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Inledning
Den generella digitalisering som nu sker världen över har medfört att e-handel idag
befinner sig under stark tillväxt, där omsättningen på nätet ökar lavinartat. E-handeln i
Sverige utgör idag sex procent av den totala detaljhandeln i Sverige (bortser man från
dagligvaruhandeln utgör den tio procent). Tillväxten inom e-handel hade under 2012 en
tillväxt på 20 procent och ökade till 31 miljarder kr, under 2013 ökade omsättningen till
37 miljarder kr och 2014 till 43 miljarder kr. Tillväxten har fortsatt kvartalsvis och under
2015 omsatte e-handeln strax över 50 miljarder kr, en ökning med 19% mot tidigare år.
Det är främst tack vare ny teknik som försatt e-handeln i denna konstanta tillväxt. Kunder
känner sig idag säkrare och mer vana vid att handla på nätet och blir därför fler och fler,
samtidigt som e-handeln i mobilen ökar då möjligheten finns att shoppa varsomhelst,
närsomhelst. Samtidigt kommer också tillväxten som ett resultat av ökad kreativitet bland
återförsäljare som erbjuder lojalitetsprogram, reklamförsäljning och riktad
marknadsföring. Detta har inte bara lett till att fler kunder handlar på nätet utan också att
varje kund spenderar mer. Forrester har förutspått att den genomsnittliga kunden
kommer att spendera 1,738 dollar/år fram till år 2016, vilket kan jämföras med 1,207
dollar under 2011. Den stora ökningen kommer främst från utvecklingen av e-handeln,
därmed är e-handeln en mycket viktig drivkraft i försäljningsutvecklingen. Samtidigt som
den digitalisering som lett till den kraftiga ökningen av e-handel inte bara påverkar
försäljningstillväxt, utan bidrar även till en effektivisering av företags interna

verksamheter och skapar förutsättningar för ökad integration och automatisering av
försörjningskedjor.
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Behovet av E-handel
I kommunens satsning på e-handel i Jönköpingsregionen har en förstudie tidigare
genomförts. I denna förstudie intervjuades ett flertal företag som uppgav att den generella
digitalisering och utveckling av e-handel, idag har en väldigt stor inverkan på företagens
verksamhet, samt att den i vissa fall helt revolutionerat sättet man gör affärer. Det innebär
att den bild som generellt finns kring den kraftiga tillväxt när det gäller e-handel globalt
och nationellt, även gäller i Jönköping. Klart står det där med att e-handeln är under en
starkt stigande trend som påverkar sättet vi gör affärer, men samtidigt frigörs potential för
nya affärsmöjligheter.
Vid en analys av Jönköpingsregionen identifierades förutsättningar för en lyckad satsning
inom digitalisering och e-handel. Näringslivet består av flertalet IT-konsulter,
entreprenörer, små-, medel-, och stora bolag som många har en anknytning till digitala
affärsmodeller. Samtidigt finns också en stor tillgång till kompetens i form av Jönköping
University och andra program runt om i regionen. Vidare är Jönköpingsregionen även
känd för sitt geografiska läge gällande logistiska förutsättningar.
En undersökning som gjorts i denna delstudie har visat att Jönköpingsregionen idag har
ett stängt eller nästintill obefintligt nätverk kopplat till e-handel. Ett nätverk som skulle
kunna fungera som en kunskapsbas för de företag eller privatpersoner som har ett
intresse för e-handel. Samtidigt har även Jönköpingsregionen visat sig vara hem till
flertalet företag, entreprenörer och privatpersoner som alla har ett intresse av e-handel.
Samtidigt som intresset för e-handel är stort enligt undersökningen finns det en del
svårigheter i regionen, är det endast ett fåtal e-handlare i regionen sett till andra platser i
Sverige. Bland e-handlare syns till exempel Elgiganten, Babyshop och IKEA. Det har
dock visat sig finnas en del svårigheter som respondenter tagit upp under intervjuer och
enkätundersökningar. I enkäten ställdes frågan; ”Vad behöver ni som är i starten av ert ehandelsprojekt främst hjälp med?”
•
•
•
•
•
•

Alternativ och svar ges nedan.
Marknadsföring & Sälj (65%)
Kunskapsbas eller Nätverk (30%)
Lager & Logistik (5%)
IT-stöd eller tjänster (0%)
Juridisk hjälp (0%)
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Med andra ord så anses Marknadsföring & Sälj vara det område där flest e-handlare anser
att de skulle behöva hjälp. Efter det skulle de vilja ha tillgång till en kunskapsbas eller
nätverk bestående av andra e-handlare och företag som tillsammans kan dela med sig av
kunskap och lärdomar. Lager & Logistik, IT-stöd eller tjänster och Juridisk hjälp anses
inte vara viktigt utan är områden där bolagen anser att de kan få hjälp relativt enkelt.

E-handelssatsningar i Sverige
Runt om i Sverige pågår det sedan en tid tillbaka satsningar på digitalisering och e-handel,
några har visat sig mer lyckade än andra. För att vi i denna delstudie ska kunna analysera
och undersöka rätt saker, har vi valt att genomföra en benchmarking. Denna baseras på
liknande satsningar för Helsingborg, Kalmar och Borås, städer som aktivt arbetar för att
bli ”Sveriges e-handelsstad”. Avslutningsvis ges nyckelfaktorer till varför vissa av
satsningarna blev lyckade.

Helsingborg E-Commerce Park
Uppstarten av Helsingborg E-Commerce Park påbörjades 2011 som ett initiativ att
undersöka hur e-handlare kan samarbeta bättre och utnyttja skalfördelar mellan varandra
utan att behöva vara stora bolag. 2014 togs beslutet att komma igång på riktigt.
Helsingborg vill, likt Kalmar och Borås, titulera sig som ”Sveriges e-handelsstad” och
anser sig ha en fördel mot andra regioner tack vare stadens logistiska läge och redan
befintlig kunskap inom området. Stadens politiker trycker på att Helsingborg har en
fördel då de har landets första e-handelspark och många e-handlare i jämförelse med
andra regioner. Utöver detta bedrivs även forskning inom e-handel på Campus
Helsingborg, som är en del av Lunds Universitet. De har även flertalet program med
inriktning mot e-handel, exempelvis: Retail Management, Logistics Service Management
och Strategisk kommunikation och digitala medier. Med hjälp av den forskning och
utbildning som bedrivs vill man utmärka sig genom att ha den senaste utvecklingen,
innovation och spetskompetens inom e-handel och därmed bli en självklar plats för de
aktörer/entreprenörer som vill vara verksamma inom branschen. En av
huvudfunktionerna med E-CommercePark från stadens sida är att koppla ihop aktörer
samt driva utbildningar inom området.
Anledning till att man valt Helsingborg

Kommunen ansåg inte att någon tydligt tagit position inom området och att Helsingborg
har möjlighet att göra det. Även om Kalmar och Borås presenterade satsningar inom
samma område innan så anses de inte ha ”tagit fäste”. Helsingborg har även ett bra
logistiskt läge med korta ledtider inom Sverige samt de andra nordiska länderna och norra
Europa, till detta finns även redan en stor containerhamn i Helsingborg. Det finns också
redan ett stort antal e-handlare i Skåne och en vilja hos staden att lyfta fram nya företag
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och främja entreprenörskap. Till detta finns även tillgång till mycket mark med prisvärda
hyror och billig energi för att minska lagerkostnader.
Långsiktigt
Helsingborg satsar på att profilera sig som Sveriges e-handelsstad. Till denna satsning så
skapas nya utbildningar på universitets- och YH-nivå inom området. Helsingborg
marknadsför staden aktivt utifrån ett e-handelsperspektiv. Helsingborg satsar även på att
utveckla e-handeln och cityhandeln genom att exempelvis assistera lokala bolag samt
butiker att bli bättre på e-handel och placera E-CommercePark vid hamnen i Helsingborg
för ett fördelaktigt logistiskt läge.
För deras medlemmar i parken erbjuds:
• Gemensam logistik och lagerpersonal.
• Gemensam upphandling mot leverantörer.
• Kollegor och samarbetspartners i närheten.
• Närhet till leverantörer i parken gör e-handlarna snabbrörliga.
• Personal- och kunskapsutbyte gör att bolagen kan expandera snabbare med
mindre kapital.
• Skalbarhet i lokaler, lager och tjänster.
För regionen och företagen i regionen
E-CommercePark bidrar till att nya företag skapas inom e-handel som i sin tur också
bidrar till fler arbetstillfällen i regionen. I och med satsningen på e-handel attraheras också
kompetent personal till regionen tack vare nya entreprenöriella företag. De håller även i ehandelskonferenser med erfarna föreläsare för att sprida kunskap, till exempel deras egna
E-meet som hölls i Helsingborg 2015 och som hölls i Göteborg 2016. De bidrar även till
nätverkandet mellan personer och företag inom e-handel och logistik ökar i regionen, till
detta föreläser de även på skolor och gymnasier inom e-handel och erbjuder mentorskap
för UF-företag.
Inkubator
Kopplat till E-commercePark har de även startat upp den första inkubatorn i Sverige som
endast fokuserar på e-handel som finns tillgänglig både för företag som redan startat eller
vill starta bolag inom e-handel. De ser helst att bolag som nyligen startats, som vill ta ehandel till nästa steg eller som vill växla upp till en heltidssysselsättning, ansluter sig till
inkubatorn. Under inkubatorstiden har de även vecko- och månadsträffar tillsammans
med de andra bolagen samt mentorer som finns där för att dela erfarenheter. Målet är att
bolagen i inkubatorn ska nå tre till fem gånger högre tillväxt än vad som hade varit möjligt
utanför inkubatorn. För att uppnå det erbjuder de följande till sina inkubatorsbolag:
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Ett kluster – Alla bolag och dess anställda i inkubatorn jobbar med e-handel, så mycket
kompetens som kan behövas finns i samma hus. Bolagen slipper göra dyra misstag för att
skapa framgångsrik e-handel.
Kontinuerliga träffar – Inkubatorsbolag träffas vid veckovisa möten för att utbyta
erfarenheter, samt månadsmöten i form av gästföreläsningar, studiebesök eller
workshops.
Mentorer – Koppla ihop inkubatorsbolagen med passande e-handelsveteraner, någon
som kan stötta och guida dem åt rätt håll, men också bidra med kontakter och ingångar.
Coachning - Rikard Axelsson är inkubatorsansvarige och har lång erfarenhet från ehandel. Han har varje vecka möte med bolagen i parken, han ledsagar och guidar dem,
samt ser till att bolagen har alla resurser de behöver för att nå sina mål.
Bättre priser & avtal – E-CommcercePark och deras partners hjälper bolagen att
förhandla och se till att matcha bolagen mot rätt typ av partner. De ekonomiska vinsterna
kommer ge bolagen i parken en konkurrensfördel gentemot konkurrenter utanför
klustret.
Möjlighet att samköra lager och slippa växtvärk – De försöker se till att ta bort de
flesta trösklarna för bolagen i inkubatorn, bland annat genom att de kommer ha tillgång
till kompetens via inkubatorns partners och kollegor, samt genom att de kan skala sitt
lager i sin egen takt i E-CommerceParks lokaler.
Såddkapital och tillgång till kapitalnätverk - De är en hjälpande länk mellan
inkubatorsbolagen och större riskkapitalbolag/affärsänglar.
Rådgivare och specialistkompetens – De fokuserar på att partners och personer
kopplade till parken kan hjälpa bolagen med jurister, sökmotoroptimering,
affärsutveckling och andra tjänster de kan behöva. De vill ha en stark relationsbyggande
utgångspunkt för alla partners.
Kontor med lager
Som e-handlare är det stor risk att växa ur sitt lager, speciellt om verksamheten skalar upp
snabbt, vilket ofta medför stora, onödiga och oförutsedda kostnader i form av flytt eller
dubbla hyror. E-CommercePark försöker anpassa möjligheter för lagerverksamhet efter
bolagens behov. Det är ofta vanligt för små- och medelstora bolag att outsourca sin
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lagerverksamhet på grund av man vill skala snabbt om bolaget växer, samtidigt kräver det
mycket tid från bolag som kan spendera tiden på saker som gynnar bolaget bättre. Sedan
början av 2016 samarbetar E-CommercePark med E3PL Logistics som erbjuder
integrerade tredjeparslogistiktjänster inom deras målgrupp, vilket innebär små och
medelstora e-handlare. De tar hand om allt runt lagerhanteringen och på så sätt behöver
bolagen inte oroa sig för vem som ska skicka nästa order, om man köpt in emballage så
det räcker eller om man hinner ta hand om sina order. E3PL löser allt detta och frigör
bolagens tid till andra saker.
E-3PL Logistics
Deras affärsidé är att erbjuda integrerade tredjepartslogistiktjänster för e-handelsföretag.
Logistik, IT och e-handel är deras kärnkompetens och de underlättar för bolag att växa på
ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. De erbjuder lagerhantering, orderplock,
logistiktjänster, logistiksystem och integration med webbshoppar. De inriktar sig först och
främst mot nystartade-, små- eller medelstora företag inom e-handelssektorn. Fördelarna
med E-3PL Logistics är att bolagen slipper fokusera på logistik, stordrivsfördelar som
möjliggöra lägre logistikkostnader, skalbarhet av logistikverksamhet i fall bolaget växer
fort och snabba leveranser.

Kalmar E-commerce
E-handelsklustret i Kalmar kallas för E-commerce och startades 2012, det bedrevs som
en ideell förening. E-commerce vänder sig till personer/företag som bedriver (eller vill
bedriva) handel på internet, både B2C och B2B och har ca 70 medlemmar. De är också
öppna till att ta emot företag och organisationer som kan ses som leverantörer och
samarbetspartners och på så sätt förstärka kompetensen i klustret och samtidigt stärka ehandelskompetensen i regionen. E-commerce syfte är att förbättra kompetensen inom ehandel och dess utveckling. Detta främst genom att anordna aktiviteter inom klustret för
att sprida information, kunskap, samverka med andra eller nätverka kring e-handel. Ecommerce samarbetar även med Linnéuniversitetet för att förbättra kunskapen kring ehandel.
När E-commerce startades togs beslut att investera cirka sex miljoner kr, denna
investering görs fördelat utöver ca 6år, där Regionförbundet och Science Park går in med
400tkr vardera/år och Kalmar kommun 100 tkr/år. En person var tillsatt att jobba heltid
för E-commerce när det drog igång. När E-commerce startades fanns planer på att
utveckla/bygga ett logistikcentrum i regionen med fokus på e-handel men dessa planer
lades ner. Numera ligger fokus istället på kompetensutveckling, på grund av regionens
missgynnande infrastruktur och logistiska läge. Som konsekvens av detta valde också både
Outnorth och Royaldesign att flytta sina lager till Växjö samt Orrefors, då de har en mer
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fördelaktig lokalisering än Kalmar. Vidare sågs dessa aktörer som två av de fyra mest
framgångsrika aktörerna i regionen, vilket innebar en stor förlust för satsningen på ehandel i Kalmar.

E-Handelsstaden Borås
Boråsregionen har en stark tradition inom detaljhandel. I Borås finns det en uppbyggd
kompetens inom logistik och en välutvecklad infrastruktur som ger dem en fördel jämfört
med andra, som utgör grunden för en framgångsrik digital handel. Med en gemensam syn
och ett engagemang för Boråsregionen startades E-Handelsstaden Borås i maj 2013 som
en ideell förening. Initialt var det tre personer från Borås som ville arbeta med
stadsutveckling och stärka stadens attraktionskraft. Två år senare gick föreningen över till
att bli en ekonomisk förening där visionen om att bli Nordens handelsnav skapades.
Detta ska uppnås genom att utveckla Borås position som ett modernt handelsområde och
skapa möjligheter för investeringar, etablering och tillväxt. De aktörer som samspelar i EHandelsstaden är Borås Stad, Högskolan i Borås, övriga utbildningsaktörer samt
medlemmarna, som i dagsläget är ca 130 st.
Målet är att utveckla regionens utbildningsmöjligheter och säkra tillgången på kompetent
arbetskraft. Det gör de med ett fokus på forskning och utveckling samt genom att
kartlägga kompetensbehov, konkretisera utbildningsplaner och arbeta för att starta
relevanta utbildningar. De kommer behöva YH-utbildningar, företagsspecifika kurser och
akademiska utbildningsprogram.
Som medlem får man tillgång till en plattform för att samordna och utveckla
logistikområdet. De arbetar med logistik för all typ av handel i Boråsregionen och inom
områden som till exempel konsumentinsikt, logistiklösningar, informationstekniska
hjälpmedel och intelligenta transportsystem. Det innefattar allt från forskning och
internationell trendspaning till att initiera och driva företagsgemensamma projekt. Deras
mål är att sprida kunskap och därigenom ge konkurrensfördelar till medlemsföretagen.

Summering e-handelssatsningar
Det råder inget tvivel om att digitalisering och e-handel är ett hett ämne i städer runt om i
landet, där man har som mål att bli Sveriges ledande e-handelsstad. En satsning på ehandel kan resultera i många positiva utvecklingsmöjligheter för de städer som tar steget,
bland dessa kan det öka chansen för nyetablering av befintliga e-handelsföretag, stimulera
nyföretagande kopplat till e-handel samt ge staden i fråga ett starkare varumärke.
I de satsningar som beskrivits ovan finns en viss skillnad, tydligast är skillnaden mellan
Helsingborg & Borås och Kalmar. Helsingborgs och Borås satsningar på e-handel
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uppkom utifrån entreprenörers driv att vilja förändra scenen kring e-handel i sin stad,
med sig fick de universiteten, kommunerna och näringslivet för att tillsammans driva
satsningarna framåt. Även om dessa två satsningar startade på liknande sätt, anser vi att
Helsingborg lyckats bäst då de lyckats sammanväva olika intressenter som alla arbetar mot
en gemensam vision.
Nyckelfaktorer från tidigare satsningar:

• Initiativ uppkom ur ett befintligt behov från individer och bolag där de såg
tillväxtpotential i regionen om en satsning inom digitalisering och e-handel
genomfördes.
• Fokus på nätverkande och kunskapsbyggande för att effektivisera
kompetensspridning mellan olika parter.
• Möjlighet till att partnerföretag ansluter till initiativet för att så många som möjligt
ska kunna nyttja effekterna.
• Kompetensmässiga förutsättningar att matcha de behov som näringslivet
efterfrågar när de vill digitaliseras eller bedriva e-handel.
• Alla satsningar har skett i anknytning till universitet och högskolor.
• Fördelaktiga logistiska förutsättningar för att kunna hantera ökade volymer.
• De lyckade initiativen i Helsingborg och Borås är ursprungligen drivna av
entreprenörer med målsättningen att få regionen att utvecklas och växa.
• Assistans av näringslivet i satsningen krävs för att möta näringslivets behov.
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Digitalisering och e-handel i Jönköpingsregionen
Som tidigare nämnts genomfördes tidigare en förstudie som inkluderade en
marknadsundersökning där deltagare fick svara på vilka behov man hade kring
digitalisering och e-handel. I samband med denna undersökning kan vi konstatera att
flertalet anser att idén om ett nätverk skulle vara väldigt bra. Karaktären på frågorna som
företagen vill ha hjälp med är allt ifrån upphandlingsstöd till frågor hur de använder
sociala medier på ett effektivt sätt. Många anser också att det är viktigt att ha en relation
till andra handlare så att de kan hjälpa varandra. Cirka hälften av de tillfrågade vill göra
”något”, till så låg kostnad som möjligt under det närmaste året. De flesta har också
startat någon form av försök till mer digital närvaro, ofta via Facebook eller liknande
sociala media.
Det upplevs som att de flesta tycker det är svårt att veta i vilken ände de börjar med
marknadsföring av e-handel, samt vad som är mest kostnadseffektivt. De som har
kommit igång, men inte satsat fullt ut testar sig fram med social media. Utöver detta anser
de flesta att en gemensam portal är intressant, men det är givetvis svårt att svara på om
det är något för dem, då det beror på kostnader och pricksäkerhet, det vill säga om det är
vad de behöver. Hur de använder sociala medier på ett effektivt sätt är exempel på ett
område som andra e-handlare skulle kunna ha kompetens inom och ett nätverk hade
därför kunnat underlätta för kommunikation mellan e-handlare, de som vill börja med ehandel och de som vill starta bolag inom e-handel. På så sätt kan kompetensen som
individer och bolag besitter spridas till andra som är i behov av den. Detta skulle till
exempel kunna göras genom att samla alla handlare som är engagerade via Jönköping City
i ett nätverk som ett steg i att hjälpa varandra eller dela kunskap och erfarenheter. Detta
nätverk skulle på så sätt även kunna underlätta för de aktörer som behöver hjälp eller
inspiration för att starta upp e-handel vid sidan av sin fysiska handel.

Förutsättningar inom näringslivet
Det finns många bolag runt om i regionen som skulle ha nytta av en satsning inom
digitalisering och e-handel, bland annat entreprenörer, nytillkomna- och etablerade bolag,
inom flertalet branscher. Samtidigt, så skulle Jönköping få möjligheten att profilera sig
som en region som prioriterar moderna sätt att kommunicera, samt utbilda och hjälpa
näringslivet gällande bolagsetablering inom e-handel. I regionen finns en stor kompetens
vad gäller digitalisering och e-handel, både hos nyckelpersoner inom näringslivet, hos
kunniga entreprenörer, enskilda bolag eller institutioner. I Jönköping finns många olika
IT-bolag och konsulter som besitter stor kompetens, bland dessa finns Consid, Alten,
Tieto, Sogeti med flera. Många av de IT-bolag som finns i Jönköpingsregionen har
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kunskap om utveckling av e-handelsplattformar och stödsystem och är på så sätt
förberedda på en satsning från regionen inom digitalisering och e-handel.
Under 2015 genomförde Svensk Digital Handel en undersökning som pekar på att ehandlare ofta har svårare än andra entreprenörer att attrahera kapital för sin satsning,
något som kan bidra till minskad tillväxt inom den typen av entreprenörskap. I Jönköping
finns redan väletablerade bolag och institutioner vars primära arbetsuppgift är att
stimulera tillväxt, till exempel finns Science Park i Jönköping AB - bred kompetens inom
affärsutveckling, samt de statligt ägda institutionerna ALMI Företagspartner och ALMI
Invest, Sveriges mest aktiva investerare.

Förutsättningar inom högskola
Vi anser att Jönköping University behöver fokusera mer på digitalisering än vad som görs
för tillfället, som exempel logistikprogrammen för utvecklingen inom e-handel. De
initiativ som tagits från högskolan är att inkludera arbeten om detta ämne i vissa kurser
som förknippas med digitalisering, så som att undersöka olika bolags potential att sälja
direkt till slutkund inom kurser för distributionslogistik. Dock finns inga program eller
kurser som tydligt går in på utvecklingen som skett, de är inte uppdaterade för nutiden
utan fokuserar mer på hur marknaden såg ut innan digitaliseringen med fokus mot
tillverkande industrier. Detta leder till att utbildningarna inte alltid möter den kompetens
som företag efterfrågar för att kunna nyttja nya möjligheter som uppkommer från
digitalisering. Dock så har både Tekniska Högskolan och Jönköping International
Business School logistikutbildningar som är av hög kvalité och som är eftertraktade av
blivande studenter och arbetsgivare. Det finns även driv hos skolan att utveckla sina
kurser och program och den befintliga kompetensen inom logistik skulle kunna fungera
som en bas för att starta kurser och program som fokuserar mer på utvecklingen som sker
nu. Ett exempel på detta är att Jönköping University de senaste åren ökat kraftigt i
popularitet och därmed även intagningskrav. Tekniska Högskolan har även flertalet
utbildningar inom webbutveckling, mobila plattformar och andra områden inom IT.
Detta har delvis lett till att Jönköping ligger i framkant inom IT.

Logistiska förutsättningar
Jönköping är sedan tidigare känt som en utav Sveriges bäst belägna orter ur ett logistiskt
perspektiv, där man inom 35 mils radie når 85 procent av Sveriges befolkning. Detta är
något som gör Jönköpingsregionen till en attraktiv plats att starta igång, vidareutveckla
eller flytta bolags verksamhet till regionen.
Utvecklingen inom digitalisering och e-handel är nu ett område som påverkar flertalet av
aktörerna i det ovannämnda nätverk med följden att de genomför omstruktureringar för
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att möta den snabba utveckling som nu sker. Bland annat IKEA Torsvik, Elgiganten och
PostNord har årligen en hög tillväxt inom e-handelsområdet. Elgiganten bygger just nu en
tillbyggnad av sitt befintliga lager som planeras stå klart i september 2016, en investering
om 500 milljoner SEK, den största investeringen någonsin i svensk lagerhistoria. Denna
tillbyggnad ökar den totala volymen med 12 000 kvadratmeter från dagens 95 000. Då
tillbyggnaden kommer att vara automatiserad till största del förväntas antalet anställda inte
öka särskilt mycket men leveranserna uppskattas årligen öka från två miljoner kollin till
fem miljoner kollin.
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Genomförande & Handlingsplan
För att genomföra denna satsning i Jönköpingsregionen och få ett lyckat resultat över tid,
anser vi det nödvändigt att skapa en organisation i Jönköping vars syfte är att driva denna
satsning. Målet för organisationen bör vara att positionera Jönköpingsregionen som en av
de främsta regionerna i Norra Europa för e-handel och logistik, för att bidra till regionens
tillväxt, nya investeringar och etableringar. Organisationen bör ha som syfte att främja
dess medlemmars ekonomiska intresse i Jönköpingsregionen genom att:
• Arbeta för att göra Jönköpingsregionen till ett centrum inom e-handel och logistik.
På så sätt blir regionen en viktig länk i framtidens handelsflöde i Sverige och
mellan länder i Norden och norra Europa.
• Främja fortsatt utveckling, utbildning och kunskap inom digitalisering, e-handel
och logistik, samt att behålla denna kompetens i regionen. Detta för att göra
Jönköpingsregionen till en kompetenshubb inom områdena digitalisering, e-handel
och logistik.
För att satsningen ska hålla fokus, möjliggöra ett strukturerat arbetssätt och få alla parter
att sträva efter samma mål, har vi tagit fram en handlingsplan innehållande fyra steg:
(1) Organisera och finansiera, (2) Framtid – Hitta vår nisch, (3) Utnyttja befintliga resurser
och slutligen (4) Agera – Skapa e-handelsnätverk. Dessa steg förklaras mer ingående
nedan.

Steg 1. Organisera & Finansiera - Skapa en gemensam målsättning
För att kunna förverkliga visionen om ett e-handelscentrum bör organisationen vara
självständig och agera som en plattform för samverkan i regionen. Det måste dock ske
tillsammans med Jönköpings kommun, Jönköping University, Logpoint South Sweden,
Science Park och näringslivet. Jönköpings kommun bör ta ledarrollen i denna satsning för
att påvisa seriositet och driva den framåt. Från näringslivet, till skillnad mot de andra
aktörerna, ser vi behov av att involvera flertalet personer som representerar olika bolag.
Dessa personer bör representera bolag av olika storlekar inom olika områden för att
säkerställa att man arbetar efter intresset från den stora massan.
Kalmar, Borås och Helsingborg driver som tidigare nämnts satsningar inom samma
område, dock har Kalmar dragit tillbaka sin satsning på fysiska flöden och skiftat fokus
mot kunskapsutveckling. För att Jönköpingsregionen ska lyckas med denna satsning är
det viktigt att särskilja sig mot de andra städerna för att inte ses om en i mängden. De
andra städerna ser sin vision som att bli ”Sveriges e-handelsstad”, vi ser snarare att
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Jönköpingsregionen ska satsa på att ta den här rollen för Norden. Därav även bli en
samlingsplats för bolag i Norden som vill nå utanför Sverige och ut i Europa. Det blir då
inte bara viktigt att attrahera nya bolag som vill starta upp verksamhet utan även locka till
sig bolag som planerar att genomföra eller redan genomför en internationell expansion.
Det bör också genomföras på ett sätt som inte direkt ses som rivalitet mot de övriga
städerna som genomför liknande satsningar, utan snarare som ett sätt för branschen att
utvecklas och för svenska bolag att växa. Det blir också viktigt att hitta det som gör
Jönköpingsregionen unikt i den här satsningen. Borås och Helsingborg har bra logistiskt
läge där Borås dessutom har en lång historik inom postorder och Helsingborg en stark
Startup-kultur inom e-handel med till exempel ehandel.se, E-meet och E-commerce Park
med över 130 aktiva e-handelsbolag.
I samarbete med Jönköping University bör det även göras satsningar på att utveckla
kompetensen inom digitalisering och e-handel. Vi anser att utbildningarna inom logistik
vid Tekniska Högskolan i Jönköping och Jönköpings Internationella Handelshögskola
behöver fokusera mer på just effekter av digitaliseringen och påverkan av e-handelns
tillväxt, för att vara mer relevanta för tiden. Detta för att kompetensen måste utvecklas i
regionen om man vill göra en ordentlig satsning på att Jönköpingsregionen ska ligga i
framkant gällande digitalisering och e-handel, samt hur tillväxten inom dessa områden
påverkar logistiken.

Att ha ett fokus på digitalisering skulle också öka potentialen för många befintliga mindre
och medelstora bolag som har stor potential om de digitaliseras. Det skulle gynna
tillväxten hos dessa bolag och möjliggöra nya säljkanaler som de inte har tillgång till utan
digital närvaro. För att förbättra e-handel inom Jönköpingsregionen krävs det satsningar
inom områdena som illustreras i ovanstående bild. Vi har valt att inte gå in grundligt i
infrastruktur eller logistiknoder i detta projekt då det inte var fokus, utan vi nämner dem
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som relaterade områden. Innovation & Entreprenörskap främjas av digitalisering och
satsningar inom Jönköping University, som även går hand i hand med Forskning och
Utbildning. Näringslivet blir samtidigt en viktig länk i denna satsning för att ta reda på
vilka kompetenser som efterfrågas.
Avslutningsvis anser vi att etablering av en digital mötesplats för intressenter är
nödvändigt för att se till att allt knyts ihop på rätt sätt. Det viktiga innan en satsning
påbörjas är att man är överens om den konceptuella bilden för satsningen. Vi tror att om
man istället satsar på att möjliggöra förutsättningar för digitalisering i regionen så kommer
utvecklingen inom e-handel som en del av det. Det skulle vara lättare för kommunen om
det blir en mer solid satsning, som ett paraply över just e-handel. Vi måste få företagen att
förstå det digitala ekosystemet där e-handel är ett resultat av det.

Steg 2. Framtid - Hitta vår nisch
Som ett sista steg i handlingsplanen blir det viktigt för Jönköpingsregionen att i denna
satsning utse vilka parametrar som gör att man i differentierar sig. Flera andra städer
satsar sedan några år tillbaka på e-handel och att bli Sveriges största e-handelsstad, hur ska
Jönköpingsregionen positionera sig för att bli attraktiv?
Frågor som bör ställas:
Ø Vad gör denna satsningen unik?
Ø Vad kan vi göra för att underlätta för e-handlare lokalt?
Ø Hur kan vi få fler befintliga företag att jobba mer med digitalisering?
Ø Varför ska en e-handlare välja att etablera sig i Jönköpingsregionen?
Ø Hur ser den långsiktiga planen ut för att bli Skandinaviens e-handelscentrum?
Vi anser att en lyckad satsning fås genom att besvara frågorna ovan och strukturera den
långsiktiga planen baserat på dem, i kombination med handlingsplanen i denna delstudie.
På så vis kan man titulera satsningen som en strävan mot att bli nordens största ehandelscentrum.

Steg 3. Utnyttja befintliga resurser
För att satsningen på digitalisering och e-handel i Jönköpingsregionen ska lyckas blir en
viktig parameter att utnyttja befintliga resurser som finns. Som nämnts i avsnittet
Förutsättningar inom näringslivet presenterade vi olika institutioner i Jönköpingsregionen
som tillsammans blir en viktig del av denna satsning, framför allt vad gäller kunskap och
kompetens. Detta innebär alltså att Jönköpingsregionen som helhet har väldigt bra
förutsättningar att lyckas med en gemensam satsning på digitalisering och e-handel.
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Nedan finns en lista av institutioner/företag/föreningar som bör vara en del i den
gemensamma satsningen på digitalisering och e-handel:
• Jönköping Kommun - projektägare, tillgång till stort nätverk.
• Jönköping University - kunskap, kompetens och utbildar framtidens experter.
• Almi Företagspartner & Almi Invest - Sveriges mest aktiva investerare, hjälp med
första investeringar, högre riskprofil än banker.
• Näringslivet - kunskap, kompetens, ett driv och behov av denna satsning.
• Science Park i Jönköping - affärsutveckling, ekonomiska frågor, bolagsbyggande,
finansiering, kunskap.
• IT-expertis - lokala och regionala företag med många års erfarenhet inom IT.

Steg 4. Agera - Skapa e-handelsnätverk
Som tidigare rapporterats om i denna studie finns det andra svenska städer som tydligt
marknadsför sig som ”Sveriges ledande e-handelsstad”. Ett stort skäl till att städerna
genomfört en satsning är det lokala behovet av ett kluster, eller nätverk. Efter genomförd
undersökning identifierades detsamma även för Jönköpingsregionen, därav anses det
behövligt att nå ut med relevant material som e-handlare/kunder/intressenter kan ta del
av. Idag finns inget sådant kommunikativt medel, vilket vi anser behöver skapas efter att
Steg 1, 2 och 3 är genomförda. Steg 4 är det första steget där något skapas som grundar
sig i att engagera så många intressenter som möjligt, detta först efter att satsningen
organiserats, koordinerats och formerats. Förslaget nedan bör ske i etapper för att nå det
slutliga målet att sätta samman ett kluster av e-handlare och andra intressenter med
ambitionen att dela kunskap, nätverka och utbildas inom e-handel. Ett underliggande mål
är även att synas utåt och attrahera fler bolag som vill etablera sin verksamhet i
Jönköpingsregionen, tack vare satsningen på digitalisering och e-handel. Detta tredje steg i
satsningen är uppdelat i fyra under-etapper som är ordnade för att komma igång med
processen att skapa ett nätverk. Den första etappen är:
Etapp 4.1. Skapa sidor på plattformarna Facebook & Linkedin.
I en tidigare undersökning som gjorts kring e-handel i Jönköping City, svarade flertalet av
respondenterna att e-handlare bör ha någon form av gemenskap på sociala medier, detta
har dock inte upprättats och är den enklaste vägen att gå för att påbörja skapandet av ett
nätverk. Genom dessa grupper kan man enkelt förmedla budskap kring varför de skapats,
vad målet med sidorna är, samt bjuda in bolag, personer eller inspiratörer som kan ha
nytta av, eller vara intresserade av ett sådant initiativ. Förslagsvis verkar en ägare
tillsammans med flera utvalda administratörer/initiativtagare till sidorna, som ansvarar för
moderering och uppdateringar av nyheter, d.v.s. en kommunikatör. Via dessa sociala sidor
kan medlemmarna ingå en gemenskap via digital introduktion, samt ta del av information
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som kommunikatörerna distribuerar ut. Samtidigt kan medlemmarna själva hjälpa
varandra, sprida intressanta artiklar, lärdomar och även dela med sig av generella
erfarenheter.
Grupperna hittas under:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/305750726437584/
Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/8552808
Intresset för dessa typer av grupper i sociala medier kan tydligt bekräftas av en grupp (Ehandel för Nybörjare) på Facebook som startades den 18:e augusti i Jönköping, som
redan den 20:e september hade fått över 400 medlemmar. Gruppens syfte är för
medlemmarna att nätverka, fråga om råd och dela erfarenheter gällande e-handel.
Etapp 4.2. Skapa en (enkel) hemsida
Nästa steg i processen är att skapa en enkel hemsida som kan verka som
kommunikationsmedel för de intressenter som finns inom området e-handel. Hemsidan
bör ha stöd för att anmäla intresse att bli medlem (bolag, privatperson, institution etc.)
genom ett simpelt anmälningsformulär. Att bli medlem i nätverket ”E-Handel i
Jönköping” bör resultera i:
• Mottagande av mail då aktiviteter och evenemang skapas inom e-handel i regionen.
• Medlemmarna i nätverket bör få förtur och prisreduktion på biljetter till
evenemang.
• Medlemmarnas logotyper bör synas på landningssidan samt under en gemensam
sida för alla medlemmar.
• Logotyperna bör ha en ”hyperlink” vilket innebär att man vid klick kommer till
företagens hemsidor, för att på så sätt driva trafik.
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Etapp 4.3. Skapa en e-handelsportal
Ordet portal innebär en samlingsplats av olika resurser samlade på ett och samma ställe
för att öka effektiviteten vid sökande av relevanta saker. Vad gäller att skapa en ehandelsportal för intressenter runt om i Jönköpingsregionen, så bör man i denna etapp
vidareutveckla hemsidan nämnd i Etapp 3.2, vilket innebär att göra den mer komplex och
innehållsrik. Efter att Etapp 3.1 och 3.2 är lanserade och genomförda bör detta attrahera
medlemmar till den nyutvecklade portalen, som bör fungera som en digital samlingsplats
för bolag kopplade till e-handel. De två viktigaste parametrarna som portalen bör
prioritera är att den ska (1) Stärka gemenskapen och nätverkandet kring e-handlare i
Jönköpingsregionen, samt (2) Ge e-handlare möjlighet att (vidare)utveckla sin affärsidé
genom att få tillgång till information, kunskap och assistans i form av partners. Mer
konkret bör portalen ge medlemmar:
• Information om evenemang kring e-handel, detta är något som varit uppskattat av
bolagen som är med på satsningarna i både Helsingborg och Borås.
• Möjlighet att boka biljetter till dessa evenemang i förtur.
• Få tillgång till viktig information som berör hur man driver en e-handel.
• Ett forum där medlemmar kan ställa frågor, dela med sig av tips och råd för att på
så sätt hjälpa varandra framåt.
• Möjlighet att kunna posta inlägg om sökande av tjänster eller kompetens.
För att bli medlem och ta del av det ovanstående bör organisationen ta ut en
månadsbaserad serviceavgift för att täcka kostnader avseende bland annat drift och
evenemangskostnader. Nedan återfinns en preliminär serviceavgifts-modell, avgiften
beror naturligtvis på organisationens egna kostnad och nyttan för bolagen som är
medlemmar.
Serviceavgift (endast exempel på upplägg)
Serviceavgiften baseras på antal anställda och är per månad.
Företag 1-5 anställda
99 kr
Företag 6-10 anställda
299 kr
Företag 11-20 anställda
499 kr
Företag 21-30 anställda
699 kr
Företag 31-50 anställda
899 kr
Företag > 50 anställda
Förhandlas fram beroende på storlek.
Evenemang
Likt de andra städerna som officiellt genomför satsningar på e-handel så bör
Jönköpingsregionen i samband med nätverket och portalen månadsvis anordna
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evenemang, för att (1) öka gemenskapen i nätverket och (2) utbilda och öka kunskapen
kring e-handel generellt. Detta är något som varit lyckat och uppskattat i både
Helsingborg och Borås där det genomförs träffar såväl vecko- som månadsvis med de
involverade bolagen.
Partners
Portalen bör ha partnerföretag knutet till sig, som kan ge medlemmarna mervärde i form
av rabatter eller erbjudanden kring deras tjänster. Till denna rapport finns även en
inventering av bolag i Jönköpingsregionen som på något sätt kan kopplas till e-handel om
det så är distribution, packetering/emballage, försäljning, webbutveckling, betaltjänster,
stödsystem eller utbildningar. Nedan finns en kortfattad bolagsinventering kring
intressanta företag som kan verka som partners inom respektive segment, IT-stöd,
marknadsföring, logistik samt juridisk hjälp.

IT-Stöd - För företagare som tänker starta upp en webbutik kommer det stå klart att det
finns många e-handelsplattformar och e-handelssystem att välja bland på marknaden.
Därför är det viktigt att de som vill komma igång eller vidareutveckla sin e-handel
noggrant tänker igenom vad verksamheten ifråga behöver ställa för krav på dessa för att
kunna lyckas på ett bra sätt med trogna kunder. Nedan finns exempel på bolag som
arbetar med IT-stöd i Jönköpingsregionen:
Litium: https://www.litium.se/
Vendre: http://vendre.se/e-handelsplattform/
Jetshop: http://www.jetshop.se
Starweb: https://www.starweb.se/
Evalent: https://www.evalent.se
Extend: https://www.extend.se

Marknadsföring – Enligt respondenter som varit med i denna rapport har det flertalet
gånger visat sig att e-handlare vill ha hjälp med sin marknadsföring, då det ses den största
utmaningen vad gäller e-handel, hur hittar kunderna till just deras butik? Portalen bör
knyta an konsulter/frilansare/byråer/företag som är duktiga kring just marknadsföring
inom e-handel, speciellt inom de största segmenten som ses nedan:
• Sökmotorsoptimering (SEO)
• Google Adwords
• Content Marketing (Innehållsmarknadsföring) attrahera, engagera och skapa
lojalitet hos en definierad målgrupp.
• Marknadsföring på sociala medier
• Analysverktyg som Google Analytics
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Logistik – Som tidigare tagits upp i denna rapport så har Jönköpingsregionen ett
förmånligt logistiskt läge vilket resulterar i korta ledtider till flera nordiska länder.
Jönköping är också bas för några av Sveriges största logistikfirmor såsom DHL,
Postnord, DB Schenker med flera. Till detta finns även intressanta lösningar speciellt
anpassade mot e-handlare, så som Aditro Logistics, DreamLogistics eller Selector Logistik
som är en del av Ambia Trading Group AB. Samtliga av de sistnämnda erbjuder så kallad
tredjepartslogistik (3PL), med lagerhantering, plock och pack samt supportärenden och
returer. Det bör ligga i både e-handlarens samt dessa bolags intresse att ingå ett
partnerskap med portalen för fler affärsmöjligheter.
DHL Logistics - http://www.dhl.se/sv.html
DB Schenker Logistics - https://www.dbschenker.se/
Postnord - http://www.postnord.se/sv/Privat/Sidor/privat.aspxhttp://
Aditro Logistics - http://aditrologistics.se
DreamLogistics - http://www.dreamlogistics.se
Selector Logistik - http://www.selectorlogistik.se/

Jurister – När e-handlare startar sin verksamhet uppstår det även situationer där juridisk
kunskap kan behövas, ibland upplevs detta svårt och expertkunskap kan krävas för att
motverka uppkomsten av svåra situationer. Därav bör det finnas tillgång till juridisk hjälp
i form av partnerfirmor som anslutit sig till portalen. I Jönköpingsregionen finns flertalet
juristfirmor, nedan nämns några av dem som kan vara intressanta för satsningen:
Glimstedt - http://www.glimstedt.se/kontor/jonkoping/
Jönköpings Advokatbyrå- http://jonkopingsadvokatbyra.se
Wesslau Söderqvist - http://www.wsa.se/
Advokatgruppen - http://www.advokatgruppen.nu
Amber Advokater - http://www.amberadvokater.se/products/jon
Etapp 4.4. Skapa en inkubator för e-handlare
I dag är inkubatorer en naturlig del vid många internationella universitet. Att befinna sig i
en sådan katalysator ger möjlighet till att skapa en gynnsam miljö för utveckling. En
inkubator strävar efter att ge struktur och trovärdighet till framväxande projekt eller
nystartade företag. Genom att förse entreprenörer med service och stöd som
kompletterar och utvecklar deras naturliga talang maximerar inkubatorn potentialen av
entreprenöriell begåvning. Att "föda fram" nya företag genom inkubatorer är en process
som strävar efter att påskynda företagstillväxt och förse dem med innovativa metoder till
ekonomisk utveckling. Sålunda kan en inkubator vara en viktig länk mellan entreprenörer
och kommersialisering av en produkt eller tjänst.
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Ett populärt begrepp just nu är "acceleratorer" vars benämnelse används för allt
ifrån kortare idéutvecklingsevent till storföretags såddverksamhet. I den mening att
acceleratorer är kortare affärsutvecklings- och finansieringsprocesser för affärsmodeller
med kort väg till marknaden (oftast internetbaserade) så inkluderas detta i vad vi i Sverige
menar är inkubatorer, dvs. flexibla affärsutvecklingsprocesser för olika typer av affärsidéer
från olika ursprung. Det gemensamma är att företagen skall ha stor tillväxtpotential och
att inkubatorn erbjuder aktiva och anpassade affärsutvecklingsprogram. Inkubatorer är
alltså internationellt vedertagna program för affärsutveckling och stimulans av fler
innovativa tillväxtföretag. Inkubatorerna utgör centrala processer och är tillsammans med
Science Parks centrala noder i regionala innovationssystem över hela världen.
E-handelsprogram
Ett e-handelsprogram kan fungera som en förlängning av den befintliga inkubatorn som
idag finns på Science Park. Alternativet är att dela upp inkubatorerna i två och då ha en
inkubator med inriktning på e-handel och en inkubator för resterande bolag. En
inkubator är något som vi tror skulle ha stor påverkan när det kommer till uppstart och
tillväxt av nya e-handelsbolag i regionen. Innan detta steg krävs dock en tydlig satsning i
regionen på att förbättra digitalisering och möjligheterna för e-handel. Satsningen måste
inkludera att göra detta ämne ”hett” i regionen för att fler ska komma på intressanta idéer
som kan bli nya bolag, där då Science Park kliver in för att underlätta skapandet och
utvecklingen av bolagen. Många besitter idéer på en e-handel som de vill starta upp men
har svårt för att ta det första steget, vilket skulle förenklas om det fanns möjlighet att få
hjälp med diverse områden rörande uppstarten. Nedan återfinns råd för vad en inkubator
bör inkludera som passar de båda ovanstående alternativen:
Rådgivare med spetskompetens – Partners och personer kopplade till inkubatorn kan
hjälpa bolagen med frågor som uppkommer vid starten av nya bolag, så som;
marknadsföring, sökmotoroptimering, affärsutveckling och andra områden.
Mentorer – Inkubatorsbolagen bör kopplas ihop med passande mentorer med kunskap
inom e-handel, som kan stötta och guida dem åt rätt håll, men också bidra med kontakter
och ingångar. Man bör även knyta an kompetenta personer inom näringslivet som kan
agera coacher för inkubatorsbolagen.
En hubb av kompetens – Alla bolag och dess anställda i inkubatorn kommer jobba med
e-handel vilket kommer leda till att efterfrågad kompetens finns i samma lokaler hos
andra bolag. På så sätt slipper bolagen göra kostsamma eller tidskrävande misstag vid
uppstarten eller utvecklingen av deras e-handel.
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Bättre priser & avtal – Med flera bolag samlade på ett ställe, som är i behov av liknande
saker så skulle Science Park och deras partners lättare kunna förhandla till sig förmånliga
priser och avtal med externa aktörer, vilket skulle leda till konkurrensfördelar för bolagen
som är med i klustret gentemot bolag och konkurrenter utanför.
Kapital – En inkubator för e-handelsbolag skulle underlätta för bolagen att få kontakt
med affärsänglar och riskkapitalbolag, dels via Science Parks egna riskkapitalbolag men
också externa, så som ALMI.
Samkörning av lager för att slippa ”växtvärk” – Om det finnas en plats där ehandelsbolag kan samlas skulle detta underlätta lagerverksamhet då bolagen kan dela på
det tillsammans om möjlighet tillhandahålls. Många e-handelsbolag börjar med att ha lager
hemma men växer snabbt ur denna möjlighet och tvingas då söka annat. Detta medför
risker om bolaget växer fort då man hyr större lager än vad som krävs för att ha att växa i,
samt kostnader för flytt och dubbla hyror. En gemensam lokal för plock och pack där
man kan expandera efter behov skulle underlätta för bolagen. Dels skulle de ha lagret i
närheten av arbetsplatsen vilket skulle spara tid som kan användas på saker som gynnar
bolaget bättre, samt att de skulle slippa leta nya lokaler då de inte växer ur sina befintliga
lika snabbt.
Samarbete med tredjepartslogistiker
Skulle bolagen vilja lämna ifrån sig sin lagerverksamhet till en tredjepartlogistiker skulle
samarbeten kunna upprättas med bolag i Jönköpingsregionen som besitter kompetens
inom dessa områden, tex Dreamlogistics, Aditro eller Selector Logistik. Dessa bolag
skulle kunna ta hand om lager, orderplock, orderpack, returer, integration med webbshop
mm. Med en park av e-handlare skulle det vara möjligt att förhandla fram attraktiva
erbjudanden från dessa typer av bolag för att de ska kunna fokusera på kärnverksamheten
och växa smidigare. Det skulle också kunna leda till lägre logistikkostnader, skalbar
logistikverksamhet, stordriftsfördelar och snabbare leveranser.
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Bilagor
(1) E-handelsmässor
Nedan finns fyra utav de största mässorna inom e-handel, inom både Sverige,
Skandinavien, Europa, men även globalt.
• E-meet – Drivs av entreprenörerna och e-handlarna Magnus Lundin; en utav
grundarna bakom nätbutiken Lykka, Wilma Östlund; grundare och ägare till Wilma
& Friends, Rikard Westberg; grundare och VD för Tonerlagret, samt Peter
Höjman, grundare och VD för Protecty Arbetskläder. Sedan augusti 2012 är
Emeet en del utav Ehandel.se, Sveriges största digitala community för e-handlare.
• Nordic eCommerce Summit – Denna mässa drivs av Nordic Ecommerce
Knowledge och profilerar sig som en passionerad e-handels-community, ett
kluster av företag med en modern och kulturell erfarenhet och kunskap inom just
e-handel. Under mässan ges man möjligheten att nätverka, samarbeta och
tillsammans lösa problem med några av världens mest framgångsrika
entreprenörer och företagare. Nordic Ecommerce Knowledge har ca 8 anställda
som är baserade i Malmö. Platsen för Nordic eCommerce Summit skiftar dock år
till år och är i Malmö 2016 och Stockholm 2017.
• The E-commerce Europe Annual Conference – Är en del av Global ECommerce Conference som återfinns nedan. Europas största samlingsplats inom
e-handelsområdet som först startades som ett initiativ till att utbilda företagare
inom e-handelssegmentet så de kan fortsätta sin dubbelsiffriga tillväxt. Ecommerce Europe bjuder in mer än 400 intressenter ifrån branschen för att
diskutera hur man kan skapa ett politiskt landskap som bäst lämpar sig för
gränsöverskridande e-handel.
• Global E-Commerce Conference – Under en två dagar lång konferens kommer
man få ny kunskap inom e-handel ifrån experter, de bästa återförsäljarna samt
innovatörerna. De inbjudna föreläsarna berättar sin historia om hur de lyckades,
vad det kostar och vad det innebär att arbeta med e-handel. Man förklarar eventet
som en inspirationsresa med praktiskt riktlinjer för ditt egna företag. Man lär dig
det viktigaste med e-handel och få en bättre förståelse kring konsumenter och dess
beteende.

25

