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Abstract 

 I 

Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to contribute with knowledge of identification 
of critical factors in the expansion of e-commerce to a new country. To achieve the 
purpose, two questions have been formulated: 

1. Which are the important import factors to take into consideration in expansion 
of e-commerce to a new country? 

2. Which critical factors should be taken into account in expansion of e-
commerce to a new country? 

Method – To answer the questions, and thus fulfil the purpose, a case study was 
conducted on a retail company in Sweden. The empirical data was collected through 
interviews, observation and document studies that have been analyzed against the 
established theoretical framework, which generated a result. 

Findings – The critical factors in this study that were identified and analyzed was the 
market, customers, trends and storage location. In addition to these factors the laws 
and regulations concerning imports have been processed and summarized. By 
analyzing the expansion of the country along these factors, companies can get an 
indication if the expansion is appropriate. 

Implications – During the study, it appears that the critical factors that have been 
identified to create a good basic information on market responsiveness and decision 
making regarding the implementation of the actual expansion. In the implementation 
of the expansion, it is common for major investments so that the work can be carried 
out. 

Limitations – This study has involved only one case object. If more case objects were 
studied it would probably generate in a different outcome of the result. The ideal 
would have been to study several case objects and several countries in order to be able 
to draw parallels and connections. The expansion has only concerned the planned 
expansion and not taking the actual implementation into account of the expansion. 

Keywords – E-commerce, expansion, import, Supply Chain Management 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med studien är att bidra med kunskap vid identifiering av kritiska 
faktorerna vid expandering av e-handel till ett nytt land. För att uppnå syftet har två 
frågeställningar formulerats: 

1. Vilka är de viktiga importfaktorer att ta i beaktning vid expandering av e-
handel till ett nytt land? 

2. Vilka kritiska faktorer bör tas i hänsyn vid expandering av e-handel till ett nytt 
land? 

Metod – För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet genomfördes 
en fallstudie på ett detaljhandelsföretag i Sverige. Den empiriska datan som samlades 
in via intervjuer, observation och dokumentstudier har analyserats gentemot det 
teoretiska ramverket som upprättats vilket genererade ett resultat.  

Resultat – De kritiska faktorer som i den här studien har identifierats och analyserats 
utefter är marknaden, kunder, trender och lagerplacering. Utöver dessa faktorer har 
även lagar och förordningar kring import bearbetats och sammanfattats. Genom att 
analysera expansionslandet utefter dessa faktorer kan företag få en indikation om 
expandering är lämplig.  

Implikationer – Under studien framgår det att de kritiska faktorerna som har 
identifierats skapar en god grundinformation kring marknadens mottaglighet och 
beslutsfattningen kring genomförande av faktisk expandering. Vid genomförandet av 
expandering är det vanligt förkommit med stora investeringar för att arbetet ska kunna 
genomföras.  

Begränsningar – Den här studien har involverat endast ett fallobjekt. Om fler 
fallobjekt hade studerats skulle förmodligen resultatet generera i ett annorlunda utfall. 
Det optimala hade varit att studera flera fallobjekt och flera länder för att sedan kunna 
dra paralleller och kopplingar. Expanderingen har endast berört tilltänkt expandering 
och inte tagit hänsyn till den faktiska implementeringen av expanderingen.  

Nyckelord – E-handel, expandering, import, Supply Chain Management 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till globaliseringen inom e-handel samt anledningen till att 
företag väljer att  expandera sina marknader. Vidare presenteras studiens syfte och 
dess två frågeställningar. Sedan ges en beskrivning av studiens omfång och 
avgränsningar. Introduktionskapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den generella termen ”e-handel” kan beskrivas som aktiviteter av elektroniska 
metoder i varje fas av köpprocessen, från fastställande av behov till slutliga 
transaktionen. Detta styrks även genom Chaffeys (2011) definition av e-handel som 
menar på att företag utnyttjar internet vid arbete med deras nyckelprocesser. Under de 
tio senaste åren har en globalisering skett av e-handel. En stor faktor till 
globaliseringen är utveckling av elektroniska marknadsplatser som erbjuder tjänster 
till både konsumenter och säljare (Slack & Lewis, 2011). Globaliseringen har lett till 
att företag och organisationer idag står inför en hårdare konkurrenssituation. Internet 
har bidragit till en ny försäljningskanal för företagen och e-handeln bidrar därmed till 
att marknaden bibehåller konkurrenskraftiga priser och ett brett utbud (Colantone & 
Sleuwaegen, 2010; Slack & Lewis, 2011; Binder, 2014). 

I och med den ökande konkurrensen på marknader, på grund av globaliseringen, söker 
sig företag till nya marknader för att utnyttja de konkurrensfördelar som finns med att 
expandera och bedriva företagande internationellt (Colantone & Sleuwaegen, 2010). 
Bang och Joshi (2009) förklarar att termen marknadsexpandering främst syftar till 
behovsskapande. Detta styrks även av Karakaya och Stahl (1989) som menar att 
företag expanderar av den anledningen att de vill växa storleksmässigt genom 
utvidgad kundkrets och därmed även resultatmässigt. Företag strävar därför hela tiden 
efter att etablera nya kunder samt att expandera sin marknad och produktion. Med 
hänsyn till detta blir det väsentligt med en studie som identifierar de kritiska 
faktorerna vid expandering av e-handel till ett nytt land samt import av varor till detta 
land.  

1.2 Problembeskrivning 
Som det har framgått i bakgrunden så expanderar marknaden inom e-handel allt mer 
och att hantera de aktiviteter relaterade till kunder via e-handel är nyckeln till en 
hållbar e-handel (Bayles & Bhatia, 2000). Idag har företag förändrat sin syn på att 
bedriva sina verksamheter i den rådande utvecklingen av tekniken samt den globala 
konkurrensen. Hanteringen av konstanta påfrestningar av nya produkter, marknader 
och tekniska konkurrenskraftiga medel har lett till en förhöjd internationell 
affärsverksamhet. Till följd av detta ökar nya styrformer och samarbeten för att kunna 
klara av de nya verksamheterna (Bayles & Bhatia, 2000). Vid expandering har 
gränsområden en väsentlig del gällande kraftig konkurrenskraft (Madhok, 1997).  

Svårigheterna med att överkomma de hinder som finns för företag i att genomföra en 
expandering varierar beroende på den nya marknadens utformning och dess struktur 
(Karakaya & Stahl, 1989). Vid en expandering är det därför viktigt att ta flera olika 
faktorer i beaktning (Karlsson et al., 2012). Efterfrågan skiljer sig från land till land 
och därför är det viktigt att förstå den nya marknaden innan företag investerar i den, 
eftersom investering i utlandet ofta innebär större risker än samma investering i 
hemlandet (Ehrenberg et al., 2005; Nilsson & Wennberg, 2006). Ett första steg för att 
lyckas med en expansion till ett nytt land är att analysera landets marknad, kunder och 
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konkurrenter (Bang & Joshi, 2009). Utöver landets marknad, kunder och konkurrenter 
bör även ett expanderande företag ta hänsyn till vilken strategisk lokalisering i landet 
som kan främja expansionen. Med detta i beaktning är det därför relevant att studera 
och identifiera kritiska faktorer vid en expandering av företag eller 
företagsavdelningar till ett nytt land. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrund och problembeskrivningen framgår det att e-handel och företag ständigt 
expanderar. För att kunna möta den ökade globala konkurrensen på e-
handelmarknaden behöver företag i sin tur expandera och utvidga sin verksamhet. I 
många fall uppstår det komplikationer vid den här processen. Syftet med denna studie 
blir därmed: 

Att bidra med kunskap vid identifiering av kritiska faktorer vid 
expandering av e-handel till ett nytt land. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Vid expandering 
till ett nytt land är det en central beståndsdel att ha kännedom om de gällande 
importlagar och förordningar som råder i landet för att undvika svårigheter. Första 
frågeställningen blir enligt följande: 

1. Vilka är de viktiga importfaktorer att ta i beaktning vid expandering av e-
handel till ett nytt land? 

För att förstå vilka faktorer företag bör ta i hänsyn till innan en expandering är det 
viktigt att kartlägga landets marknad, kunder samt den rådande konkurrenssituationen 
på den lokala marknaden. Andra frågeställningen blir således:  

2. Vilka kritiska faktorer bör tas i hänsyn vid expandering av e-
handel till ett nytt land? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på ett detaljhandelsföretag i Sverige. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Då studien omfattar expandering till ett nytt land kommer endast import att tas i 
beaktning. Studien kommer även avgränsa sig till endast ett specifikt land och 
tullhantering på en generell nivå. Transport och logistik till det berörda landet 
kommer inte att beaktas utan endast Business-to-Consumer inom landet. Studien 
kommer även att avse expandering inom e-handel på en generell nivå. 

I Figur 1 nedan visas studiens omfång och avgränsningar. Planerad expandering 
innebär de kritiska faktorerna som studien syftar till att identifiera. Därmed kommer 
inte komplikationer som kan uppstå vid fysisk implementering av expanderingen att 
beröras. 
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Figur 1 - Studiens omfång och avgränsningar. 

1.5 Disposition 
I studiens första kapitel, introduktion, kommer en bakgrund beskrivas till studien och 
dess problemområde som kommer omfattas. Efter det kommer författarnas syfte och 
frågeställningar att presenteras. Utöver det kommer även studiens omfång, 
avgränsningar och disposition att förklaras.  

I kapitel två kommer metod och genomförande att beskrivas. Kapitlet kommer att visa 
studiens tillvägagångssätt och arbetsprocess där även metoder för datainsamling 
kommer presenteras. Slutligen kommer dataanalys och studiens trovärdighet 
diskuteras.  

I det tredje kapitlet kommer studiens teoretiska ramverk presenteras. Här kommer 
relevant teori som har anknytning till studiens problemområde att redogöras.  

Kapitel fyra empiri ger en beskrivning av verksamheten i fallstudien samt insamlad 
empiri.  

I kapitel fem, analys, kommer studiens insamlade material att analyseras.  

Sista kapitlet diskussion och slutsatser ger en sammanfattning av hela rapporten. 
Kapitlet och rapporten avslutas med rekommendationer och tips för vidare forskning.  

Dispositionens utformning visas i Figur 2 där loopen visualiserar att teoretiskt 
ramverk, empiri och analys av studien har skett parallellt med återkoppling till 
varandra utefter att nya infallsvinklar och teorier påträffats. 
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Figur 2 - Studiens disposition. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en förklaring till de metoder som har använts i studien samt hur de är 
kopplade till studiens frågeställningar. Sedan redovisas det hur data är insamlad 
samt studiens trovärdighet.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar och på så sätt uppfylla syftet användes olika 
metoder för att utföra detta. Tabell 1 illustrerar kopplingen mellan de valda 
metoderna och studiens frågeställningar. Litteraturstudier genomfördes till syfte att 
erhålla kännedom kring e-handel och dess beståndsdelar. Dokumentstudier, intervjuer 
och observationer användes för att samla in studiens empiri som sedan låg till grund 
till identifiering av kritiska faktorer vid expandering av e-handel och således 
besvarade studiens frågeställningar.  

Det land som kommer studeras är Australien. Detta val grundas i fallföretags 
uttalande expanderingsplaner då landet har en hög marknadsattraktionskraft gällande 
utveckling av e-handel.  

Tabell 1 - Koppling mellan frågeställning och metod. 

 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen kan delas in i ett antal faser. Faserna och tidsåtgången för varje fas 
visualiseras i Figur 3. 
 

 
Figur 3 - Studiens arbetsprocess. 

Planeringsfasen innefattade att finna passande problemområde att studera, formulera 
syfte och upprätta en strukturerad planering för studiens vidaregång. I planeringsfasen 
byggdes även en bakgrund och problembeskrivning upp för att belysa varför studien 
bör genomföras. Från formulerat syfte följde sedan två frågeställningar för att kunna 
besvara studiens syfte. Därifrån gick sedan arbetsprocessen in i fasen metodval. Under 
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denna fas fattades beslut gällande vilka metoder och strategier som var nödvändiga att 
använda för att generera relevant data. Litteraturstudien har pågått löpande genom 
större delen av studien samtidigt som empirisk data har samlats in parallellt. Genom 
att litteraturstudien och insamling av empirisk data till stora delar har samlats in 
parallellt har nya infallsvinklar till problem hittats. Detta har lett till att det teoretiska 
ramverket löpande har byggts på och utvecklats. Vidare har den funna teorin och 
insamlad empirisk data analyserats.  

2.3 Ansats 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har teori om e-handel och 
kringliggande beståndsdelar samlats in för att erhålla en förståelse kring 
marknadsexpandering av e-handel. När kunskap erhölls via insamling av teori 
påbörjades genomförande av fallstudien för att samtidigt samla in empiri. Att arbeta i 
kombination med dessa två tillvägagångssätt parallellt under studiens gång låg till 
grund för besvarande av frågeställningarna.  

Dubois och Gadde (2002) menar på att teori inte kan förstås utan att omsätta det i 
praktiken och vice versa. Genom att kontinuerligt arbeta parallellt med studiens teori 
och empiri har större förståelse skapats och kombinationen av 
datainsamlingsmetoderna har lett till nya upptäckter och företeelser som behövt 
besvaras. Detta är enligt Eriksson (2015) ett naturligt utfall när teori och empiri 
matchas under en studies utveckling. 

Genom att angripa problemområdet med både teoretisk och empirisk data kan denna 
arbetsmetod liknas med vad Kovács och Spens (2005) kallar ett abduktivt 
tillvägagångsätt. Patel och Davidsson (2011) menar att ett abduktivt arbetssätt inte 
begränsar författarna till enbart vetenskapliga teorier, utan författarna får istället en 
större frihet gällande nya ideutvecklingar och experiment. 

Anledningen till att författarna har använt detta arbetssätt går att liknas med vad 
Dubois och Gadde (2002) menar på att man behöver för att kunna matcha data och 
därmed genomföra en fallstudie. Det är fyra infallsvinklar som bör tas i beaktning: 
empiri, ramverk, teori och en fallstudie (Dubois & Gadde, 2002). I författarnas fall 
saknades efter en tid en fallstudie på grund av yttre omständigheter. Genom att skapa 
en ny fallstudie kunde arbetet fortgå med nydesignat syfte, teori och empiri. Detta 
stämmer överens med Eriksson (2015) som menar att det ibland kan uppstå empiriska 
områden som är svåra att nå och att det kan påverka hur studierna fortlöper.  

2.4 Design 
Författarna har valt att genomföra denna studie enligt formen av en fallstudie. 
Fallstudie som forskningsdesign lämpar sig väl, enligt Eisenhardt (1989), när syftet 
med studien är att analysera ett specifikt problem under en kortare period. Fallstudie 
som forskningsmetod är även lämpligt utifrån studiens syfte och frågeställningar som 
riktar sig mot en viss process eller situation och de omständigheter som påverkar detta 
(Bell, 2005).  

Fallstudiens design bygger i sin tur på en så kallad enfallsdesign som innebär att 
empirin erhållits utifrån enstaka fall, för att på så vis skapa en så god förståelse och 
kunskap kring området som möjligt (Yin, 2013). Fallföretaget i fallstudien planerar 
för en expandering vilket gör företaget relevant att studera.  
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2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels av insamling av 
empirisk data från fallstudieobjektet. Nedan följer ingående förklaringar kring de 
olika datainsamlingsmetoder som användes. 

2.5.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier inom ämnesområdet har genomförts i syfte att skapa en bredare 
förståelse kring fallstudien samt att stärka grunden till vidare forskning gällande 
studiens frågeställningar och syfte. Litteraturstudien skapade även en grund för teorin 
som berörde studien. Författarna utnyttjade de resurser Jönköpings 
Universitetsbibliotek tillhandahåller för genomförande av litteraturstudien. I 
litteraturstudien studerades relevanta böcker, rapporter, akademiska artiklar och 
avhandlingar inom problemområdet. Databaser som använts i sökandet på litteratur är 
Primo, Scopus och Google Scholar.  

I Tabell 2 visas några av de nyckelord som har använts i litteratursökningen. Vissa av 
orden har kombinerats för att få en mer specifik och avancerad sökning. 

Tabell 2 - Använda nyckelord i litteratursökningen. 

 
 

2.5.2 Intervjuer 
Som supplement till datainsamling för att besvara studiens frågeställningar 
genomfördes intervjuer med personer på fallföretaget. Detta för att få uppfattningar 
och synpunkter kring hur personer som arbetar med marknadsexpandering ser på 
eventuella nuvarande problem samt utvecklingspotentialen inom området. Sådan 
information erhålls främst genom kvalitativa intervjuer som passar forskning med ett 
abduktivt arbetssätt enligt Patel och Davidson (2011). 

Första intervjun var en öppen intervju och genomfördes med företagets “Business 
Developer” i syfte att erhålla information kring problemområdet samt fallföretagets 
synsätt kring marknadsexpandering. Detta gav författarna den information som 
krävdes för att inleda studien, samt att det gav en bättre inblick på fallföretagets 
ambitioner gällande expansion i allmänhet.  

Främsta problemområdet har berört Australiens importlagar samt marknadens 
utformning. För att reda ut och få vägledning i undersökningen om de Australiensiska 
importlagarna fördes mailkontakt med fallföretagets “Import/export Responsible” i 
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Australien. I och med tidsskillnaden mellan Sverige och Australien och att intervjun 
skedde via mail med direkta frågor gavs inte mycket utrymme åt författarnas 
kontaktperson att utveckla sina svar. Detta är enligt Patel och Davidson (2011) ett 
bevis på att intervjun är av så kallad hög strukturerad form.  

Gällande insynen på den australiensiska marknaden och dess utformning fördes 
mailkontakt med “Distribution Centre Manager” i Australien. Även denna intervju 
genomfördes i hög strukturerad form.  

I Tabell 3 dokumenteras genomförda intervjuer på fallföretaget, vem som har 
intervjuats, personens roll, samt utformning på intervjun. 

Tabell 3 - Genomförda intervjuer. 

 

2.5.3 Observationer 
Författarna genomförde vid ett tillfälle en observation på fallföretagets 
distributionslager. Syftet med denna observation var att undersöka hur företaget i 
dagsläget arbetade med den dagliga hanteringen av varor till kund via e-handeln. 
Enligt Yin (2013) kan observationer på exempelvis avdelningar på företag ge en 
fördjupad förståelse av antingen kontexten eller den företeelse som ska studeras. 

I Tabell 4 har syfte, metod och tidsåtgång dokumenterats för observationen som 
genomfördes på fallföretaget.  

Tabell 4 - Genomförda observationer. 
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2.5.4 Dokumentstudier 
Dokument har studerats för att bland annat kunna kartlägga kundernas köpmönster 
men även för att förstå och förenkla importfaktorer och regler. I Tabell 5 visas syftet 
för samtliga dokument som studerats. 

Tabell 5 - Genomförda dokumentstudier. 
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2.6 Dataanalys 
Litteraturstudien ligger till grund för det teoretiska ramverket i studien medan 
insamlad data från fallföretaget har genererat empirin. Dataanalysen är sedan utfallet 
av teori och empiri kombinerat som ligger till grund för studiens resultat. I Figur 4 
visualiseras hur teorin och empirin har vuxit fram samt i vilken fas de sluts samman. 

 
Figur 4 - Studiens dataanalys. 

2.7 Trovärdighet 
För att uppnå hög kvalitet på en studie brukar man säga att studien har hög validitet 
och hög reliabilitet. Validitet handlar om att veta vad som ska undersökas. Reliabilitet 
innebär tillförlitligheten på insamlad data, samt om det kan upprepas med liknande 
resultat (Yin, 2013). Detta illustreras i Tabell 6.  

Validitet kan kategoriseras i två grupper; intern validitet och extern validitet. Den 
interna validiteten syftar på ifall studiens resultat stämmer överens med verkligt 
resultat samt om det ämnar att mäta det som var tänkt att mätas (Yin, 2013). Extern 
validitet kan förklaras som graden av generaliserbarheten på fallstudien (Yin, 2013).  

Enligt Yin (2013) innebär reliabilitet att minimera antalet fel i studien. Studiens 
reliabilitet har hanterats genom noggrann dokumentation av studiens arbetsprocess 
samt genom att använda sig av olika typer av metoder för att samla in data. Studien 
involverar litteraturstudie, intervjuer, observation samt dokumentstudier vilket 
kombinerat kan motivera att studien säkerhetsställt god reliabilitet (Lincoln & Guba, 
1985).  
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Tabell 6 - Studiens trovärdighet.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet innehåller de teorier som förhåller sig till att besvara studiens 
frågeställningar och därmed uppfylla syftet. De centrala teorier som har valts 
behandlar i huvudsak e-handel, Supply Chain Management samt lagar och 
förordningar.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs de teorier som ger en teoretisk grund för att besvara 
studiens frågeställningar. Tabell 7 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använd teori. 

Tabell 7 - Koppling mellan frågeställningar och teori 

 
 
För att kunna besvara den första frågeställningen “Vilka är de viktiga importfaktorer 
att ta i beaktning vid expandering av e-handel till ett nytt land?” kommer lagar och 
förordningar att behandlas för att skapa en grundförståelse inom problemområdet. 
Detta för att förstå vad företag bör ta i beaktning vid import av gods till det berörda 
landet, samt för att finna eventuella skillnader i processen.  

För att kunna besvara studiens andra frågeställning “Vilka kritiska faktorer bör tas i 
hänsyn vid expandering av e-handel till ett nytt land?” kommer teori kring e-handel, 
Supply Chain Management och lagerplacering att behandlas.  

E-handel kommer att behandlas för att förtydliga dess innebörd i den allt mer 
globaliserade marknaden och dess inverkan på företags konkurrenskraft, samt de 
fördelar som medförs med att erbjuda en extra försäljningskanal. Då syftet med denna 
studie har utgångspunkt inom e-handel kommer all teori kunna återkopplas till detta 
ämne vilket gör det till ett centralt teoriområde att behandla.  

Supply Chain Management kommer att behandlas med fokus på distribution internt i 
landet, vilket benämns “last mile distribution”, med tanke på de avgränsningarna som 
har gjorts. Teoriområdet är därav av vikt att studera. 

Avslutningsvis kommer teori kring lagerplacering att beröras eftersom Tieshan (2013) 
menar på att det är ett strategiskt viktigt beslut för företag för att nå framgång, vilket 
gör det till ett kritiskt moment att analysera vid expandering. 
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3.2 E-handel 
E-handel brukar ofta förknippas med köpande och säljande med hjälp av internet från 
företag. Dock är det aningen mer komplext än så. E-handel omfattar mycket mer än 
bara elektroniska transaktioner mellan företag och kunder. Alla transaktioner som sker 
mellan organisationen och tredjepartsföretaget ingår också. Inom e-handel brukar man 
hänvisa till olika perspektiv (Chaffey, 2011). De mest centrala aspekterna från 
Chaffey (2011) definition förklaras nedan: 

Kommunikationsperspektiv - Handlar om utbytet av information, produkter och 
betalning elektroniskt.  
 
Affärsprocessperspektiv - Handlar om automatisering av transaktioner och flöden 
genom användning av teknik.  
 
Serviceperspektiv - Handlar om strävan efter kostnadsbesparingar och samtidigt öka 
hastigheten och kvalitén av tjänsteleverans.  
 
Onlineperspektiv - Handlar om köpandet och säljandet av produkter, tjänster eller 
information online.  

Med dessa perspektiv i beaktning fås en bra helhetsbild av e-handelns beståndsdelar. 
De visar på att e-handel inte enbart är begränsad till köp och sälj utan det inkluderar 
även aktiviteter innan och efter försäljningen i försörjningskedjan. Den här studien 
kommer att beröra “Onlineperspektivet”. 

3.2.1 Fördelar med e-handel 
Anledningen till att företag väljer att implementera e-handel i organisationen är främst 
på grund av ekonomiska fördelar. De ekonomiska fördelarna har Chaffey (2011) valt 
att dela upp i två huvudsakliga områden, kundutvidgning och kostnadsbesparingar. En 
implementering av e-handel i organisationen skulle öka företagets intäkter genom att 
nå ut till nya kunder samt att det främjar redan befintliga kunder. Kostnadsbesparingar 
uppnås via e-handel genom att det ger möjlighet till minskning i personalstyrka, 
transporter samt material. Tabell 8 visar de fördelarna, både internt och externt, som 
ett företag kan erhålla vid en implementering av e-handel (Chaffey 2011). 

Tabell 8 - Fördelar och konkurrensfördelar 

 

3.2.2 Risker med e-handel 
En av de främsta strategiska riskerna med e-handel är att ta fel beslut gällande 
investeringen av en ny e-handelstjänst. Därför måste möjligheter och investeringar 
vägas upp mot riskerna med implementeringen. I varje bransch finns det företag som 
har skapat sig en konkurrenskraftig fördel med hjälp av e-handel. Andra har investerat 
i e-handel utan att ha uppnått några resultat, antingen på grund av utförandet av den 
eller helt enkelt på grund av att metoderna inte var lämpliga. Utöver dessa finns det 
även praktiska risker som bör tas i beaktning. Om dessa skulle ignoreras kan det leda 
till en försämrad kundupplevelse och nyheter kan komma att spridas som skulle skada 
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företagets rykte. Hemsidor som inte fungerar, hackare, problem med uppfyllandet, 
onödiga e-mail är några exempel på svag kundupplevelse (Chaffey, 2011).  

Utöver praktiska och strategiska risker med e-handel finns det även andra nackdelar 
med att ha allt på en elektronisk webbplats. Den största nackdelen är att som kund inte 
har möjligheten att kunna använda sig av sina fem sinnen; syn, hörsel, smak, känsel 
och lukt för att utvärdera produkten. Detta kan skapa ett missnöje hos kunden ifall 
personen hade en annan uppfattning av vad som visades på datorskärmen (Levy et al., 
2014). 

3.3 Supply Chain Management 
Förr fokuserade organisationer specifikt på separata företagsfunktioner så som inköp, 
produktion och logistik för att på så vis effektivisera organisationen som helhet. Brist 
på kontakt mellan dessa funktioner över företagsgränsen kunde dock leda till sub-
optimering och sänkt effektivitet inom försörjningskedjan (Hokey, 2015). Idag vet 
man vikten av att integrera företagets egna funktioner och flöden med övriga partners 
i försörjningskedjan (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Council of Supply Chain Management Professionals (2016) menar att Supply Chain 
Management (SCM) omfattar all hantering och planering som är involverade från 
eftersökning utav leverantörer till kundleverans är genomförd. Man menar också att 
Supply Chain Management innefattar hantering och samarbete med alla partners i 
försörjningskedjan genom att integrera tillgång och efterfråga genom alla företag i 
kedjan. Detta styrks även av Cooper et al. (1997) som menar att Supply Chain 
Management integrerar alla företagsprocesser från leverans till att produkt är 
överlämnad till slutkund.  

Detta visar på att SCM innefattar flera olika processer och aktiviteter och att dessa 
länkas ihop mellan samarbetspartners både uppströms och nedströms i kedjan. Kedjan 
i sin tur har oftast inte en linjär form, utan snarare kopplas affärspartners samman i 
form av ett relationsnät. Ett företags framgång beror därför på hur väl ledningen 
lyckas integrera bolagets affärsrelationer mellan parterna i försörjningskedjan (Cooper 
& Lambert, 2000). Försörjningskedjans huvuduppgift är att höja den operativa 
effektiviteten, lönsamheten och konkurrenskraften för företagen inom 
försörjningskedjan (Hokey, 2015).  

Försörjningskedjan innehåller alltid ett informationsflöde och ett materiellt flöde 
vilket visualiseras i Figur 5. I figuren visas även en uppdelning till två separata 
företagsprocesser: materialhantering (intern logistik) och fysisk distribution (extern 
logistik) (Hokey, 2015). 
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Figur 5 - Försörjningskedja. Anpassad från Hokey (2015). 

Materialhantering innefattar all hantering och förflyttning av gods på anläggningen 
från och med att godset mottagits till och med godsavsändning (Jonsson & Mattsson, 
2011). Efter godsavsändning övergår materialhantering till fysisk distribution. 
Jonsson och Mattsson (2011) menar att distribution handlar om att förse fysiskt 
tillgängliga produkter till kund och hanteringen av de aktiviteter som medföljer som 
berör kundservice. Här ingår bland annat transportplanering, fysisk transport, lastning 
och överlämning av faktiskt gods eller produkt och returhantering. (Jonsson & 
Mattsson, 2011; Hokey, 2015). Val av transportmedel kan bero på om leveransen är 
mellan Business-to-Business eller Business-to-Consumer och distansen mellan start 
och mål. Vanligtvis transporteras gods enbart eller i kombination med väg-, järnväg-, 
sjö- och flygtransport (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.3.1 E-handel inom Supply Chain Management 
SCM handlar huvudsakligen om optimeringen av materialflöden och 
informationsflödet i en organisations aktiviteter. E-handelsteknik gör det möjligt att 
utbyta information på ett kostnadseffektivare sätt mellan partners inom 
informationsflödet. E-handelsteknik kan även minska de problem som finns inom 
SCM. Genom kommunikationen och informationen som e-handelstekniken tillför kan 
lagerhållningskostnaderna minskas genom att bättre förstå efterfrågan. På så sätt kan 
ledtiden minskas i flödet. Risken för att mänskliga fel sker vid leverans och frakt kan 
också minskas genom att integrera systemet så att det kan kontrollera lagertillgången 
(Chaffey, 2011). 
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3.3.2 Last Mile Distribution 
Nyckeln till att kunna erbjuda en bra leveransservice för e-handelsföretag förlitar sig 
på deras förmåga att kunna hantera den så kallade last mile distributionen så effektivt 
som möjligt (Agatz et al., 2011). Last mile distribution inom SCM kan definieras som 
den sista fysiska processen i orderleverans mellan företag och kund där produkten 
antingen lämnas direkt till kund eller till utlämningscentral (Gevaers et al., 2009). 
Denna logistikprocess fungerar med andra ord som den sista länken mellan lagd order 
tills att varan är i köparens händer (Aized & Srai, 2013).  

Last-mile distribution anses vara en av de dyrare processerna i försörjningskedjan och 
utgör mellan 13-75 % av den totala kostnaden i försörjningskedjan på grund av 
ineffektivitet (Aized & Srai, 2013). Variabler som spelar in i last mile distributionens 
ineffektivitet är bland annat variationen i intressenter och deras personliga behov, hög 
grad av missade leveranser samt låga leveransvolymer på sändningarna (Aized & 
Srai, 2013; Morganti & Gonzalez-Feliu, 2015). 

3.3.3 Hemleverans 
Leverans direkt hem till kund via e-handeln är en av de faktorer som påverkar att 
kostnaden för last-mile distribution är så hög i jämförelse med andra processer inom 
företags SCM. Denna typ av leveransform sker oftast via ett tredjepartsföretag 
(Punakivi et al., 2001). Hemleverans delas ofta in i två undergrupper beroende på om 
kunden behöver vara fysiskt närvarande vid mottagningen av produkten eller ej 
(Agatz et al., 2007). De olika undergrupperna blir således bemannad leverans samt 
obemannad leverans som författarna har valt att benämna mjölkrundor. 

Vid bemannad hemleverans blir komplexiteten i leveransen mycket högre än i 
jämförelse med mjölkrundor. I och med att företag i största möjliga mån vill 
konsolidera sina hemleveranser för att minimera transportkostnaderna, samtidigt som 
man behöver anpassa sig efter kunden, ställs stora krav på ruttplanering (Karlsson & 
Rosèn, 2002). Anpassningen till kunden handlar om överenskommen tidsperiod där 
kunden ska vara hemma för att kunna mottaga produkten. Längden på tidsintervallet 
avgör möjligheten till en lyckad leverans men är även direkt påverkande på företagets 
kundservice (Punakivi et al., 2001). Här uppstår en trade-off eftersom desto längre 
tidsintervallet är desto lägre blir kundservicen (Karlsson & Rosèn, 2002).  

Faktorer som påverkar effektiviteten vid bemannad hemleverans blir således 
tidsintervallets storlek, efterfrågans storlek, lossningsförhållanden samt den 
geografiska spridningen på kunderna (Browne et al., 2001). 

3.3.4 Mjölkrundor 
Mjölkrundor är tabellstyrda transportrutter som har till uppgift att lossa varor hos flera 
olika kunder inom ett geografiskt fördelat område (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Mjölkrundor är den mest kostnadseffektiva leveransmetoden när det kommer till 
hemleveranser men kräver samtidigt att kunden har någon form av 
mottagningsanordning i anslutning till sitt hem så som en brevlåda eller 
mottagningsbox (Punakivi et al., 2001). I och med att man inte behöver ta hänsyn till 
kunden i samma bemärkelse som vid bemannad hemleverans ökar flexibiliteten i hur 
man kan strukturerar upp leveransrutterna och på så vis kan effektivare leveranser 
genomföras (Agatz et al., 2007).  
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Mjölkrundor som leveransalternativ begränsas dock av godsets utformning och 
innehåll. Dels behöver produkten få plats i brevlådan alternativ mottagningsboxen 
samtidigt som det ska vara säkert att placera produkten på platsen (Agatz et al., 2007). 
Känsligare produkter så som exempelvis matvaror kräver därför temperaturanpassade 
mottagningsboxar (Karlsson & Rosén, 2002). Installation av dessa boxar innebär en 
investering av antingen kunden eller leverantören vilket leder till att den totala 
leveranskostnaden ökar (Punakivi et al., 2001). 

3.3.5 Hub and Spoke 
Hub and spoke är ett engelskt uttryck som på svenska översätts till navsystem. Ett 
navsystem kan vara uppbyggt som ett enterminalsystem eller ett flerterminalsystem. 
Systemet i sin helhet går ut på att flera olika ordrar levereras till en central knytpunkt 
där ordrarna konsolideras och sedan överlämnas personligen till kund när denne 
kommer för att mottaga sin beställning (Jonsson & Mattsson, 2011). Fördelen med 
detta leveransalternativ ur ett företagsperspektiv är att företaget minimerar 
transportkostnaderna i och med att ordrarna levereras till en och samma destination. 
Man överlämnar därmed även ansvaret för slutgiltig leverans till kunden som själv 
behöver kvittera ut ordern hos lokalt ombud. 

I ett enterminalsystem arbetar företaget med en centralterminal som sorterar och 
förser olika lokala ombud. De lokala ombuden ansvarar sedan för överlämning av 
produkter till kund samt returhanteringen från kund. I och med att all transport utgår 
från centrallagret kan godsen konsolideras för att få hög fyllnadsgrad i transporterna 
ut från lagret till de lokala ombuden. Däremot blir transportfrekvensen ut till ombuden 
något lägre med tanke på att man vill bibehålla den höga fyllnadsgraden (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Flerterminalsystem skiljer sig från enterminalsystem i det avseendet 
att alla terminaler genomför sortering och omlastning, vilket i enterminalsystemet 
endast genomförs av ett centralt organ. Därmed finns det fler terminaler som förser de 
lokala ombuden (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.3.6 Online-2-Store 
Online-2-store innebär att kundens e-beställning levereras från företagets lager till en 
av deras fysiska butiker där kunden sedan hämtar ut sin produkt. Därför kan online-2-
store anses fungera som ett internt utlämningsställe. Fördelar med en online-2-store 
kanal är bland annat att företaget kan erbjuda en större produktvariation jämfört med 
att enbart ha en fysisk butik som ofta har en begränsad lageryta (Cao et al., 2014).  

Däremot kan det tillkomma vissa bekymmer med en online-2-store kanal. Exempelvis 
kan butiken/företaget behöva hantera ytterligare kostnader i och med de extra 
transporter till butik som behöver göras för att kunna förse kunden med deras Online-
2-store beställningar. Butiken/företaget behöver också fundera över vilka 
konsekvenser detta leveransalternativ till kund får på den fysiska försäljningen i butik 
samt arbetsbördan på de anställda (Cao et al., 2014). 
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3.4 Lagerplacering 
Enligt Tieshan (2013) är lagerplacering en kritisk och ett komplext besultstagande för 
företag inom detaljhandeln. Produkter transporteras vanligtvis till och från ett lager. 
Beroende på vad det är för typ av företag kan produkterna transporteras från 
exempelvis ett färdigvarulager, distributionslager eller butikslager med mera (Jonsson 
& Mattsson, 2011). Utmaningen med lagerplacering är beslutet gällande den 
geografiska placeringen, samt valet mellan flera mindre lageranläggningar eller få 
stora (Slack & Lewis, 2011).  

3.4.1 Lokalisering 
Placering av lager är en komplex process då det erfordras att ta hänsyn till flera olika 
aspekter. Dessa aspekter är exempelvis den geografiska belägenheten, hur 
infrastrukturen är i området samt den ekonomiska situationen. Vid val av lokalisering 
kan platsen identifieras på tre olika sätt. På makronivå hanteras lokaliseringen på ett 
stort område som till exempel en världsdel. Mikronivå är den minsta hanteringen av 
ett område. Det berör till exempel layouten inne på en distributionscentral. På lands- 
eller stadsnivå brukar detta benämnas mesonivå. Det innebär exempelvis specifik 
mark som ska köpas för det kommande lagret (Stock & Lambert, 2001). Denna studie 
kommer hanteras på mesonivå. 
 
En metod som kan tillämpas av företag vid val av placering av det kommande lagret 
är Tyngdpunktsmetoden (Olhager, 2000). Metoden tar i första hand 
transportkostnaderna i beaktning för att sedan utifrån dessa besluta var lagret ska 
placeras (Grant, et al., 2006). Med andra ord kommer lagret placeras där 
transportkostnaderna är låga, det vill säga lagret kommer med högst sannolikhet 
placeras så nära kund respektive leverantör som möjligt. Resultatet från metoden ger 
sedan en X- och Y-koordinat som framställer vart lagret bör placeras. Detta resultat 
bör dock backas upp med en känslighetsanalys också för att få det mer tillförlitligt. 
Denna metod är en generell sådan, vilken kan vinklas och användas på olika sätt 
beroende på situation och företag (Lumdsen, 2006).  

3.4.2 Lagerstruktur 
För att ett lager ska utföra sin spridnings- och aggregeringsroll räcker kapaciteten i 
vissa fall inte till endast ett lager. I vissa fall kan det vara lämpligt med system med 
bestämd rangordning för lagren. Ibland kan det handla om ett lager som skall vara 
nära beläget företaget, eller i andra fall ett lager som skall försörja en hel världsdel. På 
en regional nivå kan det exempelvis finnas ett mindre lager för respektive region. 
Dessa beslut angående antal lagerställen och nivåer betecknas centraliseringsgrad. 
Valet av centraliseringsgrad är en viktig faktor. Denna centraliseringsgrad kan dela in 
i två kategorier vilka redovisas följande (Jonsson & Mattsson, 2011): 
 
Låg centraliseringsgrad: 
Att ha en låg centraliseringsgrad innebär att företag har flera nivåer och lagerställen. 
Största fördelen med att ha låg centraliseringsgrad är den ökade närhet till kund som 
uppstår samt att företagen i vissa fall kan erbjuda kortare och säkrare leveranstider. 
För låg centraliseringsgrad ger dock färre transportmöjligheter för den lokala 
marknaden (Jonsson & Mattsson, 2011). 
  



Teoretiskt ramverk 

 19 

Hög centraliseringsgrad:  
Hög centraliseringsgrad innebär att fördela ut distributionen genom färre nivåer och 
lagerställen. Genom att ha färre lagerställen kan man använda dessa för att satsa 
pengar på långsiktiga teknologiska automatiserad maskiner som hanterar lagret. På så 
sätt kan hanteringskostnaderna minska samt att omsättningslagret påverkas positivt. 
Risker med hög centraliseringsgrad är att man förlitar sig mycket på företagets 
prognostisering. Vid varierande efterfråga kanske lagret inte räcker till medan det i 
andra fall är för mycket på lagret vilket kan medföra förlorade intäkter eller ökad 
lagerföringskostnad (Jonsson & Mattsson, 2011).  
 
I Figur 6 illustreras sambandet mellan valet av centraliseringsgrad och 
lagerservicenivå. 

 
Figur 6 - Samband mellan centraliseringsgrad och lagerservicenivå. Anpassad från 

Jonsson och Mattsson (2011). 

Utöver valet av antal lagerplatser bör även de kostnader som tillkommer beaktas. 
Stock och Lambert (2001) har kommit fram till fyra stycken primära kostnader som 
bör beaktas. Dessa är:  

1. Kostnaden för uteblivna sålda produkter. 
2. Kostnader för hantering av lager. 
3. Kapitalbindningskostnader. 
4. Kostnader för transport.  
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I Figur 7 illustreras kopplingen mellan de kostnader Stock och Lambert (2001) har 
tagit fram i förhållande till antal lager, förutom uteblivna säljintäckterna då de 
siffrorna inte är generaliserbara.  

 
Figur 7 - Koppling mellan de fyra primära kostnaderna. Anpassad från Stock och 

Lambert (2001). 

3.5 Performance Objectives 
Att förstå en verksamhets intressenter olika mål är viktigt. Detta på grund av att de 
flesta konflikter mellan intressentgrupperna är bakgrunden till det strategiska 
beslutstagandet i verksamheten. Det finns fem stycken allmänna mål; quality, speed, 
dependability, flexibility och cost. Dessa är applicerbara på alla verksamheter och 
visar på hur de kan användas och tolkas i olika verksamheter för att tillfredsställa 
kunderna genom företagets grundläggande arbetsuppgifter (Slack & Lewis, 2011). 

3.5.1 Quality 
Quality eller kvalitet på svenska brukar förknippas med “specifikation” av en vara 
eller produkt. Det kan också betyda “rationell specifikation” vilket antyder om en vara 
eller produkt är lämplig för ändamålet. Rationell specifikation kan delas in i två olika 
begrepp. Den ena är graden av produkten eller servicespecifikationen. Den andra är 
ifall verksamheten lever upp till kraven i specifikationen (Slack & Lewis, 2011).  
 
Specifikationskvalité är också ett fleralternativt problem. Dessa problem kan delas in i 
två kategorier: “Hårda” och “mjuka” aspekter av specifikationskvalité. De hårda 
aspekterna omfattar produktens eller tjänstens egenskaper. De mjuka aspekterna berör 
den personliga kopplingen mellan produkten och kunderna. I Tabell 9 visas exempel 
på hårda och mjuka aspekter. Dessa exempel är inte generella och kan ändras 
beroende på verksamhet (Slack & Lewis, 2011).  

Tabell 9 - Hårda och mjuka aspekter. 
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3.5.2 Speed 
För att förenkla begreppet “Speed” kan man säga att det är förfluten tid av en process 
i verksamheten. Speed kan användas som ett externt begrepp gällande aktiviteter som 
berör kunden. Exempelvis tiden från att en kund lägger en order fram till leverans 
sker. När det används internt syftar det på tiden för de aktiviteter inom verksamheten 
som berör produkten. Från kundens perspektiv är det den totala tiden från det 
ögonblicket de blir medvetna om behovet av produkten till att de är helt nöjda med 
utfallet (Slack & Lewis, 2011).  

3.5.3 Dependability 
Dependability (pålitlighet) handlar i det här sammanhanget om att hålla utsatta 
leveranslöften till kund. Dependability brukar gå hand i hand med Speed. Exempelvis 
kan företag åstadkomma hög pålitlighet genom att kvitta långa leveranstider och på så 
sätt kan företagen gardera sig själva (Slack & Lewis, 2011).  
 
Dependability = utsatt leveranstid - faktisk leveranstid 
 
När en leverans sker under rätt tid bör ekvationen vara lika med noll. Erhålls ett 
positivt värde betyder det att leveransen är för tidig och vice versa. I det här 
sammanhanget är det viktigt att definiera vad som menas med “utsatt” tid. Det kan 
antingen vara tiden från dess att en kund lägger en order eller tiden för själva 
leveransen. Vidare kan leveranstiden komma att ändras av kunden som i senare skede 
även kan påverka företagets leveranssäkerhet (Slack & Lewis, 2011). 

3.5.4 Flexibility 
Flexibility eller flexibilitet på svenska kan definieras som “förmågan att böjas” vilket 
kan appliceras på ett företags verksamheter. Det ger möjligheten att ta an olika 
utmaningar, ta upp olika positioner eller utföra olika typer av uppgifter. Ett företag är 
med andra ord mer flexibelt desto mer olika saker de kan göra, exempelvis producera 
större variation av produkter och tjänster (Slack & Lewis, 2011). 
 
Utöver tillverkning av varierande produkter är tid också en bra indikation på hur 
flexibilitet kan mätas i en verksamhet. Exempelvis responstiden för hur snabbt 
verksamheten kan ändra och anpassa sina maskiner vid förändringar av kund eller 
leverantör (Slack & Lewis, 2011). 
 
Nedan visas alla typer av flexibilitet som förekommer i en verksamhet och som kan 
bidra till konkurrensfördelar:  
Produktflexibilitet - Syftar på förmågan att utveckla och producera nya produkter. 
Mixflexibilitet - Syftar på förmågan att ändra mängden av produkterna som redan 
produceras inom en viss tidsram. 
Volymflexibilitet - Syftar på förmågan att förändra verksamhetens volymoutput.  
Leveransflexibilitet - Syftar på förmågan att ändra leveranstider samt 
leveransmöjligheter. 
 
Denna studie kommer främst beröra leveransflexibilitet. 
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3.5.5 Cost 
Cost (kostnad) är den viktigaste faktorn, främst för de företag som konkurrerar om 
lägst pris. Desto lägre kostnad för att producera produkter eller tjänster desto billigare 
blir det för konsumenterna. Även de företag vars primära mål inte är att ha låga priser 
är det ändå intressant då låga kostnader är en universal dragningskraft. Cost är en bred 
definition i det här sammanhanget. Det antyder på den finansiella inputen till 
verksamheten som möjliggör produktionen (Slack & Lewis, 2011). 

3.6 Lagar och förordningar 
Nedan beskrivs tre centrala områden vid import som författarna har valt att belysa. 

3.6.1 Distansköplagen 
Lagen omfattar områdena internethandel och telefonförsäljning som sker när 
konsumenten och näringsidkaren inte träffas personligen. När ett sådant fall sker så 
kallas det att man ingår i ett distansavtal. Distansavtalet innebär att du som konsument 
har rätt till information gällande ångerrätt samt att näringsidkaren har krav på 
informationsskyldighet. Detta betyder att information kring garantier, villkor, service 
eller ångerrätt skall vara tillgängliga till dig som konsument snarast efter att ett avtal 
har ingåtts (Sveriges Riksdag, 2016). 

3.6.2 Tullhantering och regler vid import 
Produkter eller varor som skickas från andra länder behöver tullas in i mottagarlandet. 
För att varan ska bli godkänd för passage in till landet behöver den förtullas. Via 
deklaration ska godset redovisas och tullavgifter och eventuella andra skatter ska 
betalas (Tullverket, 2016). Importören ska bland annat kunna redovisa vad för typ av 
produkt eller vara som importeras, volymen samt värdet på det importerade godset 
(Häggström, 2013). Runt om i världen finns det tullunioner, bland annat har EU en 
tullunion, men det finns även en tullunion mellan Ryssland och deras grannländer 
samt mellan flera länder i Sydamerika (Europeiska kommissionen, 2016).  

EU:s tullunion innebär att varje land har samma import- och exportavgifter för 
produkter som skickas till eller från ett tredjeland utanför unionens gränser 
(Europeiska kommissionen, 2016). Sinsemellan medlemsländerna råder det dessutom 
fri rörlighet av varor som enbart begränsas av några få restriktioner. Restriktionerna 
innebär att varor som har fri rörlighet ska vara unionsvaror, vilket betyder att varan är 
helt förtullad i EU eller är av material som är tillverkat inom EU. Varje land har även 
egenrätt till att stoppa leveranser av varor från länder inom union som landet anser 
kan skada landets miljö, hälsa eller säkerhet (Tullverket, 2016). 

Tullregler består främst av regleringar och bestämmelser kring produkter. Exempelvis 
behövs vissa tillstånd från myndigheter för att få importera in vapen och ammunition i 
ett land. Samma sak gäller även vid import av kemiska produkter, växter och 
livsmedel (Tullverket, 2016). Regleringen finns främst för att skydda invånarna i 
landet från farliga produkter som kan ha negativ inverkan på hälsa och miljö 
(Europeiska kommissionen, 2016). 
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3.6.3 Moms 
När företag eller privatpersoner betalar för en produkt eller tjänst utgör en viss 
procentsats av priset en mervärdesskatt som kallas moms (Häggström, 2013). Som 
privatperson är momsen ofta inkluderad i priset för varan eller tjänsten medan företag 
behöver deklarera och betala moms direkt till staten. Företag hanterar både utgående 
och ingående moms. Utgående moms är skatten företaget tar ut från sina kunder när 
de säljer en produkt, medan ingående moms betalas när företaget köper produkter 
eller tjänster från ett annat företag. Mellanskillnaden på företagets utgående moms 
och ingående moms är sedan det belopp som företaget ska betala till skatteverket 
(Skatteverket, 2016). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en kortfattad beskrivning av verksamheten som studien har utförts på. 
Sedan presenteras insamlad data som ligger till grund för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget är ett svenskt detaljhandelsföretag som har försäljning på en global 
marknad via internet och butik. De säljer varor med god kvalitet till ett lågt pris för en 
bred målgrupp. Företaget har tydliga restriktioner gällande sekretess och därmed 
kommer information gällande verksamhetens beskrivning uteblivas samt företagets 
namn. Detta påverkar dock inte rapporten i sin helhet eftersom utgångspunkten ligger 
kring expansion och Australiens marknad. Utebliven fallföretagsinformation hindrar 
därför inte studiens arbetsgång.  

4.2 Vilka är de viktiga importfaktorer att ta i beaktning vid 
expandering av e-handel till ett nytt land?  
För att urskilja i vilken utsträckning importfaktorer skiljer sig från land till land har 
följande punkter studerats på det berörda landet och dess tullverk. Empirin i detta 
avsnitt är insamlad genom dokumentstudier.  

Lagar och förordningar 
Australian Border Force är den australiensiska motsvarigheten till det svenska 
tullverket. De har till syfte att hantera landets gränser tillsammans med andra 
rättsväsende organisationer av varor och människor för att göra Australien säkrare. 

4.2.1 Tullar – import 
I dagsläget finns inget krav på någon slags importlicens för varken privatpersoner 
eller företag vid import till Australien. Beroende på innehållet av paketen, oavsett 
värde, kan vissa speciella tillstånd erfordras för att komma igenom tullarna. Vid 
import krävs det bland annat att importörerna har märkt paketet korrekt med 
information gällande beskrivning av varan samt vart varan är producerad och 
tillverkad. Om beskrivningen skulle visas vara felaktig eller missvisande kan varorna 
komma att beslagtas av tullen.  

Australian Border Force har dock speciella licenser för företag vid import till sina 
lager som innebär att företagen får importera varor för att sedan sälja vidare. Denna 
licens är obligatorisk att införskaffa för företag som importerar varor till lager och 
hittas under sektion 79 i The Customs Act 1901 och kostar cirka 4000 australiensiska 
dollar varje år. Varor som levereras in på ett lager under en “Nature 20”-deklaration 
kan på obestämd tid lagras utan att betala skatter och tullar tills dess att varorna säljs 
eller exporteras vidare. “Nature 20”-deklaration är ett samarbete med tullen som anger 
varor som importeras för lagring i en tull licensierade lagerlokal. Ägaren av denna 
lagerlicens har som skyldighet att se till att varorna redovisas på ett korrekt sätt och 
förvaras säkert. Skulle det mot förmodan inte skötas kommer innehavaren för licensen 
att stå till svars för eventuella uteblivna intäkter. För att säkerställa varornas säkerhet 
och att skatten betalas till samhället är aktiviteter i lagren begränsade och alla 
värdeökande aktiviteter är förbjudna.  
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För att på så smidigt sätt som möjligt göra affärer med australiensiska tullverket har 
de tagit fram en checklista för att underlätta samarbete:  

1. Det första de vill att företag ska göra är att bestämma huruvida de vill 
kommunicera med tullverket. Antingen görs det via tullens egna “Customs 
interactive” eller via Electronic Data Interchange. Om företaget använder 
Electronic Data Interchange ska de samarbeta med sin programvaruleverantör. 

2. Bestämma vilka och hur många digitala certifikat som företaget behöver. 
3. Sista steget är att slutföra registreringsprocessen samt underteckna ett 

användaravtal.  

4.2.2 Moms 
Gällande moms och skatt sköts det av Australian Taxation Office som är den 
australiensiska motsvarigheten till det svenska skatteverket. För importörer av varor 
och tjänster gäller regler angående skatt enligt australiensiska Goods and Services Tax 
(GST). GST betalas på alla importerade varor om de inte skulle förkomma speciella 
undantag. Exempel på dessa undantag är lyxiga bilar, drycker, läkemedel med mera. 
Det nya skattesystemet anger att importören skall betala GST i samband med 
tullavgifterna som motsvarar 10 % av värdet av det som importeras. När det gäller 
varor som importeras till ett lager måste inte GST betalas förrän varorna lämnar lagret 
för konsumtion. 

Om företaget har en omsättning på mer än 75 000 australiensiska dollar har 
australiensiska tullverket skapat följande steg för att på ett korrekt sätt betala skatt och 
moms:  

1. Registrera sitt företag för GST online via skatteverket.  
2. Ta reda på om företagets försäljning är skattepliktig och inkludera moms i 

priset på företagets skattepliktiga försäljning. 
3. Utfärda skattefakturor för företagets skattepliktiga försäljning och erhålla 

skattefakturor för företagets inköp. 
4. Göra anspråk på kredit för alla GST som ingår i priset på de varor och tjänster 

som företaget köper. 
5. Redogör hur företaget kommer utfärda skattefakturor till kunderna för att 

sedan samla in dessa och skicka till skatteverket. 
6. Framföra årliga försäljningsrapporter och betala GST till skatteverket eller 

erhålla en återbetalning. 

4.2.3 Sammanfattning av Frågeställning 1 
Viktiga aspekter att ta i beaktning angående import till den australiensiska marknaden 
har i studien visats vara: 
 

1. Speciella licenser vid import till företagets lager.  
2. ”Nature 20”-deklaration. 
3. Goods and Services Tax 
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4.3 Vilka kritiska faktorer bör tas i hänsyn vid expandering av 
e-handel till ett nytt land?  
För att undersöka i vilken utsträckning marknaden har påverkan på de kritiska 
faktorerna vid expandering har följande punkter studerats på det berörda landet. 

4.3.1 Marknaden i Australien 
Enligt dokument från fallföretaget är Australien det land i Asia-Pacific som har den 
mest utvecklade e-handelsmarknaden då de erbjuder en solid marknadsstorlek med en 
tekniskt kompetent kundbas som förespråkar e-handel. Information från företaget 
visar även på att Australien rankas på en tionde plats i världen gällande 
marknadsattraktionskraft. Rankningen kan bero på landets välutvecklade och effektiva 
logistiska infrastruktur samt den höga användningen av internet, tablets och 
mobiltelefoner. På så sätt kan konsumenterna handla på internet via flera olika 
alternativ både online och offline. En stor mängd australiensare handlar via e-handel 
främst på grund av bekvämligheten samt det större utbudet som internet kan erbjuda.  

Vad man kan se på utvecklingen över tid på den australiensiska marknaden är att den 
internationella e-handeln backar procentuellt jämfört med tidigare månader. Sett till 
2015 års tillväxttakt separat för internationell och nationell e-handel har den nationella 
e-handeln ökat med 15 % medan den internationella handeln backade med cirka fyra 
procentenheter jämfört med tidigare år. Största anledningen till att e-handlare väljer 
att handla internationellt är på grund av priset och produktvariationen. De 
produktkategorier som australiensare väljer att köpa genom internationella e-handlare 
är kläder, leksaker och hushållsprodukter. Men som jämförelsen mellan dokumenten 
visar så är den internationella e-handeln i en negativ trend. Höga leveranskostnader 
till följd av en försvagad australiensisk valuta anses vara orsaken till en minskad 
internationell e-handel. 

4.3.2 Kundbeteenden 
Som nämnts tidigare i rapporten så rankas den australiensiska e-handelsmarknaden på 
tionde plats gällande marknadsattraktion i världen. Dokument som har studerats har 
gett författarna möjlighet att kartlägga och analysera landets kunder, köpvanor och 
preferenser när det kommer till e-handel. Från dokumenten har det konstaterats att 
internt i landet under 2015 utgjorde e-handeln ungefär 6,9 % av den totala 
detaljhandelsförsäljningen vilket motsvarar ett värde på cirka 19,1 miljarder. 
Tillväxtpotentialen på den australiensiska e-handelsmarknaden är enligt 
dokumentstudierna stor, vilket fjolårets totala årssökning i e-handelanvändning på 
11,2 % indikerar. Framför allt är det i storstäderna där onlinekunderna är mest 
bekväma med att genomföra transaktioner online. Totalt genomförs tre fjärdedelar av 
all e-handel i någon av landets storstäder. 

Sett till hur användningen av e-handel är fördelad i landet så sker det tillsammans i de 
tre delstaterna Queensland, Victoria och New South Wales 75 % av försäljningen. 
Åldersmässigt är det populationsgruppen 35-44 år som är de största användarna av e-
handel och de varor som är populärast att köpa online är hemartiklar, matvaror, teknik 
och mode. Tillsammans utgör dessa fyra kategorier totalt 70 % av den totala online 
marknaden. I Tabell 10 visualiseras hur fördelningen mellan kategori och åldersgrupp 
ser ut samt hur stor den totala försäljningen i landet är fördelad per kategori. 
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Tabell 10 - Fördelning av försäljningen per kategori och ålder. 

 
 
Australiensarna är flitiga användare av tablets och smartphones. I genomsnitt äger 
varje invånare 3,1 mobila enheter per person och i 60 % av fallen använder sig 
användaren av en enhet för att surfa, kolla mail och sociala medier flertalet gånger per 
dag. När mobila enheter inte används för att genomföra transaktioner används de 
framförallt åt att göra research angående produkter individen är intresserad av. 

4.3.3 Trender 
För att undersöka i vilken utsträckning marknadens förändringar och trender påverkar 
de kritiska faktorerna vid expandering har följande punkter gällande m-commerce och 
leveransalternativ studerats på det berörda landet. 
 
Mobilanvändning (m-commerce) och i synnerhet shopping via mobiler börjar bli allt 
mer vanligt. Nästan en tredjedel av de australiensare som deltagit i en enkät sa att de 
någon gång hade köpt en vara vid mobilen, och en fjärdedel hade genomfört ett köp 
med hjälp av en tablet, det senaste året. Dokument visar även på att användningen av 
m-commerce sker mest mellan åldrarna 18-34 år. För att undersöka vad som drev m-
commerce granskades de aktiviteter kopplade till köpen. 64 % av köpen skedde via 
appar medan 54 % skedde direkt via företagets hemsida. Konsumenterna föredrar att 
handla via app då bekvämlighet och tidsbesparingen är en stor och viktig fördel. 
 
Dokument visar även att om mobilerna inte används för att slutföra ett köp så är det 
ändå det viktigaste och starkaste verktyget som används av konsumenterna. Det kan 
användas för att utforska produkten och butiker, kolla recensioner från andra 
konsumenter via sociala medier, få kuponger och erbjudanden med mera. Dessa 
trender är inte aktuella i bara Australien.  

För att påvisa den ökade mobilanvändningen kan man kolla på statistik från de senaste 
åren. I Figur 8 visas resultat på nästan 23 000 personer som deltog i en enkät från 
fallföretagets dokument som svarade på frågan “Hur ofta handlar du produkter med 
hjälp av en mobil/tablet?”. Den största förändringen har skett under “Aldrig”-
kategorin som har sjunkit från 70 % till 46 % på fyra år. Om det skulle fortsätta 
procentuellt sätt i samma riktning skulle nästan 80 % vid år 2019 använda en 
mobil/tablet för sina köp. 
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Figur 8 - Inköp via mobil/tablet de fyra senaste åren. Anpassad från fallföretagets 

dokument.  

Dokument från fallföretaget visade att 49 % av de tillfrågade någon gång hade betalt 
ett högre pris hos en leverantör för att de kunde erbjuda bättre leveransalternativ än 
konkurrenten. Tittar man på vilka individer som väljer att betala extra för att kunna 
personalisera sin egen leverans så handlar det om personer mellan 18-38 år. Denna 
grupp av individer tar även större hänsyn till leverantörens returhantering eftersom de 
i större utsträckning vet om att de kommer returnera varor de har beställt. Hela 81 % 
skulle föredra att handla med en leverantör som har välutvecklade och enkla 
returflöden. Erbjudna logistiktjänster som innefattar leverans och retur har därmed en 
påverkan på ett företags försäljning och vinst. Exempelvis visar dokumentstudie att 66 
% i en undersökning har valt en leverantör över en annan för att de kunde erbjuda 
bättre leveransalternativ. 

Sett till de leveransalternativ som flest onlinekunder någon gång har använt sig av så 
har hela 90 % av de tillfrågade fått sin produkt via hemleverans. Andra 
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leveransalternativ som exempelvis online-2-store, hub-and-spoke och same day 
leverans är det framförallt kundgruppen 18-38 år som utnyttjar. Denna åldersgrupp är 
även en stor förespråkare av trackingmöjligheten i sina leveranser. Detta eftersom det 
erbjuder möjligheten för att alltid ha kontroll och tillgång till information kring var en 
beställd produkt befinner sig och den kvarvarande leveranstiden.  

Framtiden inom leveransalternativ går mot en ökad flexibilitet och snabbare 
leveranser. Nya leveransalternativ som exempelvis överlämning direkt till kundens bil 
genom användning av smart-car funktionen är ett alternativ som undersöks. Detta 
skulle vid en implementering generera en ökad flexibilitet för kunden. Som tidigare 
nämnt är snabbheten i leveranserna något kunderna i framtiden efterfrågar enligt 
studerade dokument. Hela 53 % av de tillfrågade skulle använda sig av 
leveransalternativet same-day delivery om detta alternativ erbjöds och 35 % skulle 
använda sig av one-hour delivery.  

4.3.4 Lagerplacering 
Till ytan är Australien det sjätte största landet i världen vars population främst är 
stationerad längs kusterna. Dokumentstudier visar att nästan 80 % bor inom 100 
kilometer från östkusten vilket gör Australien till en av världens mest kustbaserade 
populationer. Till följd av landets yta erfordras det att logistiken och infrastrukturen är 
funktionell för att förbinda de olika landsdelarna då Australien exporterar en stor 
mängd råvaror. Figur 9 illustrerar landets delstater, storstäder och territorium. 

 
Figur 9 – Australien. 
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I studerade dokument framgår det tydligt att majoriteten av befolkningen och e-
handelsanvändarna bor längs östkusten. Fallföretaget har även en uttalad ambition att 
expandera sin marknad och lager till australiensiska östkusten där även merparten av 
Australiens största städer Sydney, Canberra, Brisbane, Melbourne och Adeleide finns. 
I Tabell 11 illustreras avståndet i kilometer mellan de fem storstäderna på östkusten. 
Totalt avstånd är det sammanlagda avståndet i kilometer från en punkt till alla de 
andra destinationerna. 

Tabell 11 - Avstånd mellan de fem storstäderna 

 

4.3.5 Sammanfattning av Frågeställning 2 
Viktiga aspekter att ta i beaktning angående marknad, kundbeteende, trender och 
lagerplacering gällande den australiensiska e-handelmarknaden har i studien visats 
vara: 
 

1. Fördelning av försäljning per kategori och ålder. 
2. Australiensarnas vardagliga användning av smart devices. 
3. M-commerce påverkan på e-handelsanvändningen.  
4. En stärkt nationell e-handel. 
5. Framtida kundpreferenser gällande leveransalternativ. 
6. Majoriteten av e-handelskonsumenternas lokalisering i landet. 
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5 Analys 
Kapitlet avser att analysera empiri gentemot teori för att på så sätt besvara studiens 
två frågeställningar. Kapitlet är indelat i två kapitel utefter frågeställningarna.  

5.1 Vilka är de viktiga importfaktorer att ta i beaktning vid 
expandering av e-handel till ett nytt land?  
Här redovisas de faktorerna som har erhållits från kapitel tre och fyra som sedan 
använts till grund för att kartlägga import till Australien.  

Svaret på frågeställning 1 och dess importfaktorer visas i Tabell 12. 

Tabell 12 - Importfaktorer till Australien. 

 
 
Gällande företag vars ambition är att upprätthålla ett lager till syfte att sedan sälja 
varorna är importlicensen “Nature 20” den främsta och viktigaste faktorn att ta i 
beaktning. I första hand på grund av att det är en obligatorisk licens som alla företag 
måste erhålla vid import till lager och dels att det möjliggör ett enklare samarbete med 
tullverket. “Nature 20” har på så vis en direkt påverkan på företagets performance 
objective inom området “speed” som enligt Slack och Lewis (2011) innefattar alla 
aktiviteter som är knutna till en produkt. Genom ett enklare samarbete med tullverket 
kan förtullningsprocessen genomföras mer effektivt, importer kan ske i en mer 
frekvent takt, vilket i slutändan kommer ha påverkan på den totala ledtiden från 
beställd order till överlämnad produkt.  

Utöver ett enklare samarbete med tullverket skapar licensen ett tryggare samhälle som 
ger det australiensiska tullverket möjligheten att säkerhetsställa att tullskatten vid 
senare tillfälle betalas samt att varorna förvaras säkert. Australien ingår inte i någon 
union och har därför inte fri rörelse av varor som tullunionen i EU. “Nature 20”-
licensen ger företag som är aktiva på den australiensiska marknaden liknande fördelar 
som den fria rörelsen erbjuder. Genom att ha ett tullfritt lager får företaget en lägre 
lagerföringskostnad då medellagervärdet inte inkluderar de extra kostnaderna som 
tillkommer vid förtullning. Till följd av detta kan företaget antingen välja att sänka 
sina konsumentpriser och sälja större volymer, eller öka sina marginaler och 
täckningsgrad per produkt och tjäna mer pengar per såld vara. I och med detta kan 
paralleller dras till performance objective “cost” och “Nature 20”-licensen.  

Från “Nature 20” framgår det även att skatten som benämns Goods and Services Tax, 
i Sverige känt som moms, inte behöver betalas till Australian Taxation Office förrän 
varorna blir sålda eller exporterade till ett annat lager. Denna skatt motsvarar 10% av 
värdet på de importerade varor förutom vissa speciella förekomna som till exempel 
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lyxiga bilar, drycker, läkemedel med mera. I Sverige betalar företag ingående moms 
när de köper en tjänst eller produkt från annat företag (Skatteverket, 2016). I och med 
att ingående moms betalas direkt i anslutning till köpet blir påslaget på produkten som 
lagerhålls i Sverige högre än vad påslaget blir på en produkt som importeras in och 
lagerhålls i Australien. Som nämnt tidigare ger det här företag i Australien, som 
importerar in produkter, möjlighet att hålla ner sina lagerföringskostnader. 

Vid import är korrekt paketmärkning en väsentlig del i processen då det underlättar 
för tullverket när beskrivningen gällande produktinformation och tillverkning är rätt. 
Straffen vid felaktig beskrivning är hårda och varorna kan beslagtas. Här är det viktigt 
för företaget att säkerställa att rätt information går ut till deras underleverantörer i 
kedjan. Företagets informationsflöde blir på så vis avgörande ur den aspekten att 
kvalité och produktinformation motsvarar de krav som tullverket kräver. Slack och 
Lewis (2011) menar att kvalitét, framförallt de hårda aspekterna, omfattar alla 
produktens egenskaper vilket också gör att denna process har inverkan på företagets 
performance objectives.  

5.2 Vilka kritiska faktorer bör tas i hänsyn vid expandering av 
e-handel till ett nytt land? 
De viktigaste faktorerna som företag bör ta i hänsyn vid expandering till ett nytt land 
har delats in i fyra kategorier. Nedan följer besvarandet av frågeställningen och 
analyseringen av dessa faktorer. 

5.2.1 Marknaden 
Marknadsmässigt är Australien väl mottagligt för ett företag att expandera sin e-
handel till. I regionen Asia-Pacific har Australien den mest välutvecklade e-
handelsmarknaden som fortsätter att växa. Detta indikerar att det finns en efterfrågan 
på marknaden och därmed en potentiell vinstmöjlighet för företag. Den välutvecklade 
infrastrukturen och invånarnas vardagliga användning av smart devices ger 
expanderande e-handelsföretag möjlighet att penetrera marknaden och nå ut till en 
stor mängd möjliga kunder. Expandering av e-handel leder på så vis till en 
kundutvidgning för företaget vilket Chaffey (2011) anger vara en av de ekonomiska 
fördelarna med e-handel. 
 
Som tidigare nämnt i teorikapitlet i Tabell 8, listar Chaffey (2011) ett antal fördelar 
ett företags verksamhet kan vinna genom att implementera e-handel samt 
konkurrensfördelar som kan erhållas. Vid expandering av e-handel till ett nytt land får 
företag en direkt länk till nya e-kunder. Detta tillför fördelar i bland annat planering, 
prognostisering samt förståelse för kundbehovet. Med andra ord ökar företagets 
inflöde av information. Detta ger företag en större trygghet och större precision i den 
information som sedan sänds bakåt i försörjningskedja. Den australiensiska 
marknaden är relativt isolerad från övriga omvärlden vilket innebär att 
direktkontakten med kunder via e-handeln skapar en bättre inblick i marknadens 
struktur och utformning. Enligt Karakaya och Stahl (1989) är förståelse för 
marknadsstrukturen en stark bidragande orsak till om expanderingen kommer bli 
lyckad eller ej.  

I och med att företaget erhåller ytterligare en försäljningskanal via e-handel, ökar på 
så sätt även efterfrågan hos kunder då större utbud och variation erbjuds (Cao et al., 
2014). Företaget behöver inte heller oroa sig för att förlora kunder till etablerade 
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företag med e-handel. Då Australien som tidigare nämnt är isolerat blir den här 
konkurrensfördelen viktig att eftersträva. Samma konkurrensfördel är även generellt 
viktig att eftersträva vid expansion, oavsett land. Expandering av e-handel till nytt 
land skapar även möjlighet till sänkt driftkostnad då trycket på redan existerande 
butiker i landet skulle minska. Liknande påverkan kan en online-2-store kanal ha på 
fysisk butik enligt Cao et al. (2014). Dock får företaget väga upp driftkostnaden för 
det nya e-handelssystemet gentemot kostnaden för att driva fysisk butik.  

Av 2014 års e-handelstransaktioner i Australien gick majoriteten av köpen till 
internationella aktörer utanför landets gränser. Året därpå, 2015, backade den 
internationella e-handeln istället till förmån för den nationella e-handeln. Anledningen 
till detta anses främst vara den försämrade australiensiska valutan, men även de 
leveranskomplikationer, exempelvis leveranstid, som följer vid internationella 
sändningar. För internationella aktörer leder detta givetvis till komplikationer, men 
också möjligheter. Följderna blir en sänkt försäljningsvolym och sämre resultat med 
tanke på att en stor del kunder försvinner. Möjligheterna för dessa företag blir att 
expandera in i den marknaden man tidigare var verksam i, här har aktörerna redan en 
etablerad kundbas och kunderna har kännedom om företagets produkter. Potentialen 
för att en expandering till Australien skall bli lyckad är för ett sådant företag på så vis 
hög.  

5.2.2 Kundbeteende 
Att försöka förstå och kartlägga kundernas beteende på marknaden innan man 
investerar i den, är en av nycklarna för att driva en lyckad expandering (Bang & Joshi, 
2009). Enligt de dokumentstudier som har studerats har det fastställts att de 
australiensiska e-kunderna framförallt hittas i landets större städer. Landets invånare 
använder sig även flitigt av smart devices vilket företag som expanderar, bör ta i 
hänsyn. Anpassade webbsidor och appar är exempel på hur företagen kan underlätta 
för kunderna att fönstershoppa, samt att företagen på så vis når ut till en bredare 
kundbas. Utifrån Tabell 10 går det att utläsa vilka kundgrupper som köper vilka 
produkter. Företag kan utifrån sådan information anpassa sina webbsidor och appar 
efter vilken kundgrupp som önskas nå ut till samtidigt som man tar i beaktning vilken 
kundgrupp som faktiskt köper produkterna. 
 
Faktumet att e-konsumenterna till störst del hittas i storstäderna gör last-mile-
distributionen aningen mer komplex. Storstäder innebär i regel oftast mer trafik vilket 
leder till att stor vikt behöver läggas på leveransplaneringen. Till följd av detta måste 
företag som vill expandera ha en plan kring hur man ska nå ut med produkterna till 
kunderna smidigt men även tillmötesgå kundernas önskemål. De australiensiska 
kunderna efterfrågar snabba leveranser vilket därför innebära att företagen bör lägga 
vikt på “speed” som deras performance objective. Att fokusera på snabbhet i 
storstädernas miljö kan innebära vissa komplikationer. Exempelvis kan hemleveranser 
bli problematiskt eftersom det kräver att kunden är fysiskt närvarande samt att många 
yttre omständigheter påverkar leveransalternativets effektivitet och därmed tidsåtgång 
(Brown et al., 2001).  

I storstadsmiljön bör leveransalternativen mjölkrundor samt hub-and-spoke användas. 
Mjölkrundor eftersom bemanningsmängden och rutterna går att justera beroende på 
trafiksituationen samt att man inte behöver ta kunden i beaktning i samma grad som 
vid hemleverans (Agatz et al., 2007). Hub-and-spoke eftersom stora delar av 
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leveranserna kan samlas inom ett cityområde på en hög centraliserad plats och 
möjliggör på så vis samlastning av flera leveranser till samma ställe (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Hub-and-spoke ställer dock krav på kunden själv att komma och 
kvittera ut ordern. 

5.2.3 Trender 
Trender på marknaden uppkommer, ändras och försvinner hela tiden. Ur ett företags 
synvinkel är det dock viktigt att analysera och se vilka trender som kan bli långvariga 
och som företaget bör anpassa sig efter. De trender som har identifierats genom 
dokumentstudier och som, enligt författarna, kommer bestå är m-commerce och 
kundernas synsätt på leveranser från e-handeln. Dessa trender kommer vara aktuella 
även för andra länder under en längre period. 

M-commerce i sig kan ses som en enskild försäljningskanal. Kanalen erbjuder en 
lättillgänglig åtkomst till företagens hemsidor eller appar vilket australiensarna 
föredrar och kan på så sätt generera i mer försäljning. Även om ett köp inte genomförs 
på företagets specifika hemsida eller app kan det ändå användas till exempelvis “cross 
shopping”. Det vill säga att kunder gör en research på varan och köper varan sedan 
billigare i en annan butik. Dock kan scenariot lika väl vara att kunderna kollar upp 
varan för att erhålla mer information om produkten och köper den sedan i företagets 
fysiska butik.  

Som tidigare nämnt i analysen ser de australiensiska e-kunderna “speed” som den 
viktigaste performance objective i leverantörshanteringen. Däremot önskar kunderna 
att last-mile-distribution skulle vara mer flexibelt och gå att anpassa efter ens egen 
vardag eller situation. Att anpassa leveranserna efter personens realtid skulle innebära 
en större påfrestning på företagets SCM i det avseende att informationsflödet, både in 
och ut, behöver utvecklas för att kunna ta emot och samla mer data. Leverantören ska 
även hela tiden vara uppkopplad och tillgänglig för sena ändringar i leveransplats och 
tid. Detta skulle för företaget vara väldigt kostsamt och troligtvis svårt att införa. 

Att anpassa leveransen efter kundens situation anser författarna vara mer realistiskt. 
Situationer kan exempelvis vara one-hour-leverans, one-day-leverans eller natt-tid-
leveranser. I storstäderna, där de australiensiska kunderna befinner sig, bör one-hour-
leveranser vara möjligt att implementera. Dock bör företag reglera mellan vilka tider 
på dygnet detta är möjligt med tanke på trafiksituationen i storstäderna. Samma sak 
gäller one-day-leveranser. Natt-tid-leveranser kan genom den nya tekniken ske via 
överlämning till bostadens bilar eller postfack. Leveransformen kräver dock en större 
arbetsbelastning som i sin tur leder till större lönekostnader för företag. Fördelarna 
med dessa leveransmetoder är att man blir mer flexibel i sitt arbete med leveranser 
och förbättrar på så vis sin kundservice. 

5.2.4 Lagerplacering 
Som tidigare nämnt i teorikapitlet finns det en metod som företag kan tillämpa vid 
placering av kommande lager. Enligt Olhager (2000) är tyngdpunktsmetoden en 
lämplig metod då den tar transportkostnaderna i beaktning samt vart kunderna och 
leverantörerna är stationerade. I Australiens fall sker 75 % av e-handeln på östkusten. 
Det råder inga tvivel om att det är på östkusten kunderna finns i angränsning till de 
fem storstäderna. Metoden och tankesättet är inte begränsat till endast Australien utan 
kan appliceras oavsett expanderingsland. Att kartlägga vart konsumtionen är som 
störst i landet och placera sig utefter det, med tyngdpunktmetoden i åtanke, kan 
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generera i sparade transportkostnader och förbättrad kundservice. Dels kommer 
företagen närmare de mest frekventa konsumerande kunderna och kan på så vis 
erbjudare snabbare leveranser till dessa. På så vis når företaget en högre kundservice 
mot sina kunder. Företaget sänker också sina transportkostnader eftersom man via 
tyngdpunktmetoden funnit en strategisk geografisk placering som sparar in på 
transportkostnader. Att placera sig i närheten till sina mest frekventa kunder möjliggör 
även för samlastningar och frekventare leveranser till exempelvis en hub-and-spoke 
central som ur ett företags perspektiv minimerar transportkostnaderna ytterligare 
(Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
Utifrån Tabell 11 från empirikapitlet kan resultatet från den tabellen appliceras på 
tyngdpunktsmetoden. Tabellen visar att Canberra har kortast distans till de andra 
städerna. Sydney har ungefär samma totala distans. Med tyngdpunktsmetoden i åtanke 
är dessa två städer en relevant positionering av lager då det blir lägst transportkostnad 
ifrån dessa punkter. Dock tar tabellen inte hänsyn till eventuella underleverantörer 
eller infrastruktur som påverkar. För att få en mer tyngd i svaret bör andra aspekter tas 
i hänsyn som till exempel markkostnad, antal invånare och logistiska lösningar. Med 
detta i åtanke bör företag använda denna metod som grund till valet av lagerplacering. 
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6 Slutsatser och diskussion 
Kapitlet redovisar studiens slutsats, implikationer och metoddiskussion kring studien 
och dess resultat. Vidare sammanfattas studiens rekommendationer. Kapitlet avslutas 
med förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 
Då syftet med studien var att bidra med kunskap vid identifiering av kritiska faktorer 
vid expandering av e-handel till ett nytt land formade författarna två frågeställningar 
för att besvara dessa och därmed uppfylla syftet. Med frågeställning ett besvarad 
kunde författarna dra slutsatsen att vid expandering av e-handel till ett nytt land bör 
importlicenser beaktas, korrekt paketmärkning genomföras samt hänsyn till skatt och 
moms i det berörda landet tas. Med frågeställning två besvarad kunde författarna dra 
slutsatsen att vid expandering av e-handel till ett nytt land var faktorerna marknad, 
kunder, trender samt lagerplacering kritiska. Med detta i åtanke anses studiens syfte 
vara uppfyllt.  

6.2 Implikationer 
Innan ett företag väljer att genomföra en expandering till ett nytt land är det viktigt att 
kartlägga marknaden som företaget vill expandera till samt hur logistiken kommer 
fungera i praktiken i det nya landet. Stora investeringar är vanligt förekomna när 
expanderingen väl ska genomföras och därför är en förstudie kring expansionslandet 
av intresse för investerarna att genomföra. I denna studie har tullagar och 
importfaktorer studerats i det tilltänka expansionslandet för att finna de kritiska 
faktorerna som kommer att ha en direkt påverkan på företag vid faktisk expandering. 
Studien har även analyserat expansionslandet utefter de kritiska faktorerna författarna 
har ansett vara kritiska att studera innan den faktiska expanderingen. Områdena som 
expansionslandet har studerats utefter är marknaden, kunder, trender samt 
lagerplacering. Dessa kritiska faktorer, och analysen kring dem, skapar en bra 
grundinformation kring marknadens mottaglighet och beslutsfattningen kring 
genomförande av faktisk expandering.  

Den arbetsform som har använts har genererat ett praktiskt utfall av den 
australiensiska marknaden utefter de kritiska faktorer som har tagits fram. Studien har 
inte bidragit med några teoretiska implikationer då inga nya teorier har skapats inom 
ämnesområdet. 

6.3 Metoddiskussion 
Då studien avser att skapa en generell förståelse för de kritiska faktorerna som finns 
vid expandering har litteraturstudien byggts upp brett för att bemöta detta. Teorierna 
som använts är granskade vetenskapliga artiklar, rapporter, publikationer, 
avhandlingar samt böcker. I och med att de använda teorierna är vetenskapligt 
godkända samt väl etablerade och vanligt förekomna anses, av författarna, att studiens 
litterära ramverk är pålitligt ur ett vetenskapligt synsätt. Den tidsmässiga fördelningen 
mellan de teoriområden som har studerats har varit relativt jämn vilket resulterade i en 
övergripande förståelse kring studiens problemområde, dock erhölls ingen expertis 
inom något specifikt teoriområde. Detta anser författarna har varit både en för- och 
nackdel med studien. Litteratursökning kring expandering och dess beståndsdelar 
anser författarna inte vara begränsad. Många teorier går att kopplas till detta område 
och därför kunde författarna arbeta med aktuella metoder och teorier. 
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För att uppnå studiens syfte och generera ett resultat var kombinationen mellan 
litteraturstudien och fallstudien väsentlig. Fallstudien bidrog med den statistik och 
information som var nyckeln till att kunna utvärdera Australien efter de kritiska 
faktorer som togs fram. Utan denna information hade studiens syfte inte kunnat 
besvaras. 

Resultatet grundar sig även till stora delar på det flertalet dokumentstudier som har 
genomförts. Genom att till stora delar förlita sig på dokumentstudier och den statistik 
som funnits i dessa skapades en mer objektiv bild av den australiensiska marknaden.  

Intervjuerna i denna studie bidrog inte mycket till empirisk data utan snarare 
genomfördes dessa i syfte att få vägledning och möjlighet till diskussion för 
genomförande av studien. För att erhålla djupare kunskap och förståelse kring 
området hade intervjuer med tidigare involverade personer i expanderingsprojekt 
kunnat genomföras. På så vis hade information kring tidigare expansioners 
tillvägagångsätt och utfall sammanställts och vidareutvecklats. Däremot skulle 
informationen som erhållits från intervjuer kunnat vara vinklad utefter 
intervjupersonens egna åsikter (Yin, 2013). I och med tidsbegränsning och 
fallföretagets globala utbredning hade detta dock varit svårt att genomföra. Den stora 
tidsskillnaden mellan Sverige och Australien har även bidragit till att användning av 
intervju som metodform har blivit lidande. 

Då studien har begränsats sig till endast ett land blir även resultatet i sig begränsat. 
Hade studien istället inkluderat flera länder hade ett mer generellt resultat tagits fram 
som tog hänsyn till en större andel marknader. På så vis hade, i princip, en handbok 
för hur företag ska gå till väga för att expandera sin e-handel kunnat tas fram utefter 
generella kritiska faktorer som är återkommande för flera länder. Tidsbegränsningar 
och direktiv är påverkande faktorer som har gjort att studien endast har fokuserat sig 
på den australiensiska marknaden.  

Som tidigare nämnt hade en studie som involverade fler länder genererat i ett mer 
generaliserbart resultat. Dock är de kritiska faktorerna som tagits fram: marknaden, 
kunder, trender och lagerplacering, generaliserbara i den bemärkelsen att alla faktorer 
går att utvärdera i varje tilltänkt expansionsland. 

6.4 Rekommendationer 
Vid expandering till andra länder rekommenderas att analysera landet utefter de 
kritiska faktorer som i denna studie har tagits fram. Beroende på land förändras 
marknadens mottaglighet och efterfråga, därför ger dessa kritiska faktorer en 
indikation om expandering kan vara lönsam.  
Importfaktorer: Vid import till Australien rekommenderas att utnyttja ”Nature-20” 
licensen som innebär att företag kan importera in varor till lager utan att göra ett 
momspålägg. Detta innebär att företag kan lagerhålla varor till ett lägre värde vilket 
leder till att lagerföringskostnaden kan hållas på en lägre nivå.  
Marknad: Till att börja med bör företag undersöka om det finns en efterfråga i landet 
kring produkten/produkterna som företaget vill lansera i landet. Här bör även 
marknaden undersökas i stort. Vilka utpräglade kännetecken marknaden har och i 
vilken riktning den pekar mot.  
Kundbeteende: Om efterfrågan finns rekommenderas det att kartlägga landets 
kunder. Vart kunderna finns, vilka de är, när de köper, hur de köper etc. Att förstå 
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kundernas köpmönster och hur de tänker underlättar när expanderingen väl ska 
genomföras. En grundlig kartläggning av expansionslandets kunder ger expanderande 
företag möjligheten att anpassa sin marknadsföring, leveransalternativ och 
beställningsmetoder efter kundernas önskemål. 
Trend: Att som företag skapa en bild av hur marknaden förväntas att förändras över 
tid och vad kunderna i framtiden kommer efterfråga kan företag vinna strategiska 
fördelar genom att ligga steget före sina konkurrenter. Genom att analysera 
marknadstrender och arbeta med dessa internt inom företaget kan strategiska fördelar 
skapas.  
Lagerplacering: Författarna har i denna studie introducerat tyngdpunktmetoden som 
lämplig metod att använda vid beslutande om lagerplacering i Australien. 
Tyngdpunktmetoden går även att applicera oavsett tilltänkt expansionsland. Vad 
företag bör ha i åtanke är att tyngdpunktmetoden inte tar yttre omständigheter i 
beaktning så som, infrastruktur, kundplacering eller närhet till tullar. Vid användning 
av tyngdpunktmetoden bör därför omkringliggande faktorer tas i beaktning. 

6.5 Vidare forskning 
Denna studie har utgått från expandering av e-handel till den australiensiska 
marknaden och vilka kritiska faktorer företag bör ta i hänsyn. Vidare forskning kan 
göras på andra länder, samt fler länder i stort och på så vis kunna generalisera kritiska 
faktorer över flera länder. Även den faktiska expanderingen av e-handel kan studeras 
för att kartlägga vilka kritiska faktorer som i detta skeende kan generaliseras. 
Exempelvis skulle en modell för ekonomisk vinning kunna upprättas för att få erhålla 
data på ifall expansionen är lönsam eller inte.  
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