utan det är vanligare att nätverk eller större 

institutioner som söker. Länsstyrelsen tar emot ansökningarna och betalar sedan ut om 

ansökan går igenom. Det kan t.ex. vara handelskammaren i Luleå som söker bidrag för 

att kunna stötta verksamheten i regionen.  

 

• ESF � Björn Axelsson, tillhandhöll mer generell statistik utan direkt relevans 

ESF � Peter Kvant, tillhandahöll specifik statistik för bransch, region och 

organisationstyp 

 

Olika fonder är öronmärkta för specifika ändamål. Växtkraft mål är uppdelat i tre 

områden: mål ett riktar sig mot regionaltstöd medan mål tre riktas mot mer generell 

kompetensutveckling av personal. Mål tre söks av framförallt SME och riktar sig mot 

dess anställda eller av företag som utbildar arbetslösa.  

 

Problemet med ansökningarna liknas av Peter Kvant med problemen vid deklarationen. 

D.v.s. att kvitton och bokföring ska redovisas, vilket kan innebära problem för vissa. 

Ansökningar ska generellt inte vara svåra att få igenom men de som nekas saknar ofta 

tillräckliga uppgifter.  

 

För ett litet företag kan det röra sig om cirka 16 000:- i bidrag medan för ett större med 

flera underleverantörer kan det röra sig om fler miljoner i bidragspengar.    
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5 Analys 

Genom att utgå från referensramen kommer författarna analysera de empiriska fakta som 

samlats och tolka dessa gentemot valda teorier och modeller. Resultatet kommer sedan att svara 

på uppsatsens syfte. 

 

5.1 Analys av CapFinder 
5.1.1 Scope: Strategier och mål 

Marknadsanalys:  

Marknaden för produkter och tjänster inom bidragssökning väntas vid årsskiftet få stor 

uppmärksamhet. EU har öronmärkt 650 miljarder Euro för bidrag under den kommande 

sjuårsperioden. Troligen kommer detta att få utrymme i olika mediakanaler vilket i sin tur 

genererar en ökad medvetenhet för företagare om att det finns olika bidrag att söka. Desto fler 

som får kännedom om möjligheten till bidrag desto fler kommer att försöka att söka. Samtidigt 

med detta kommer säkert svårigheterna med att få igenom ansökningarna att belysas vilket kan 

leda till ett större aktivt sökande om alternativa lösningar för ansökningsprocessen. Med detta 

har CapFinder en stor möjlighet att sprida sin information och locka till sig företag.  

 

Dagens marknad inom EU består av ca: 23-35 miljoner potentiella kunder (spannet mellan 23-35 

beror lite på hur man ska räkna de som både har jobb och en liten firma vid sidan av). De troliga 

sektorerna är först och främst företag inom tjänster/service och de med FoU. Även producerande 

företag är en intressant målgrupp. Av de företag som sökt bidrag, förutom inom jordbruk och för 

kompetensutveckling, har endast 6 % fått igenom ansökan. Detta visar på ett stort behov av 

extern hjälp, då dessa ej har kunskap om för vad och hur de ska söka.  

 

CapFinder riktar sig både mot entreprenörer som vill starta nya företag och redan etablerade 

företag som vill utveckla verksamheten, ofta små företag med upp till 10 anställda. Dock är 

egenanställda i klar majoritet, över 90 %. Europe Publishing riktar sig med e-boken främst till 

dessa småfnulare. Den tänkta huvudmålgruppen är de företagare som under en tid kämpat sig 

fram utan att kunna överleva på de pengar som företaget genererar. Dessa individer är 

förhoppningsvis övertygade om att deras affärsidé i framtiden kommer att vara framgångsrik 

vilket gör att de gärna investerar i CapFinders produkter och relativt enkelt hittar informationen. 

Internet är en billig informationskanal för småföretagare. Det är även ett verktyg för de andra 

småföretagen att synas vilket gör att det används av en stor mängd möjliga kunder för företaget.   
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Konkurrentsituationen är idag relativt hård för CapFinders konsulttjänster, det finns en rad 

aktörer med större erfarenhet och bättre sökoptimering (på sökmotorn Google). För e-böckerna 

däremot är konkurrensläget mycket bättre. Endast en känd aktör finns, Amazon.com, dock har 

den ett begränsat utbud vilket gör att CapFinder inte ser den som ett större hot. Detta ger 

företaget en bra möjlighet att etablera verksamheten. En möjlig hotbild skulle vara om de aktörer 

som bedriver konsulttjänster utvecklar sin verksamhet med e-böcker vilket direkt skulle kunna 

konkurrera med CapFinder.     

 

Internanalys:  

Personalen är kompetent inom respektive arbetsområde. De anställda arbetar med olika 

teknologiska lösningar för funktionaliteten och utvecklingen av företagets verksamhet. De 

arbetar även efter arbetstid då det ligger i deras egenintresse och på detta vis utnyttjas resurserna 

på bästa möjliga sätt. Deras största resurs är i dagsläget tid och detta kan utnyttjas i valet av 

strategier. Med mycket tid över ges stora möjligheter till interaktion med kunder. CapFinder har 

två anställda marknadsförare som arbetar med PR och marknadsföringsstrategier vilket kan 

vittna om att företaget är medveten om att det kan behövas alternativa metoder utanför Internet 

för att sprida informationen. PR kan behövas för att på enkelt sätt kunna nå så många blivande 

kunder som möjligt.  

 

Strategisk roll för webbaserade aktiviteter: 

Företagets webbsida har både en informativ roll, då den ger besökarna tydlig information om 

produkterna och tillvägagångssättet för att genomföra ett köp och en transaktionell roll, då det 

ska gå att genomföra köpet direkt från sidan.  

 

5.1.2 Sajt: webbupplevelse  

Varför skall kunderna använda webbsidan? 

CapFinders mål med hemsidan är att den skall vara både funktionell, lätthanterlig och att 

navigeringen skall vara enkel. Olika navigeringsverktyg skall få kunden att hitta sin 

lösning/produkt med detsamma utan svåra sökproblem. Sajten ska även vara enkel att hitta för 

kunden, detta kräver att sajten är högt listad hos sökmotorerna och att adressen till sidan inte är 

förvirrande, detta kallas search engine optimization.    
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Eftersom företaget skall sälja en produkt är deras webbsida en s.k. destination site. Denna sajt 

erbjuder transaktioner över nätet och information om produkterna och tjänsterna. Sajten är det 

viktigaste elementet i e-handeln, den utgör själva mötet mellan företag och kund. Företagets 

image är kopplad till hur sajten besvarar besökarnas förväntningar. Uppfattas den positivt 

kommer även företaget att associeras positivt hos kunden. CapFinder är medveten om betydelsen 

av en kundfokuserad sajt, där kundens behov ska tillfredställas. Ett kundfokuserat företag 

behöver använda en välplanerad och en integrerad e-företagsstrategi som tar hänsyn till både 

kundens behov men även företagets gemensamma mål. CapFinders tanke med den nya 

webbsidan (Europe Publishing) är att den tydligt och enkelt ska få kunderna att hitta rätt produkt, 

d.v.s. den är skapad för att kunderna inte ska förväxla e-böcker med konsulttjänster. En 

sökfunktion ska finnas att tillgå på sajten för att kunden snabbare ska hitta en tilltalande produkt. 

Detta navigeringsverktyg ska underlätta och påskynda kundens köpbeteende eftersom 

produkterna, e-böckerna är anpassade efter i vilken sektor och bransch kundens verksamhet 

bedrivs. På detta sätt kommer kunden snabbt i kontakt med relevant information vilket skapar 

belåtenhet till företaget.   

 

Utöver en trovärdig sida är uppkopplingen viktig, går det för långsamt att ladda sidan kommer 

kunden att välja en konkurrent eller helt förlora intresset för att få behovet tillfredställt. 15 

sekunder är den kritiska gränsen som CapFinder arbetar mot, långsammare än så och kunden är 

förlorad. Denna fråga är nära kopplad till System.      

 

Förväntningar 

Sajten är vad kunden förväntar sig vara marknadsplatsen eller butiken. Det är där det ska finnas 

tydlig information om produkten, svar på frågor och där själva köpet ska äga rum. I och med att 

all information är samlad på samma plats och inte åtskild som på en vanlig marknadsplats är all 

information i interaktion med varandra. Det är viktigt att information om t.ex. pris, produkt, hur 

köpet går till och säkerhet vid transaktion bör finnas tillgänglig för kunden när denne besöker 

sajten. De funktioner som ovan diskuterades är av största vikt för att kundens förväntningar ska 

uppfyllas. Transaktionsmöjligheten, sökverktyget och lättillgänglig till information är faktorer 

som alltid måste underhållas och uppdateras för att tillfredställa kundens förväntningar och 

behov.   
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Vad motiverar kunden att återkomma? 

Undersökningar visar att e-handeln minskar svårigheterna vid olika marknadsinträden däremot 

så ökar den rivaliteten konkurrenter emellan, speciellt eftersom företaget kan få konkurrenter 

från områden utanför Sverige. Ett företag, vare sig det har en fysisk butik eller en webbshop 

måste vara kundfokuserad. Lojala kunder är något CapFinder strävar efter, dock så är det svårt 

att locka till återköp med en tjänst eller en produkt som e-boken. Istället för återköp lockar 

Europe Publishing med exempelvis gratis uppdateringar för att kunden skall komma ihåg 

företaget samt att även få spinn på �word-of-mouth� effekten. En annan faktor som får kunder att 

vilja återkomma till en sajt är möjligheten att få svar på sina frågor, det är viktigt med en 

funktion som tillåter interaktionen mellan företag och kund, men även mellan kunder. På så sett 

kan företaget få gratis reklam genom �word-of-mouth� samt vinna en högre trovärdighet för sina 

tjänster och produkter.   

  

5.1.3 Synergi: integration 

Frontoffice: 

CapFinder funderar på att anlita en PR-konsult som ska hjälpa till att skapa trovärdig publicitet i 

media riktad mot rätt segment. Tanken är att PR skulle vara ett kostnadseffektivt 

tillvägagångssätt eftersom det kan ha en väldigt stor genomslagskraft samt att en lyckad 

�kampanj� höjer företagets trovärdighet. Vid genomförandet av en sådan kampanj är det väldigt 

viktigt att de webbaserade funktionerna är tillräckliga. Stor uppmärksamhet kräver att systemet 

är i funktion och klarar av belastningen. Detta för att den ökade kännedomen inte ska vändas till 

något negativt då användarnas förväntningar inte har uppfyllts.  

 

De tidigare erfarenheterna av konsulttjänster som annonseras på CapFinders egen hemsida har 

givit företaget en bra kunskapsbas av interaktiva aktiviteter. De redan befintliga 

marknadsföringsstrategierna kan användas för att förmedla e-böckerna, även om de kommer att 

specialiseras och utvecklas för att bättre passa målgrupperna.   

  

Backoffice: 

Integrationen mellan kund och företag är väldigt viktig, då man väl lockat in kunden till 

webbsidan måste man se till att hålla kunden kvar där, tills köpet är slutfört. Eftersom 

konkurrenterna befinner sig väldigt nära måste sajten uppfylla kundens önskemål. Istället för att 

�klicka� vidare till en konkurrent när kunden inte får rätt information går det att lösa problemet 
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med en interaktiv hjälpfunktion. Bl.a. ska det finnas en sökfunktion som lotsar in kunden till rätt 

sektor och bransch, beroende på vilket bidrag den är intresserad av. 

 

Tidigare former av datasystem finns tillgängliga eftersom sajten för e-böckerna är en utveckling 

av CapFinders tidigare konsultverksamhet, på så sätt har de gamla systemen och programmen 

utvecklats för att passa de nya produkterna. E-böcker behöver ingen fysisk lagerplats vilket även 

det underlättar utvecklingen av verksamheten.  

 

Tredje part: 

Europe Publishing har utvecklats för att e-böckerna ska vara åtskiljda från CapFinders övriga 

tjänster t.ex. konsultverksamheten. Detta för att trovärdigheten för ett företag kan sjunka om för 

många produkter och tjänster beblandas. CapFinders val att utveckla ett nytt företag kan ses som 

en virtual alliance där företagen delar på resurser och kompetens. Företagen länkar till varandra 

på respektive webbsida för att därmed locka till ett större kundsegment, då kunden inte finner 

boken intressant kan den klicka sig vidare till CapFinder, där konsulttjänster erbjuds. Som 

författarna tidigare nämnt är detta en planerad strategi eftersom Drakwall anser att för många 

tjänster inom ett och samma företag kan skapa förvirring för kunden, då den inte vet om det är en 

produkt eller tjänst den efterfrågar.  

 

Webbsidan är en Virtual face e-shop, vilket ger företaget chansen att presentera organisationen 

och produkten för konsumenten samt ger kunden möjlighet att köpa produkten. Europe 

Publishing kommer att erbjuda fyra titlar gratis, vilka läggs ut på cirka 80 fildelningssajter. 

Dessa gratistitlar skall ge kunden en viss förståelse för hur ett företag ansöker om bidrag men ej 

ge en komplett lösning, detta för att kunden ska bli lockad att köpa flera titlar av e-böckerna.  

 

Ytterliggare en marknadsföringskanal är s.k. communitys eller online/virtual communitys, e-

malls och portals, även uttryckt som traffic control sites. Dessa kan CapFinder ta till stor hjälp av 

om de hittar de forum med rätt kundsegment. Forumen fungerar som elektroniska 

marknadsplatser där företagen interagerar med varandra vilket ger ytterliggare en möjlighet att 

styrka trovärdigheten hos företagen och informera om sina produkter och tjänster. Forumen kan 

se lite olika ut samt ha olika funktioner bl.a. nyhetsforum, chattfunktion och anslagstavla. 
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Olika marknadsföringsverktyg kan ge olika stora avkastningar. Exempel på ett reklamverktyg på 

en webbsida är en banner, denna fungerar som en länk som kunden kan klicka sig vidare på till 

företaget. En annan variant av reklamverktyg är pay-per click som innebär att för varje klick på 

den bannern, kommer CapFinder få betala ägaren av webbsidan. Förutom dessa alternativ finns 

det även paid inclusion som innebär att företaget betalar en sökmotor, ex. Google att placera 

företaget högt när konsumenten söker på företaget eller med vissa förut bestämda nyckelord. 

Dessa verktyg ger förslag på hur e-strategin kan utformas.  

 

5.1.4 System: Teknologi, tekniska nödvändigheter och webbsideadministration 

CapFinder har idag en stor resurs genom antalet aktiva och duktiga webbdesigners och 

programmerare. Genom att hyra in sig hos ett serverhotell skapar de en bra backup, både för 

kunden och för sig själva. Att de sedan bygger upp datasystemet själva ses som positivt då 

design skall vara unik och tilldragande. Kunden ska känna sig både säker och attraherad av en 

webbplats, då den inte gör det, blir det svårt att få den att genomföra köp, trots en mängd olika 

säkra transaktionsalternativ. De olika former av transaktioner CapFinder idag erbjuder är: Pay 

Pal, e-faktura, faktura samt betalning med VISA. Alla dessa former av betalningar skall vara 

säkra och det skall kännas tryggt för kunden att ta ett beslut att köpa en produkt hos företaget. 

Dessa teknologier utvecklas ständigts hos CapFinder, detta för att kunna tillmötesgå de olika 

behoven som uppstår på exempelvis ett företags webbsida.  

 

Att begränsa nedladdningen av e-boken är ett måste på grund av exempelvis piratkopiering. 

Förutom piratkopiering behövs ett skydd mot virus, data intrång och sabotage. I dagsläget verkar 

CapFinder vara väl medveten om detta och utvecklingen av dessa problem sker dagligen hos 

företaget.  
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5.2 Sammanfattning av analys 
För att kunna svara på syftet har författarna tagit följande förutsättningar till beaktning: 

 

Förutsättningar 

• Marknadspotentialen för CapFinder är stor då företagets produkt, e-boken saknar större 

konkurrens på marknaden.  

• Största behovet är att öka medvetenheten om möjligheten till bidragsfinansiering.  

• Största resursen är tid hos CapFinder, vilket ger företaget möjlighet att utveckla och 

utföra strategier.  

• Goda interna resurser med kompetent personal. 

• CapFinder är ett kundfokuserat företag och de har en tydlig och informationsrik 

webbsida.  

• De teknologiska förutsättningarna för CapFinder är väldigt bra, speciellt då ständig 

uppdatering sker.  

• Uppkoppling och backupsystem ger bra förutsättningar för både kund och CapFinder. 

• Ett bra backoffice finns tillgänglig för att kunden skall både förstå och veta att det finns 

en människa/ett företag bakom webbsidan och att företaget är trovärdigt. 

• CapFinder erbjuder säkra transaktioner med olika betalningssystem.  

• CapFinder har redan erfarenheter av marknadsföring med deras konsultverksamhet. En 

möjlighet är att utnyttja dessa kanaler och känningar. 

• CapFinder utvecklade företaget Europe Publishing som har i syfte att distribuera e-

böckerna.  

• På Europe Publishings hemsida kommer det att finnas olika gratis titlar för att locka 

blivande kunder till köp av e-bok. Webbsidan tillhandahåller tydliga navigeringsverktyg 

som gör den till lättöverskådlig och tydlig.  
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5.3 Resultat 
Syftet med denna uppsats var att ta fram e-strategier för CapFinders e-handel. Författarna anser 

att CapFinder har en produkt med stor potential. Efter omfattande undersökning har 

förutsättningar som ligger till grund för valet av strategier identifierats. Om rätt 

marknadsföringsstrategier (variabeln Hur) tas fram och att det marknadsförs på rätt sätt 

(variabeln Var) så har CapFinder stora möjligheter att lyckas med sin e-handel.  

 

Hur och Var 

• Att rikta sig mot olika sökmotorer, för att både bli listad högt men även för att sprida  

aktuell marknadsföring där. 

o Genom att betala olika sökmotorers webbsidor kan hög ranking av företaget 

skapas och därmed sker tydlig företagsexponering. Att även välja rätt nyckelord 

för sökning är en väl vald strategi.  

o Placera annonser, banners, på de olika sökmotorerna.  

• Identifiera lämpliga sajter där företaget kan både annonsera och integrera. Som 

författarna nämnt tidigare, bör dessa sajter vara där många användare från rätt segment 

både surfar och söker information.  

o Genom att ge möjlighet till interaktion mellan företag och kund samt mellan kund 

och kund skapas två-vägskommunikation. Detta skall ske på olika communitys 

eller företagsforum. 

o Integration. Handlar inte bara om synergi utan även att det krävs 

samarbetspartners. Även fast vissa samarbetspartners kan ses som konkurrenter 

till andra delar av CapFinders organisation så är allt nätverkande bra. 

o Banners är ett virtuellt marknadsföringsverktyg som kan riktas mot olika segment 

för att skapa kännedom om företaget. Dessa ger kunden möjlighet att snabbt och 

enkelt ta sig in på företagets hemsida och hitta relevant information.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer författarna att diskutera resultatet och CapFinders möjliga e-

handelsstrategier utifrån företagets förutsättningar.  

 

Författarna anser att förutsättningarna för CapFinder att sälja e-böcker är bra då det endast finns 

en konkurrent samt att med den enorma summan pengar i bidrag som under 2007 och framåt 

kommer att finnas att söka, skapas en stor potential för e-böckerna. Detta kommer med största 

säkerhet få en stor medial uppmärksamhet vilket kommer att öka kännedomen om möjligheten 

till att få bidrag. Detta skulle CapFinder kunna utnyttja genom att genomföra sin kampanj i 

samband med den allmänt ökade publiciteten om EU:s bidragspengar. 

 

Att använda olika marknadsföringskanaler är ett måste för att nå ut både till så många blivande 

kunder som möjligt men även för att de skall kunna hitta CapFinder på ett smidigt sätt. Drakwall 

vill skapa en s.k. samhällsepidemi, där bidragssökning blir något självklart och kanske inte något 

som man kan rygga för. De som söker, s.k. fnulare, skall ha lika stor möjlighet att lyckas som 

alla andra. 

  

Företagsutveckling genom de olika e-marknadsverktygen ger företag flera sätt att synas på. 

Eftersom CapFinder är i utvecklingsstadiet och ej är ett känt varumärke (än) bör deras e-

marknadsföringsstrategier vara utformade som de andra e-handelsföretagen, beskrivna i avsnitt 

4.4. D.v.s. att innan företaget är känt borde CapFinder interagera med potentiella kunder och 

detta kan ske genom exempelvis forum och personliga kontakter som ex. mässor, för att få ut 

varumärket. Genom att som företag vara medlem på olika communitys kan man skapa ett brett 

kontaktnät inom olika branscher, man kan hitta samarbeten på oväntade håll samt skapa olika e-

kontor för både olika Internetföretag men även olika entreprenörer. Syftet med communitys är att 

dela tankar och åsikter inom gemensamma intresseområden, dock är olika forum olika seriösa 

samt att vissa är inriktade mot individen medan andra är till för olika organisationers 

medlemmar. Dessa forum eller mötesplatser har många användare och är därmed en bra 

kommunikationskanal för alla. Communitys kan därmed främja företagets ekonomiska 

utveckling då det exempelvis kan spela en viktig roll i skapandet av en konkurrenskraftig 

position på marknaden. 

 

 



  44

Communitys kan ses som nätverk som skapar �offentligt utrymme� på Internet. Genom att 

utnyttja företagets största resurs tid, finns det stor potential att genomföra detta. Trovärdighet och 

förtroende kan enkelt vinnas när eventuella kunder har möjlighet att kommunicera med någon 

representant från CapFinder. När en medlem (av ett forum) får chansen att kommunicera med 

CapFinder ökar förtroendet och trovärdigheten för företaget. Som författarna nämnt i tidigare 

forskning ökar chansen att få en vinstgivande kund när företagen kommunicerar direkt med dem. 

Detta kan få besökareantalet att öka på Europe Publishing hemsida eftersom kännedomen ökar 

med den interaktiva kommunikationen på forumen.  

 

Ett annat sätt att marknadsföra sig på är banners. Banners generellt bör placeras där de möjliga 

målgrupperna finns, d.v.s. småföretagare. Genom att exponera företaget på olika sajter med hög 

trafik kommer fler att få kännedom om det. Detta bidrar till ett högre besökarantal på hemsidan. 

DI.se, E24.se, dn.se/ekonomi, entreprenör (svensk näringslivs tidning), eubusiness.com, ids-

scheer.com/sverige och andra sajter som har en nära relation till näringsliv och ekonomi samt 

även sökmotorerna, kan vara aktuella platser där en banner kan vara effektiv,. Dessa sidor/sajter 

anses som välutvecklade och informativa enligt författarna. På DI.se kostar en banner mellan  

25 000 och 250 000 sek i veckan, medan på en mindre sida som Evertiq kan det kosta mellan ca 

5 000 och 25 000 sek. Anledningen till prisskillnaden är att exponeringen är mycket högre på en 

sida som DI, med andra ord den har fler besökare. Det skulle dock kunna vara mer effektivt med 

mera nischade sidor eftersom endast besökare från de aktuella målgrupperna vistas där.  

 

En svårighet med en banner är hur den ska vara utformad, d.v.s. vad som ska stå på den. Själva 

företagsnamnet, Europe Publishing, säger egentligen ingenting utan det måste till en snillrik 

slogan eller något direkt kopplat till erbjudandet. Valet av att distribuera e-böckerna via Europe 

Publishing gör att kopplingen till det mera talande företagsnamnet CapFinder försvinner. Idag 

saknar både CapFinder och Europe Publishing en logo, något som kan försvåra och försena 

utformandet av en fungerande banner. Detta bör, för att få en så stor genomslagskraft som 

möjligt, vara klart innan årsskiftet. Författarna anser att om Drakwall vill lyckas med att göra en 

samhällsepidemi, d.v.s. att samhället förknippar CapFinder med bidrag så är det just 

företagsnamnet CapFinder som bör nyttjas då namnet är fyndigt och talar för sig själv medan 

Europe Publishing endast skall användas som webbshopsidan för e-boken. När företaget är 

relativt okänt bör t.ex. texten på en banner innefatta mer än företagsnamnet, då detta fortfarande 

är relativt okänt. Sloganen skall göra att mottagaren på en gång förstår vad CapFinder gör och att 

detta är något som mottagaren genast blir attraherad av och vill undersöka mer. 
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Dock så har författarna kommit fram till att de ser reklamvarianten av banners mer som en 

påminnelse om ett företag snarare än en inkomst, d.v.s. att banners borde användas av de företag 

som redan är etablerade. Om CapFinder nu väljer att göra detta, kan dock banners vara aktuellt 

om marknadsföringen görs vid rätt tidpunkt och på rätt ställe. Pay-per-click varianten av en 

banner är enligt Patrik Östlund en utdöende form av marknadsföring eftersom den ofta innebär 

att folk endast klickar sig vidare om annonsen är extra tilldragande eller utmanande på något 

avvikande sätt, exempelvis nakenhet. Detta anser både författarna och Östlund inte är 

representativt i denna bransch.  

 

Olika webbsidor som författarna har granskat och som vill ge tips på samarbeten med är 

exempelvis forum för småföretagsforskning,60 Connect Sverige61 eller ett forum som heter 

http://ehandel.diskutera.net/. Där kan CapFinder skriva vad företaget gör och vilka produkter och 

tjänster som de erbjuder. Förutom att skriva in sig där gratis kan detta vara ett enkelt och 

trovärdigt sätt att få ut sitt varumärke och få publicitet. Dessa är typiska webbsidor som 

CapFinder kan rikta sin marknadsföring mot, med exempelvis banners.  

 

Det finns andra bra och lättillgängliga sätt att synas på, ett av dem är paid inclusion. Paid 

inclusion anser författarna är ett bra och ett ypperligt hjälpmedel för att både synas samt få 

relevanta nyckelord beskrivna till företaget. Att hamna högt på en sökoptimeringssida är väldigt 

viktigt då författarna tror att de flesta kunder först söker information där,  därför är det viktigt att 

ha rätt nyckelord som beskriver företaget. Dessa nyckelord bör vara specifika men också väldigt 

allmänna. Olika exempel på sökord författarna anser vara viktiga för att sökaren skall hitta 

CapFinder är: företagsutveckling, kompetensutveckling och alla kombinationer av med ordet 

bidrag. Förutom att hamna högt på söksidan vore det bra om CapFinder gjorde reklam på 

sidospalterna, bredvid sökresultatet.  

 

CapFinder har genom att placera olika gratisexemplar på flera fildelningssidor gjort det möjligt 

för blivande kunder att testa produkten, d.v.s. att läsa e-boken och därmed locka till köp. Dessa 

gratisexemplar anser författarna kommer att skapa kännedom och locka till besök på hemsidan. 

Dock kan det vara svårt att attrahera rätt publik genom det. Frågan är hur många företagare som 

                                                
60 http://www.fsf.se 
61 http://www.connectsverige.se 
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hittar dessa gratisexemplar och vilken respons det verkligen får. Risken är att de inte tas på allvar 

medan det samtidigt kan vara ett billigt sätt för företaget att få de där extra kunderna.  

 

E-post marknadsföring anser författarna är svårt att lyckas med. Det får inte bli ett typiskt 

spammail som skickas ut som ingen läser. Ett sätt är kanske att leta på eniro.se efter alla SME-

företag i Sverige och skicka till dem. Man skall inte som företag göra misstaget att skicka till 

privatpersoner eller till privata e-postadresser till företag inom, ex SME. Det som tilltalar e-

postmarknadsföring är att det är billigt och kostnadseffektivt för företaget att nå potentiella 

kunder.  

 

Säkerheten vid transaktionerna är också betydelsefulla för kunden. Genom att erbjuda tjänster 

som PayPal, VISA och e-faktura är transaktionssäkerheten stor. Att kunna erbjuda flera olika 

betalningsalternativ kan attrahera flera kunder då vissa känner sig bekvämare med ett visst 

system. Författarna tycker att de olika betalningsmetoderna är bra som Capfinder har. Dock i 

framtiden om kunderna önskar, kan betalning via sms vara aktuellt. Detta för att betalning via 

mobil skall kunna vara aktuellt då det kan finnas de företagare som vill läsa dessa texter i 

mobilen som kombineras med en dator ex. palm eller handdatorer. 

 

Att CapFinder är intresserade av att använda en PR-konsult anser författarna ge indikationer på 

att de är lite osäkra ifall Internet är en tillräcklig kanal att marknadsföra sig genom. Författarna 

resonerar i att Internet kanske inte är den enda och den bästa marknadsföringskanalen just nu för 

CapFinder dock så handlar det som alltid om mottagaren. Man måste veta exakt vart man hittar 

ens blivande kunder och vilket marknadsföringssätt som är effektivast, och i ett tidigt stadium 

ger mest utdelning.  
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 7 Slutsats 

Utgångspunkten till uppsatsen var följande: hur skall CapFinder skapa kännedom om företaget 

deras produkt och tjänst, samt hur skall de hitta de nya kunderna som inte visste att bidrag fanns 

att söka men även hitta de kunder som en gång gav upp för de tyckte det var för svårt.  

 

CapFinder har tydliga brister anser författarna, detta då de är i uppväxtstadiet. Nya förändringar 

och utveckling av verksamheten sker konstant. Det största problemet är att författarnas e-

marknadsföringsstrategier inte är aktuella än för CapFinder, utan de bör vidareutveckla företaget 

och varumärket för att sedan satsa på rätt marknadsföring, vid rätt tidpunkt, för att få en bra 

avkastning.  

 

För att komma tillrätta med problemen har författarna föreslagit följande strategier: 

 

• Först utveckla klart företaget (internt och externt med exempelvis samarbetspartners), 

skapa en logga och eventuellt en slogan. Detta för att smidigare kunna nå ut med deras 

budskap och förtydliga företagets association med bidrag.   

• Genom att informera välvalda intressenter skapa kännedom om företaget, produkten och 

att bidrag finns att söka. Kännedomen sprids genom dels aktivt integrerande på de olika 

forumen men även genom vara synlig på de olika sökmotorerna. 

• Informera om e-boken och illustrera hur lättillgänglig bidraget kan var för ett företag, 

både genom e-marknadsföring men även via traditionella marknadsföringskanaler.  

 

Syftet med detta arbete har uppfyllts dock vill författarna påpeka att det kan vara svårt att 

komma till rätta med problemen med enbart e-strategier. Naturligtvis kan CapFinder 

marknadsföra sig på Internet, dock åsyftar författarna att företaget fortfarande är för outvecklat. 

Att endast använda sig av e-marknadsföringsstrategier är i dagsläget inte det ultimata sättet att 

lösa de olika problemen med bristande kännedom om varumärket, möjligheten till bidrag och om 

e-boken.  



  48

8 Kritik och fortsatt forskning 

Vid uppsatsskrivning kan det komma ställningstaganden huruvida det råder brist i form av 

validitet och generaliserbarhet. Förutom källkritik tar författarna även upp idéer och ämnen om 

fortsatt forskning.  

 

8.1 Kritik 

• Arbetet är skrivet ur ett företagsperspektiv, det vill säga att författarna ej har fått någon 

information från potentiella kunder. Detta har gett arbetet enkelriktade källor.  

• Enkätfrågorna kan ha misstolkats då de skett främst via e-post.  

• Att författarna endast fick svar från 3 av 20 enkäter kan skapa brist i trovärdighet och 

generaliserbarhet, dock menar författarna att enkäten endast var en ledsaga för att se hur 

andra företag har lyckats nå sina målgrupper.  

• Då författarna har gjort fortlöpande intervjuer med CapFinder har intervjuerna blivit 

mindre formella desto fler sammankomster som har ägt rum.  

• Eftersom uppsatsens källor främst varit skrivna på engelska kan det ha bidragit till 

informationsbortfall p.g.a. översättningssvårigheter samt missförstånd vid tolkning.  

• Läsaren bör vara medveten om att en stor del av den empiriska fakta baseras på 

studieobjektets värderingar och kunskap. Detta kan kanske inte ge en generell bild över 

hur marknaden ser ut, utan snarare spegla studieobjektets önskan.  

 

8.2 Fortsatt forskning 

• Författarna skulle gärna vilja se fulländad statistik på vilka företag som söker bidrag och 

vilka som inte får bidrag och varför. Detta skulle ge mer specifika rekommendationer om 

målgrupper som CapFinder skulle kunna rikta sig mot.  

• Framtiden för e-boken? 

• Ekonomisk analys av de olika e-strategierna, d.v.s. vilken e-marknadsföringsstrategi ger 

mest avkastning för minsta penning. 
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BILAGA 1 
Tidigare forskning; Familiarization of electronic books 

Populariteten av e-böcker har växt sedan begynnelsen på tidiga 80-talet, främst på grund av 

användarvänlighet samt möjligheten till distribution av stora volymer av interaktiv multimedia 

information. Användandet av e-böcker och andra former av e-dokumentation sprider sig, och blir 

tillgängligt globalt. Att skapa tillgänglighet till dessa e-böcker krävs en dator eller en palmdator.  

 

Själva idéen om e-böcker är inte ny utan sedan datorn uppkomst har människor föreställt sig att 

använda dators som en kombination av ett bibliotek och som ett lager. Genom teknisk utveckling 

och framsteg inom både hårdvara och mjukvara och internet skapas möjligheten att göra ett 

utbyte av text och data elektroniskt.  

 
Det finns olika definitioner av e-böcker: 

• En e-bok är en term som används för att förklara analoga texter i digital form. 

• En bok som har blivit omvandlad till digital form och kan bli läst på en dator, oftast 

genom olika nätverks tjänster eller CD-rom.  

• En e-bok syftar till elektroniska filer av ord och bilder som är i samma längd som boken.  

• E-böcker är böcker i data-fil-format och kan läsas på alla typer av datorer, inkluderat alla 

typer av bärbara apparater som är designade för att lösa e-böcker.  

 

Det finns olika typer av e-böcker: 

• Webböcker: elektroniska texter som kan ses eller ges tillträde till genom webben. Detta 

kräver att det finns internet uppkoppling och nödvändig mjukvara installerad. 

• Alla bärbara datorer som körs med batteri som en Palm Pilot. Dessa behöver 

nödvändigtvis inte tillgång till internet. 

• Ett flexibelt plast ark som innehåller elektroniskt bläck. Bläcket är magnetiserat för att 

visa skräddarsytt innehåll och sedan kan göras ny formatering vid nästa 

användningstillfälle.    

 



  52

E-böcker, för och nackdelar: 

• Livslängd: ca 4-8 timmar medan en pappersbok har livstid som levnadslängd. 

• Utskriftsformat: kan ändras efter önskemål med en e-bok, med en tryckt bok är det 

omöjligt att justera storlek.  

• Vikt: Bok = 400gr till 5 kg medan en e-bok = 600 gr upp till 1,4 kg. 

• Uppdateringar: Vid e-bok kan man hämta uppdateringar på internet medan pappersbok 

behöver man köpa en helt ny bok. 

• Författarn: fler läser e-boken eftersom den alltid finns tillgänglig samt författaren har 

bättre kontroll över sina rättigheter. 

• Förlag: digital massproduktion gör det mycket billigare, boken finns alltid tillgänglig och 

kunder slipper höra att det inte printats några fler. Enkel distribution (olika online 

distributörer, nå kunden direkt samt olika samarbetspartners) 

• Kunden: flyttbar och därmed nästan alltid nåbar, krävs inget fysiskt förvaringsutrymme, 

e-boken är billigare att köpa. 

• Bibliotek:  

o Fördel med e-böcker: ögonblickligen leverans av e-boken vid köp, kan välja 

storlek på typsnitt, lägre produktionskostnader leder till bättre priser, miljövänligt, 

sparar fysiskt utrymme, kan varken tappa bort e-boken eller förstöra den genom 

att ex. vika sidor 

o Fördel med bibliotek: hållbarhet, gratis, mångfald av titlar, böcker med bätte 

grafisk innehåll 

• Generellt: dåligt mångfald av titlar, böckerna är kodade, begränsat utbud från varje 

försljningsställe, brist på mjukvara applicering som är kompatibel mellan boken och 

kundens dator samt brist på de universiella (e-boks)katalogerna.  
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BILAGA 2 

Telefonintervjuer under höstterminen 2006 
 
Dessa frågor har författarna ställt till olika organisationer för att få fördjupad kunskap om 
bidragsökning.   
 

• Vilka söker bidrag? (storlek, bransch) 
• Vilka får igenom ansökan? Varför inte alla?  
• Råder det trender för ansökningarna, t.ex. vid hög/lågkonjunktur? 
• Vad finns det för bidrag att söka? 
• Råder det någon attityd mot att söka bidrag? T.ex. om det anses svagt? 

 
 
De olika organisationer författarna intervjuat för att få svar på frågorna är:  
 

• SCB 
• EU-kommissionen samt EU-upplysningen 
• NUTEK � Ulf Hjelm, 2006-12-05 (information om strukturfonder och regionalt 

utvecklingsbidrag) 
• ESF � Björn Axelsson, 2006-12-08 (tillhandhöll mer generell statistik utan direkt 

relevans) 
• ESF � Peter Kvant, 2006-12-12 (tillhandahöll specifik statistik för bransch, region och 

organisationstyp)    
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BILAGA 3 
E-post intervju med Drakwall; 2006-11-24 

 
Hur CapFinder ser på (frågorna kommer från modellen 4S modellen):  
 

• Marknaden: aktuellt läge, marknadsprognos 
Vår potentiella marknad är sk. Småfnulare, alltså små företag med upp till 10 anställda, dock är 
sk. Egenanställda (enskilda näringsidkare) i klar majoritet, över 90%. 
Vi har inga direkta konkurrenter avseende böckerna, Amazon har endast 2 böcker, vilka doch är 
gamla och mer eller mindre inaktuella. Att informationen efterfrågas ser vi genom en analys av 
hur folk i största allmänhet använder Googles sökord. 
 
Marknaden är ca: 23-35 miljoner stycken potentiella kunder inom EU (spannet mellan 23-35 
beror lite på hur man ska räkna de som både har jobb och en liten firma vid sidan av). 
 
Marknaden i USA (också ekvivalent med EU gällande olika stöd & bidrag) finns där mellan 40-
50 miljoner potentiella kunder, beroende på hur man räknar.  
 

• Potentiella kunder: vilka branscher skall prioriteras? 
De kunder som skall prioriteras är främst de �egenanställda�,  sådana som har knölat sig fram 
under något eller några år, men fortfarande inte kan leva på de pengar företagandet genererar. 
Sådana är antingen övertygade om att det kommer fungera någon gång, eller så är de företagare 
pga arbetslöshet mm.  
 
Bransch har vi inte identifierat ännu, dock står det klart att vi kommer satsa på någon bransch 
mer än på de andra. Sektorn är i alla fall främst först och främst tjänster/service, därefter FoU i 
olika sammanhang. Sist och minst kommer vi satsa på producerande företag, jordbruket struntar 
vi helt i (Europas bönder är bäst i världen på bidragsansökningar).   
 

• Internanalys: resurser inom CapFinder? 
Gällande finansiella resurser så har Cap runt 5 - 700 000 för initiala marknadsföringsaktiviteter.  
 
Vi har fyra webb- programmerare och en grafisk designer, alla 5 arbetar främst med 
funktionalitet på webbshopen och övriga siter, gjorda enbart för marknadsföring.    
 
Det som känns mest relevant just nu är att komma igång med en ev testsida eller nå ut med 
enkäter till de olika communitys eller företag! 
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BILAGA 4 

Konceptutveckling med en fokusgrupp; 2006-11-24 
 

23 november 2006 samlades en grupp människor i ledning av workshopsansvarig Henrik, från 

Kaospiloterna att brainstorma om CapFinders marknadsföringsstrategier. Fokusgruppen bestod 

av 21 personer med olika bakgrund som ingenjörer, systemutvecklare, studenter, 

marknadsförare, webbtekniker mm. Syftet som gruppen gemensamt kom fram till var: att skapa 

innovativa idéer för hur CapFinder skall marknadsföra sina e-böcker? 

 

Dagen började med en presentation av CapFinder och deras marknad generellt. Exempel på 

information som togs upp var: det finns 650 miljarder euro för företag att söka bidrag för de 

närmsta sju åren och med dessa pengar (för att skapa en innebörd) kan man köpa hela 

Skandinavien eller Frankrike. Det finns ytterliggare 700 miljoner dollar i USA att söka bidrag 

för. Sedan ställdes frågor som varför gör inte småföretag fullständiga ansökningar och svaret 

menar Drakwall på att det finns ingen Bidrag för Dummies bok, d.v.s. det är inte lätt att fylla i 

blanketter som tillslut hamnar på runt 90-200 sidor i antal samt att företagarna vet inte hur 

mycket de skall skriva, vilket ordval som passar bäst, hur de skall redovisa, budgetera samt hur 

mycket de skall eller kan söka bidrag för.  

 

Rättigheterna CapFinder har är 20 titlar, medan deras största konkurrent endast har två titlar som 

skrevs 1999. Vid köp av dessa e-böcker får kunden en kod som gör att boken kan skrivas ut ett 

vist antal gånger endast, samt så spärras läsningen till den datorn där den är nedladdad ifrån. 

Kunden kommer även att få gratis uppdateringar på boken. Förutom att boken kommer att finnas 

på nätet så skall man i framtiden kunna köpa boken och få den hem i brevlådan, dock så kommer 

detta alternativ bli dyrare för kunden samt att CapFinder vet inte när denna form av distribution 

kommer att bli aktuell.  

 

CapFinder vill i framtiden att namnet CapFinder som märke och titeln kommer ta över det 

funktionella ordet för bidragssökning, d.v.s. bli mer än en synonym. Ex. på detta är freestyle som 

sedan blev mer känt som Walkman (Sony döpte sin freestyle till Walkman), samt MP3-spelaren 

är idag mer känd som Ipod än någonting annat.  
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Under dagens gång arbetade fokusgruppen utifrån en utvecklingsmodell av Ole Strims62.  

        

                        2.                           4.               5.   1- Fokus   

            1.        6.  2- Idégenerering   

                                              3.                   3- Sammanfattning   

4- Idéutveckling 

     5- Idévärdering 

6- Resultat 

 

Workshopen genomfördes genom att deltagarna delades in i tre olika grupper med tanke på varje 

individs bakgrund. Meningen med detta var att varje grupp skulle bestå av deltagare med så 

mycket olikheter som möjligt. Olika övningar i idéutveckling genomfördes innan själva syftet 

behandlades. Grupperna följde utvecklingsmodellen. Tanken med den var att från början skulle 

inga idéer förkastas. Så många som möjligt skulle tas fram. När detta var klart sammanfattades 

dessa och de �bästa� plockades ut. Dessa skulle sedan vidareutvecklas för att sedan ytterligare en 

gång sammanfattas i rangordning som sedermera blev varje grupps bidrag av lösningar. Alla 

gruppers resultat sammanfattades till ett konceptutvecklingsbidrag för CapFinder.    

 
 

 

 

 

                                                
62 Taget från workshopsansvarig Henriks källmaterial 
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BILAGA 5 

E-post intervju med CDON.com; 2006-11-27 
 

• När lanserade ni eran webbsida och när lanserade ni eran produkt på 
Internet? 

Februari 1999 som skivbutiken CDON.COM. Senare även filmbutiken DVDON.COM, 
spelbutiken GAMERSON.COM. För drygt tre år sedan slogs allt samman under det starkaste 
varumäket, CDON.COM. 
 
• Vilka ekonomiska och teknologiska förutsättningar för marknadsföringen 

hade ni vid uppstartandet? 
Start-up inom MTG koncernen med begränsade ekonomiska resurser. Plattformen 
utvecklades internt och inga kostnader utöver minimal personal och hårt prisförhandlad 
media (generellt enbart prestationsbaserad ersättning).  

 
• Hur marknadsförde ni er på nätet vid uppstartandet och hur skiljer sig 

marknadsföringen åt idag? 
Mycket Internetmarknadsföring via fan-pages och portaler. Numera primärt via sökmotorer, 
prisjämförelsesiter och eget affiliateprogram. 

 
• Har olika marknadsföringsstrategier gett olika respons? Vad har varit bra  

och vad har varit sämre? 
Vi utvärderar allt, exponeringar, trafik, konvertering (köp per besökare från viss källa), 
snittordervärde osv. Vi harmoniserar olika kanalers styrkor och svagheter genom att påvisa 
skillnader i lönsamhet. Om någon kanal är svagare får de antingen sänka priset så att vi har 
samma kontaktkostnad som genom billigare kanaler, eller så säger vi upp avtalen. Går inte in 
på specifika avtal av konkurrensskäl. 
 
• Vilka funktioner har ni ansett varit viktigast med eran hemsida samt har ni 

fått några synpunkter från era kunder? 
Vår hemsida ska vara säljande och det är detta fokus vi har. Snabbhet och stabilitet är 
nummer ett (ingen kan handla på en site som ligger nere eller där sidladdning tar för lång 
tid). Intressanta kampanjer till bra priser och upsell funktionalitet är andra viktiga aspekter. 
Vi utvecklas med feedback från våra kunder, men primärt av att se deras faktiska agerande. 
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BILAGA 6 
E-post intervju med elib.se; 2006-11-29 

 
• När lanserade ni eran webbsida och när lanserade ni eran produkt på 

Internet? 
I november 2000. 
 
• Vilka ekonomiska och teknologiska förutsättningar för marknadsföringen 

hade ni vid uppstartandet? 
Vi är en distributör, en mellanhand mellan förlagen och återförsäljare/bibliotek vad gäller 
digitala böcker. Våra kunder är förlag, återförsäljare och bibliotek Vi marknadsför oss inte 
mot slutkonsument. Det är återförsäljarna och biblioteken som marknadsför tjänsterna mot 
slutkonsument. 

 
Marknadsföring mot våra kunder sker främst via personliga kontakter, e-postutskick, 
deltagande på bokmässan och trycksaker/informationsblad. Givetvis är vår webbplats också 
en viktig kanal mot dessa kunder. Vid start hade vi både de ekonomiska och de teknologiska 
förutsättningar att genomföra detta. 

 
• Hur marknadsförde ni er på nätet vid uppstartandet och hur skiljer sig 

marknadsföringen åt idag? 
Vi jobbar inte med reklam (banners, köpta länkar mm) på internet. Det är inte rätt sätt att nå 
våra målgrupper. 

 
Vi arbetar på ungefär samma sätt som vid start men vår webbplats har utvecklats med fler 
rapporter och andra tjänster som våra kunder (alltså förlag, åteförsäljare och bibliotek) har 
efterfrågat. Webbplatsens utseende har ändrats. 

 
Vi försöker göra det enkelt för eventuella slutkonsumenter som besöker vår webbplats att 
- få information vilka tjänster vi har. 
- hämta gratis smakprov. 
- komma vidare till en återförsäljare eller ett bibliotek. 

 
• Har olika marknadsföringsstrategier gett olika respons? Vad har varit bra  

och vad har varit sämre? 
Personliga kontakter (möten, telefon, bokmässan), att bygga upp ett gott renommé och nära 
samarbeten har fungerat bäst. Det har också fungerat bra när vi har hjälpt våra kunder att 
marknadsföra våra tjänster mot slutkonsument genom att t ex trycka upp 
informationsmaterial, tipsa dem om innehåll till sina nyhetsbrev, hjälpa till med bildmaterial 
till webben. Det som har fungerat sämst tror jag är de fåtal gånger vi har försökt oss på 
traditionell marknadsföring med printannonser t ex.  
 
• Vilka funktioner har ni ansett varit viktigast med eran hemsida samt har ni 

fått några synpunkter från era kunder? 
Att ha tydlig och tilltalande information om våra tjänster för våra kunder och potientiella 
kunder, att slutkonsumenter enkelt ska hitta var på nätet våra tjänster finns och det är enkelt 
att komma i kontakt med oss. 
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BILAGA 7 
E-post intervju med Ann-Charlott på Ginza; 2006-12-04 

• När lanserade ni eran webbsida och när lanserade ni eran produkt på 
Internet? 

1997 
 
• Vilka ekonomiska och teknologiska förutsättningar för marknadsföringen 

hade ni vid uppstartandet? 
Ekonomi - vet ej. Teknologi: Det blev en mycket trög hemsida då systemen för databaser var 
dåligt utvecklade. Vi hade då liksom nu ca 25.000 olika artiklar i sökbasen. Ang. 
marknadsföringen gjorde vi reklam överallt i våra egna medier, tidningar, radio och tv för vår 
nya hemsida dvs rent varumärkesbyggande. 

 
• Hur marknadsförde ni er på nätet vid uppstartandet och hur skiljer sig 

marknadsföringen åt idag? 
Se svar 2. Skillnaden mot idag är att vi annonserar mer produkt och pris och går i bredare 
medier men på ungefär samma sätt. 

 
• Har olika marknadsföringsstrategier gett olika respons? Vad har varit bra  

och vad har varit sämre? 
Ja, vi varvar varumärkesbyggande med produkt och pris. Dessa två ger olika utslag under 
olika perioder på året. 
 
• Vilka funktioner har ni ansett varit viktigast med eran hemsida samt har ni 

fått några synpunkter från era kunder? 
Sidan skall vara lättnavigerad och ha en enkel och snabb sökmotor. Vi vill också ge våra 
kunders förslag på produkter via topplistor och merförsäljningsåtgärder. Vi bearbetar ständigt 
kundsynpunkter. 
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BILAGA 8 
 

Telefonintervju 2006-12-13 med Patrik Östlund, DI.se  

och Jesper Olsson, Evertiq.com 
 
 

• Kostnaden för olika Banners på eran hemsida? 
 

• Vad baserar ni priserna på? 
 

• På vilka sätt är en Banner bra/dålig? 
 
 


