
 

Examensarbete vid institutionen Textilhögskolan, 

Högskolan i Borås 

 

 

 

Skapandet av en affärsidé från idé till slutsats 
En undersökning av möjligheten för nyetablering på den svenska marknaden utifrån 

etablerade aktörers synvinkel 

 

 

 

Kim Husberg 

Johan Löwenstein 

Marie-Louise Nordqvist 

 



2 

 

Förord 

Författarna till detta examensarbete skulle härmed vilja ta tillfälle i akt att tacka ett antal 

personer som varit till stor hjälp för oss under denna två månader långa resa mot målet: 

 

Martin Behre – Vår handledare som alltid varit tillgänglig för att svara på frågor och ge 

feedback på vårt arbete. 

 

Respondenterna - För att ni tog Er tid att svara på våra frågor och ställde upp för att lyssna 

och vilja utveckla vår affärsidé.  

 

Opponenterna - Som under seminarierna kommit med tankar och feedback på hur vi ska gå 

vidare. Denna har varit till stor hjälp. 

 

Familj och bekanta – för att ni stått ut med oss och orkat lyssna på oss under den skrivande 

processen. 

 

Till samtliga vill vi rikta ett Stort Tack! 

 

Kim Husberg 

Johan Löwenstein 

Marie-Louise Nordqvist 

2008-06-01 

 

 
 



3 

 

 

Titel: Skapandet av en affärsidé från idé till slutsats -  

En undersökning av möjligheten för nyetablering på den svenska marknaden utifrån 

etablerade aktörers synvinkel 

 

Färdigställd: Juni 2008 

 

Kurs: Butikschefsprogrammet med inriktning mot mode och textil 120hp. Examensarbete, B-

nivå. 

 

Institution: Textilhögskolan, Högskolan i Borås 

 

Författare: Kim Husberg, Johan Löwenstein, Marie-Louise Nordqvist 

 

Handledare: Martin Behre 

 

 

Sammanfattning 
 

Företagsklimatet är oerhört hårt idag och klädbranschen är inget undantag, vi undrar om det 

finns plats för nyetablering på marknaden. Och hur detta företag då skulle behöva se ut och 

vara utformat för att kunna ha en chans att överleva på marknaden. Vad skulle detta företaget 

sälja och till vem? Vilka klarar sig i klädbranschen? Hur ser framtiden ut för e-handeln?  

Alltså, vad gör att de som klarat sig på marknaden gjort detta? Vad är hemligheten?  

- Och vem vore bättre på att besvara dessa frågor än de som befinner sig i branschen.  

 

Vi har talat med ett antal personer som alla har olika ställningar i olika företag, allt från 

tidning, reklam, IT och e-handel.  

 

Vi valde att undersöka marknaden på ett lite annorlunda sätt, i examensarbetets början utgick 

vi från egna idéer som vi brann för och som vi tyckte verkade intressant. Vi slog ihop dessa 

idéer till en affärsidé som helt saknade grund i sunt förnuft kan tyckas, men som vi kände att 

vi ändå tyckte det fanns hopp för, detta grundade vi helt utefter vad vi kände till om 

företagsklimatet i Sverige samt vad vi själva kände att det fanns ett tomrum för på marknaden.  

 

Vi startade examensarbetet med en affärsidé som var vagt konstruerad som en ram och som vi 

fyllde på under arbetats gång med de åsikter, råd och fakta som vi samlade in från personerna 

vi talat med i branschen. Resultatet blev en slutgiltig affärsidé som är formad av vår iver, 

respondenternas framtidstro och vår handledares kritiska granskning. Allt för att få affärsidén 

att vara så praktiskt genomförbar som möjligt.  

 

Nyckelord: E-handel, Distanshandel, Postorder, Kundvärde, Affärsidé, Leveranser, Reklam, 

Leverantörer och kostnadseffektivitet. 
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1 INLEDNING 
Vi kommer i detta kapitel för dig som läsare att kort förklara vår bakgrund till valet av 

affärsidé och kort förklara den ursprungliga affärsidé som vi hade vid examensarbetets start. 

 

Vi, författarna, läser många modemagasin och blir ofta inspirerade av kläderna som visas i 

dessa. Vi upplevde att när vi någon gång vill ha ett visst plagg är det svårt, om inte omöjligt 

att införskaffa detta. Vi diskuterade och kom fram till att vi under examensarbetets tio veckor 

ville ta reda på om det går att ta fram ett modemagasin där alla kläder som visas kan inhandlas 

på ett lätt sätt som exempelvis över Internet. Vi kände att vi ville undersöka varför detta 

koncept inte redan fanns på den svenska marknaden. Om det berodde på olika faktorer såsom 

intresse hos konsumenter eller om den sågs omöjlig utifrån företags syn? Detta ledde oss 

vidare till att fundera på hur den svenska marknaden ser ut inom mode och hur klimatet är för 

nyetablering på denna. Vi valde att slå ihop dessa två funderingar och denna vision från oss 

och helt enkelt ta reda på om vår drömidé skulle fungera i verkligheten. Lika viktigt var det 

för oss att ta reda på varför den inte skulle fungera om så var fallet och hur den i så fall istället 

skulle behöva vara utformad. Vi valde att fråga och lyssna till de som har erfarenhet och 

kunskap, med andra ord branschen. Vi ville skapa en affärsidé från idé till slutsats utifrån vårt 

eget visionära tankesätt och branschens erfarenhet och kunnande.  

 

Vår ursprungliga Affärsidé 

Låt oss säga att du tar ett mode/livsstilsmagasin med artiklar, reportage och reklam. Integrerar 

postorder genom att visa kläder i magasinet som samtliga är till försäljning. Köp av dessa 

varor sker via en e-handelssida. 

 

Vi tar reda på om detta är en realistisk idé genom att undersöka marknadens attityd kring en 

näthandel med unika varumärken för nyetablering eller andra redan, i liten skala, etablerade 

varumärken på den svenska marknaden. Vi undersöker om det finns plats för ett nytt koncept 

och hur detta i så fall skulle utformas. Bland annat undersöks vilka produkter som bör säljas 

och vilket segment dessa då bör rikta sig till. För att nå konsumenterna och vara unika i vårt 

slag har vi valt att utgå från idén om en modetidning med syfte att marknadsföra allt vi säljer 

som en bas i vår teoretiska affärsidé. En snygg och lyxig tidning som ska hålla hög kvalitet på 

varor och övrigt innehåll så som artiklar och undersökningar är vår vision. Vår viktigaste 

kommunikationskanal ut till kunderna kommer alltså ursprungligen att vara ett mode- och 

livsstilsmagasin med frekvent utgivning.   

En stor skillnad mot de traditionella modemagasinen är att allt du ser i magasinet som är 

redaktionellt material, som exempelvis kläderna i modefotograferingarna, går att köpa via 

webbshopen. Detta är vår ursprungliga affärsidé.  

 

Eftersom marknaden är ständigt föränderlig i både stort och smått så är det intressant att se 

hur marknaden skulle reagera på en bred integrerad affärsidé som kombinerar olika segment 

med olika kanaler. Som en start har vi tagit fram en affärsidé som är grunden för 

examensarbetet (läs ovan). Utefter det resultat vi får fram av intervjuerna från branschen 

grundar vi vårt val av bl.a. målgrupp, sortiment och segment. Vi har alltså endast tagit fram en 

affärsidé i form av ett tomt skal som skall fyllas i den takt som vår informationsinsamling 

fortskrider. 
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1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 

Internet är idag en av de ledande kanalerna som finns för handel.  Postorder är även detta en 

stor kanal att ta i beaktning.  

 

Handeln över internet ökade med hela 36 procent, bara under perioden september till 

december månad under år 2007, visar siffror från Handelns Utredningsinstitut (HUI). För hela 

året 2007 blev det 32 procents ökning från föregående år. E-handelns andel av den totala 

handeln är dock relativt liten. E-handeln i Sverige stod 2007 för 2,5 procent av den totala 

handeln och omsatte 11,8 miljarder kronor. Den totala summan i omsättning av kläder blev 

471 miljarder kronor för 2007 som vi svenskar spenderade på shopping. Klädhandeln över 

internet var det som gick starkast fram och som fortfarande ständigt utvecklar sig med nya 

tjänster. HUI konstaterade även att en tredjedel av de som handlar över internet gjorde detta 

minst en gång i månaden för 2007 (Taget från ekonominyheterna.se).  

 

Faktorer som påverkar och bidrar till en starkare handel i nuläget är att den ekonomiska 

situationen med en sänkt inkomstskatt för privatpersoner ger en bättre privatekonomisk 

situation. Även den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige vänder även den uppåt 

enligt årsrapporten ”Föränderlig marknad” utgiven av Lindex och Investors 2008. För månad 

februari 2008 ökade försäljningen med 4,3 procent jämfört med samma period föregående år 

enligt Svensk Handels Blixtindex (Taget från e24.se). 

 

Konkurrensen på klädmarknaden är stenhård. Om man vill söka sig bort från den traditionella 

klädbutiken och distribuera sina varor på alternativa sätt finns det otaliga sätt att sälja och nå 

ut till kunder på.  

När man hittat den nisch som passar ens koncept bäst gäller det att kunna konkurrera med den 

mängd av andra aktörer som redan finns på marknaden.  

 

Den hårda konkurrensen idag inom detaljhandeln har utvecklats till att de mindre butikerna 

får större konkurrens från de större kedjorna. Stora köpcentrum byggs utanför storstäderna där 

allt fler kedjor öppnar butiker. Detta för med sig att kunderna handlar mer och mer i dessa 

köpcentrum och hos kedjorna. Den lilla butiken får allt svårare att överleva (Blom, SCR). Ett 

unikt utbud eller en nischad profil verkar vara ett måste för överlevnad gentemot de stora 

konkurrenterna för privatföretagarna. 

 

Tack vare internet har det skapats ökade valmöjligheter för konsumenterna genom ökat utbud 

och närhet, detta har bidragit till att näthandeln fått en stark genomslagskraft.  

På internet spelar företagets storlek en mindre roll än ute i den traditionella fysiska 

butikshandeln, eftersom andra faktorer spelar en större roll som exempelvis; utbud, pris, 

synlighet, tillgänglighet, design och leveranssäkerhet.  

 

Vi anser att butiken idag som försäljningskanal är för liten om man som småföretagare vill nå 

en bredare massa. Vi ser en öppning för nytänkande och kreativitet.  
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1.2 Definition av begrepp 

Vi kommer här för Dig som läsare att förklara de handelsbegrepp som förekommer i 

examensarbetet och som vi anser behöver förtydligas. 

E-handel – är en benämning på den handel som bedrivs över Internet, och syftar på handel 

mellan företag och företag, mellan företag och konsument eller mellan konsument och 

konsument. E-handel faller under kategorin distanshandel. 

Butik/Detaljhandel – är en benämning som syftar på handeln som bedrivs från en fast 

placerad lokal, en fysisk lokal. 

Distanshandel – är ett samlingsnamn när fysiska varor säljs via katalog, svarstalong, Internet, 

telefon eller tv och som levereras direkt hem i brevlådan, dörren eller till Postens ombud eller 

annan paketutlämnare. 

Postorder - innebär att en vara eller produkt beställs av en kund på distans genom en katalog 

eller via telefon. Postorder faller under kategorin distanshandeln.   

Kunder - är en person, ett företag eller en organisation som köper eller hyr en vara eller tjänst 

från ett företag eller en person.  

Konsument - den som förbrukar en vara eller tjänst. 

Leverantörer – är en säljare av exempelvis kläder till kund (företagare såsom kunder).  

HUI – Handelns Utredningsinstitut 

SCB – Statistiska Centralbyrån 

Banner – syftar vi på reklamannons som visas på hemsidor på Internet. 

Pop-Up´s – kommer från engelskans popup window, svensk definition är popuppfönster. I 

texten syftar ordet till ett fönster som visas framför andra fönster på dataskärmen, ofta utan att 

besökaren önskat detta. Fönstren visas ofta för att dra uppmärksamhet till reklam eller mindre 

informationsrutor och dylikt.   

1.3 Uppsatsens disposition 

 

Vi har valt att dela upp arbetet i olika delar för att du som läsare lättare ska kunna orientera 

dig genom arbetet. I de första delarna kommer vi att presentera bakgrunden till valet vi haft 

samt syftet och avgränsningarna i examensarbetet vi valt. Vi presenterar vidare den 

huvudsakliga metod och vidare andra metoder vi valt att fokusera examensarbetes gång kring 

och avslutar med en diskussion kring de olika metodernas för och nackdelar. I det empiriska 

kapitlet finner du bl.a. valet av våra respondenter för intervjuerna samt en sammanfattning av 

dem. Intervjuerna i sin helhet kommer att finnas som en bilaga längst bak i examensarbetet. 

Vi valde att ställa samman en varumärkesportfölj för att förmedla en känsla och en möjlighet 

för dig att lättare förstå vad det kommer vara för slutgiltig affärsidé vi har. 

 

Vi har valt att lägga samman resultatet och analysen i en gemensam del då detta är vanligt att 

göra om man som vi, författarna till detta examensarbete, valt att fokusera arbetet kring 

intervjuer. (Erikson et al, 2007)  

 

Den slutgiltiga affärsidé och affärsplanen har vi valt att placera under kapitlet resultat och 

analys eftersom det är syftet med arbetet. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsument
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6p
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hyra
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vara_%28produkt%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nster
http://sv.wikipedia.org/wiki/Person
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2 PROBLEMFORMULERING 
I detta kapitel kommer vi att förklara vår frågeställning för examensarbetet, syftet vi valt att 

fokusera arbetet kring samt de avgränsningar vi gjort i arbetet. 

2.1 Problemdiskussion 
Det vi planerar att tillföra det traditionella postorderkonceptet med vår affärsidé är att 

efterlikna ett traditionellt modemagasin med hjälp av de redaktionella faktorer som ett 

magasin innehåller. Det mode som visas i magasinet planeras att finns till försäljning via en 

Internetsida som är kopplad till magasinet. Hemsidan kommer att fungera först och främst 

som en beställningskanal.  

För att ta reda på om det finns utrymme för oss på marknaden och hur vi ska gå tillväga har vi 

utformat ett antal frågeställningar som vi fokuserar examensarbetet kring. De två 

övergripande frågorna som examensarbetet fokuseras kring är om det finns utrymme för vår 

affärsidé på marknaden och hur andra redan befintliga aktörer har för åsikter och synvinklar 

för vår affärsidé. Vi kommer att intervjua ett antal personer med olika erfarenheter inom 

branschen. De täcker in områden från reklam, e-handel till internetstrateger.  

2.1.1 Frågeställningar 

Huvudproblem 

 Hur kommer den slutgiltiga affärsidén att se ut?  

 

Delproblem 

 Hur ser branschen på vår affärsidé?  

 Hur ser förutsättningarna ut för vår affärsidé på marknaden med de trender på 

marknaden som råder idag?  

 Hur kommer, vi genom den information vi samlat in, fram till en så korrekt slutsats 

som möjligt?  

 Hur skall vi marknadsföra oss för att nå ut till den slutgiltiga målgruppen? 

2.2 Syfte 
Vårt syfte är att med hjälp av etablerade företag undersöka om det finns plats för ett nytt 

koncept på den svenska marknaden, och hur detta koncept då skulle utformas enligt deras 

åsikter. Grunden i vår undersökning kommer att vara den löst uppbyggda ursprungliga 

affärsidé vi tidigare presenterat och arbetat fram (se kapitel 1 Inledning).  

2.3 Avgränsningar 
Tids- och kostnadsbesparande åtgärder styr våra val i avgränsningen. Uppsatsen kommer att 

skrivas under dessa tio veckors heltidsarbete och kommer att skrivas på vår bekostnad.  

 

Vi kommer att kortfattat presentera en ursprunglig affärsidé (se kapitel 1 Inledning). Vi 

kommer att intervjua personer inom olika branscher för att ta reda på hur dessa ser på 

affärsidén och drar nytta av deras kunskap om branschen och därefter utvecklar en slutgiltig 

affärsidé.  

 

Vi avgränsar oss till klädbranschen. 
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Vi har valt att i den ursprungliga affärsidén att inte gå in på hur man ska bygga upp denna i 

praktiken då den endast är en grund och inte ses som relevant då fokus ligger på hur den 

slutgiltiga affärsidén ska vara uppbyggd. ’ 

Vi kommer att i kapitel 6 Resultat och Analys redovisa en slutgiltig affärsidé som grundar sig 

på respondenternas yrkeslivserfarenheter och insamlad information. Vi kommer förklara hur 

man bygger upp den slutgiltiga affärsidén i teorin men har valt att avgränsa bort de 

ekonomiska kalkylerna p.g.a. att vårt syfte är att ta reda på hur själva affärsidén och 

marknaden ser ut. Inte hur denna ska finansieras 

 

Vi har valt att inte avgränsa oss till en viss målgrupp då denna framkommer av 

undersökningsresultaten. Vi har valt att göra en geografisk avgränsning till Sverige som vår 

marknad. 

 

Vad gäller vår avgränsning av de varor vi väljer att sälja kommer vi ta upp i de avslutande 

delarna (se kapitel 6 Resultat och Analys), eftersom vi först i slutskedet av examensarbetet har 

underlag för vad som bör säljas, hur det ska säljas och till vem. 
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3 METOD 
För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att titta på olika metoder som vi kan 

använda oss av. Det finns två typer av bearbetningsmetoder och hur man bearbetar den 

information man samlat in. Dessa två metoder är kvantitativa metoder och kvalitativa 

metoder. Nedan kommer vi att förklara den metod vi kommer att använda oss av.   

3.1 Kvalitativa metoder 
”Syftet med kvalitativa metoder är att forskaren får en djup kunskap om forskningsobjektet. 

Detta ser forskaren som ett subjekt i och med detta skapas en tvåvägskommunikation. Kärnan 

i denna metod är att varje företeelse består av en unik kombination av kvalitéer och 

egenskaper. Kombinationen gör det svårt att väga och mäta resultaten.” (Andersen, 1994)  

Vi kommer att använda oss av denna metod då vi gör intervjuer. De personer vi intervjuar 

kommer att prägla det empiriska materialet. Att bara använda den kvalitativa metoden skulle 

medföra vissa begränsningar i vårt examensarbete, eftersom respondenternas svar är 

personligt vinklade utifrån deras yrkeslivserfarenhet ger detta en personlig prägling i arbetet.  

3.2 Primärdata och sekundärdata 
Det finns två typer av datainsamling som man kan använda sig av, det är primärdata och 

sekundärdata  

”Primärdata innebär fältundersökningar eller det som man själv samlar in genom t.ex. 

intervjuer.”(Eriksson et al, 2007) 

”Sekundärdata innebär att det är så kallade skrivbordsundersökningar som t.ex. 

litteraturstudier eller data som redan samlats in av andra personer så som forskare eller 

instanser.” (Eriksson et al, 2007) 

3.3 Validitet 
Validitet avser det Jag ska undersöka, det som är relevant i sammanhanget och inget annat. 

För att ytterligare tydliggöra begreppet validitet kan vi jämföra detta med ett busskort. 

”Busskortet kan användas på en buss men inte i en taxi d.v.s. det är giltigt i en situation men 

inte i en annan.” (Taget från Infovoice.se).  

3.4 Reliabilitet 
”Reliabiliteten eller tillförlitligheten är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt 

ger samma resultat vid olika tillfällen” (Bell 1987). Det vill säga i hur hög grad som 

resultaten från en mätmetod påverkas av tillfälligheter och hur exakt vi mäter det vi faktiskt 

mäter. Då det finns många förklarningar av vad som sker finns det inte heller några fasta 

utgångspunkter som vi kan utgå ifrån för att flera gånger kunna mäta en händelse. Detta leder 

i sin tur till att vi kan skapa en vedertagen mening som i sin tur ger en säker mätning och med 

de resultaten skapa en utgångspunkt. Källkritiskt förhållningssätt är mycket viktigt eftersom 

författaren till litteraturen kan ha vävt in sina egna åsikter i materialet. (Eriksson et al, 2007) 

3.5 Metoddiskussion 
”När man ska samla in information måste man alltid göra vissa avvägningar mellan kostnad, 

kvalitet och tillgänglighet. Dessvärre är det svårt att väga in alla de här bitarna så att man 

samtidigt uppnår lägsta kostnad, högsta kvalitet och på snabbast möjliga sätt. Kvaliteten kan 
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oftast bli bättre men till priset av högre kostnader, medan man sänker kvaliteten genom en 

snabb informationsinsamling”.(Eriksson et al 2007) 

Vårt metodval har grundat sig på att vi vill ha respondenternas personliga åsikter och 

erfarenheter om branschen. Varför vi valt att intervjua just dessa personer (se Kapitel 5.2 Val 

av respondenter) är för att de kan ge oss en bild av hur dagens e-handel övriga relevanta 

branscher ser ut samt tips och idéer på marknadsföringskanaler på Internet eftersom det är där 

vår huvudsakliga marknadsföring kommer att ligga.  

Genom dessa intervjuer får vi också direkt feedback på vår ursprungliga affärsidé. Vi kommer 

att använda oss av kvalitativa metoder då vi gör intervjuerna med branschfolket. De personer 

vi intervjuar kommer att prägla det empiriska materialet.  

De metoder vi främst kommer att använda oss av är; Litteraturstudier, telefonintervjuer, 

besöksintervjuer samt intervjuer via e-post. Ett problem kan vara att kvaliteten och kvantiteten 

kan bli undermålig om inte tillräcklig data finns.  

Varje respondent besitter olika yrkeslivserfarenheter inom branschen och kan på så vis inte få 

samma frågor. Vi har därför valt att utforma personliga frågor till varje respondent för att få 

en så bred förståelse för hur marknaden ser ut idag samt för att förstå hur vår affärsidé kan 

förfinas för att bli så praktiskt genomförbar som möjligt istället för bara en teoretiskt visionär 

idé som den ursprungliga är. Frågornas utformning är även gjord för att få en så personlig 

prägling som möjligt för de åsikter som framkommer. Eftersom svaren grundar sig på 

respondentens personliga åsikter och erfarenhet tar vi deras svar som goda råd och vägledning 

snarare än hårdfakta. Utformningen av frågorna baseras i mycket på den teoretiska delen av 

arbetet såsom marknadsföringsstrategier.  

Att bara använda den kvalitativa metoden skulle medföra vissa begränsningar i vårt 

examensarbete, eftersom respondenternas svar ger en personlig vinkling och prägling av 

examensarbetet. 

En stor fördel med litteraturstudier är att man får en inblick i hur andra har gått tillväga inför 

liknande examensarbeten. En nackdel kan vara att litteraturen är gammal och siffror och 

statistik inte längre är tillförlitliga samt att författaren kan ha varit subjektiv i sitt 

förhållningssätt. Därför kräver detta tillvägagångssättet källkritisk granskning av litteraturen. 

(Eriksson et al 2007) 

I vårt examensarbete använder vi oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata består 

av den information vi samlar in via intervjuerna med branschfolket. Den sekundärdata vi 

kommer att använda oss av är tillviss del litteraturstudier av tidigare kandidatuppsatser 

skrivna mellan åren 2001-2007, huvudsakligen på Textilhögskolan i Borås, tidningsartiklar ur 

diverse branschtidningar, undersökningar gjorda av exempelvis Handelns Utredningsinstitut 

och Statistiska Centralbyrån samt kurslitteratur från tidigare kurser som genomförts på 

Textilhögskolan i Borås.  

Vid besöksintervjuer kan vi få en mer djupgående information, oklarheter kan lättare redas ut 

och man får mer och tydligare svar på frågorna än vid intervju via post eller telefon. Det är ett 

förhållandevis snabbt sätt och vi får direkt feedback från respondenten på vår affärsidé.  

”Exempel på nackdelar som finns med besöksintervjuer är att det kan vara svårt att få en 

intervjutid. En annan svårighet är att ställa känsliga frågor då intervjun inte ger någon 

anonymitet.”(Eriksson et al 2007) 
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Vid telefonintervjuer är fördelen att dessa går snabbt att genomföra samt att det blir låga 

kostnader. Exempel på nackdelar är att det kan vara svårare att ställa alltför komplicerade 

frågor via telefon då möjligheten att kommunicera fullt ut kan försvåras p.g.a. avståndet. Här 

kan vi inte i lika stor utsträckning, som vid besöksintervjuer, heller bilda oss en uppfattning 

via kroppsspråket eller huruvida respondenten är kunnig eller inte inom sitt område. Läser 

denna innantill eller inte.(Eriksson et al 2007) 

Tyngdpunkten i vårt examensarbete kommer att fokuseras på besöksintervjuerna och 

telefonintervjuerna då vi kommer att basera delar av examensarbetet på branschens åsikter.  

3.6 Källkritik 
”Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta dvs. om 

den är valid, om den är väsentlig för frågeställningen dvs. om den har relevans och om den är 

fri från systematiska felvariationer dvs. om den är reliabel”. (Eriksson et al, 2006) 

Vi valde att användas oss av första och andrahandskällor, de vi intervjuat är våra 

förstahandskällor då de är insatta i branschen och har den informationen vi behöver för 

examensarbetets syfte. För att styrka vår slutsats av deras synvinklar och åsikter har vi använt 

olika litteratur (se litteraturlista Kapitel 9 Litteraturförteckning) som andrahandskälla. 

Vår empiriska undersökning består av intervjuer med ett antal personer på företag inom 

branschen. Vi anser att intervjuerna är tillförlitliga men inser att respondenten vi intervjuat har 

sin synvinkel (och yrkeslivserfarenhet av branschen). Vissa av svaren som företagen har gett 

oss är inte baserade på ren fakta som vi sedan kan granska därför har vi som författare till 

detta examensarbete valt att inte ta allt de sagt för givet, utan snarare som vägledning och råd. 

Vi har i många fall använt oss av Internet som en källa och vi är medvetna om riskerna som 

finns med att använda Internet. Vi har ställt oss kritiska till vem som ligger bakom sidan och 

innehållet och också försökt att dubbelkontrollera med de tryckta källorna vi använt oss av.  
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4 TEORIER 
I detta kapitel kommer vi att för Er som läsare beskriva den teori vi bygger arbetet på utifrån; 

affärsidéuppbyggnad, marknadsföringsstrategier och affärsplan. De teorier vi fokuserar 

examensarbetet kring är även de som ligger till grund för utformningen av frågor och 

slutsatsen till affärsidén. 

4.1 Kundorderstyrda processer 

Vi har valt att fokusera den logistiska delen kring ett logistiksystem som kommer att beskrivas 

teoretiskt här. Detta val har grundat sig på intervju med Anders Landtmansson och Cecilia 

Börjesson(se Intervju i Kapitel 5.3 Sammanfattning av Intervjuer.)då dessa ansåg att detta 

var det system som skulle passa vår affärsidé bäst. 

Denna affärsprocess har sin början när ett behov identifieras hos kunden, det finns två kunder; 

vårt företag och den enskilde konsumenten (se fig.1 Anskaffningsprocessen). Detta behov 

förmedlas till leverantören (kunden till oss och vi till vår leverantör, det finns alltså två 

stycken leverantörer i detta scenario, vi och t.ex. modeleverantören) där aktiviteter startar i 

form av uttag från lager eller vidare order till det förmedlande företagets leverantör. 

Processens ”cirkel” är sluten när behovet hos den ursprungliga kunden är tillfredsställt/mättat. 

Eftersom processen har sin början hos kund och fortsätter med aktiviteter hos 

leverantörsföretaget kallas detta för en tvärföretagsprocess. I detta exempel är vårt företag 

både leverantörsföretag och kund. För att tydliggöra detta ytterligare se figur 1. (Jonsson et al, 

2005) 

 

Fig. 1 Kundorderstyrda processer, (Jonsson et al, 2005) 
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Eftersom vårt företag eftersträvar så korta ledtider som möjligt som en del av vår kundservice 

är det önskvärt att få lägga ordrar direkt i leverantörens affärssystem när ett behov uppstår. 

Istället för att ha personal på leverantörsföretaget som hanterar och utför 

orderbehandlingsarbetet när efterfrågan uppkommit samt istället för att i kundföretaget låta 

inköparen sköta alla inköpsrelaterade beslut vore det en tidsbesparande lösning att låta 

personal på materialplaneringsstadiet lägga ordern direkt i leverantörens system. För att detta 

ska vara genomförbart krävs naturligtvis att kunden är uppkopplad mot leverantörens 

affärssystem via en online lösning, webbserver eller exempelvis telefon mm. (Jonsson et al, 

2005) 

Kunden kan endast lägga ordrar i leverantörens system. Dessa ses som preliminära innan de 

har genomgått kontroll och uppdatering av leverantörsföretagets personal, efter detta ses de 

som definitiva.  Några positiva aspekter med denna metod är bl.a. att kunden kan klara sin 

orderbehandling själv i större mån. Kunden ser priser direkt samt vad som finns i lager, 

förväntade leveranstider m.m. denna metod är arbetsbesparande för både kund och leverantör. 

Information finns dessutom alltid tillgänglig, oberoende av företagets och kundens 

arbetstider.(Jonsson et al, 2005) 

”Fler fördelar med denna logistik lösning är att e-handelsföretaget begränsar eller till och 

med kan eliminera sin lagerhållning vilket i sin tur kan innebära att inkuransrisken minskar 

eller försvinner helt. Nackdelen är att e-handelsföretaget måste lägga mycket resurser på att 

hitta sina pålitliga leverantörer. Kunden värderar ju inte en god leveransservice om det som 

levereras är undermåligt i något avseende”.(Landtmansson, Anders) 

4.2 Marknadsföringsstrategier 
I dagens samhälle är tempot mycket högt i de flesta människors vardag. Stress hör till 

vardagen och att kunna handla enkelt, bekvämt och effektivt har blivit standard för många. 

Genom Internet kan man inte bara jämföra priser, produkter och tjänster utan också handla 

direkt via Internet, så kallad e-handel.  

E-handeln är något som har ökat kraftigt de senare åren och används dagligen av hundratals 

miljoner människor världen över. (Mesanovic et al, 2007). Den kraftiga ökningen av 

Internetanvändningen har gjort det möjligt för småföretagare att nå ut till en bredare massa 

vilket inte är möjligt i lika stor utsträckning med den traditionella fysiska butiken. Det finns 

också ett antal olika sätt att marknadsföra sig på via Internet.  

 

Vi kommer att ta upp några av de vanligaste strategierna som används vid marknadsföring 

genom Internet, så kallad digital marknadsföring. 

4.2.1 Direkt marknadsföring 

För att skapa långsiktiga relationer till sina kunder använder många företag sig av direkt 

marknadsföring(eng. Direct Marketing), det är också den snabbast växande strategin idag för 

digital marknadsföring.  

Syftet med direkt marknadsföring är att det ska se ut som ett individuellt anpassat utskick till 

mottagaren. Det är skräddarsytt så att mottagaren uppfattar det som individuellt och anpassat 

just för henne. Detta för att skapa en direkt kontakt med en noggrant utvald målgrupp som i 

det långa loppet ska bygga en långvarig relation mellan säljaren och konsumenten, så kallade 

långvariga kundrelationer. De olika kanaler som ett företag använder för att nå fram med sina 

meddelanden kan vara telefon, fax, email och Internet.  

Direkt marknadsföring är kommunikation mellan sändaren och mottagaren som faller platt till 

marken och misslyckas om företaget inte får gensvar från kunden. Dessa svar kan mätas i bl.a. 
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försäljning och olika former av feedback. För att lyckas skräddarsy meddelandena så 

individuellt som möjligt krävs det av företaget att ha ett så detaljerat kundregister som 

möjligt. Sedan Internets framväxt har direkt marknadsföring genomgått enorma förändringar. 

(Kotler et al, 2005) 

Fördelar med Direkt Marknadsföring 

Några av de stora fördelarna med direkt marknadsföring är att det är bekvämt för mottagaren. 

Att exempelvis enkelt kunna ladda hem exempelvis en katalog till skärmen på datorn där hon 

sitter, dygnet runt. Det ger ett större produkturval och tillgänglighet för företagets sortiment. 

Det är lätt som konsument att framför datorn jämföra information om företag, produkter och 

dess konkurrenter. Vilket i sin tur skapar en interaktivitet och en direkt kontakt mellan 

företaget och konsumenten. Konsumenterna får tillgång till den information de behöver på 

skärmen förutsatt att man som företag byggt upp en smart och lättnavigerad hemsida. Detta 

ger konsumenten större kontroll över vad de får och kan skaffa sig den kunskap de behöver. 

(Kotler et al, 2005) 

4.2.2 Push strategi 

Push strategin går ut på att ett företag förmedlar sitt budskap till människor som inte själva 

aktivt sökt upp budskapet, t.ex. TV- och radioreklam, så kallad oönskad reklam. Banners och 

Pop-Up´s är två exempel på marknadsföring på Internet. Ett tydligt exempel är när en 

användare går in på en webbsida och denna får se en banner eller pop-up´s ofrivilligt.  

4.2.3 Pull strategi 

Pull strategin är motsatsen till push strategin. Detta innebär att användaren själv letar upp 

önskad information på webben. Företag kan använda sig av pull strategier när de vill skapa en 

relation till en kund eller vill attrahera en kund till ett köp. Här gäller det för företaget att 

agera och få kunden intresserad så att denne själv vill fördjupa sig i ett erbjudande. Företag 

med kunder som har ett stort intresse för de aktuella produkterna och som själva söker 

kunskap om företagets produkter har större möjligheter att utnyttja Internet som 

marknadsföringskanal på detta sätt.  

4.3 WEBBASERAD MARKNADSFÖRING 
I detta kapitel kommer vi att ge dig som läsare en kortare introduktion till Internet. Hur det 

började och hur man lyckas med affärer, attraherar kunder och hur framtiden ser ut för e-

handeln i siffror.  

4.3.1 Historia 

Ursprunget till Internet hette ARPANET (Advanced Research Project Agency NETwork) som 

utvecklades 1969. Syftet med nätet var då att koppla samman datorer vid ett antal 

amerikanska universitet, några forskningsanstalter, armens enheter och olika 

superdatorcentraler. Tidigt 1970-tal utvecklade man det som vi idag kallar för Internet. Det 

var när man kopplade samman de första lokala nätverken som endast användes av 

universiteten som Internet föddes. I samma takt som Internets möjlighet för forskare ökade 

blev datorernas kapacitet större. Det var först i början av 90-talet som Internet började bli 

allmänt känt och de senaste årens starka tillväxt och framfart beror främst på tre orsaker. För 

det första var det uppkomsten av World Wide Web år 1989 som är ett hjälpmedel för att finna 

information i Internet. Den andra orsaken var upphävandet av restriktionerna mot 

kommersiell trafik år 1999. Slutligen den tredje orsaken till att Internets framgångsfart är den 

massmedias upptäckt av Internet år 1995. (Jakobsson, 1998) 
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4.3.2 Internet blev en marknadsplats  

Redan 1994 var de kommersiella krafterna med och etablerade sig på Internet, då framförallt i 

USA. I början av millennieskiftet vid år 2000 rådde den stora DotCom - kraschen då 

riskkapitalisterna drog sig ur då de märkte av en minskande lönsamhet i företagen de 

investerat i. Det finansiella klimatet hos nätbolagen blev nu hårdare och för många aktörer på 

nätmarknaden var konkurrs nära. Det mest kända exemplet på den svenska marknaden för ett 

Internetbaserat företag som gick i konkurrs på grund av svikande marknad och 

riskkapitallister som drog sig ur är boo.com. Den ljusa framtidstron på Internet och 

Telekombranschen som fanns innan var nu utbytt mot att den gick mot en dystrare och 

mörkare framtid till synes. (Dykert et al, 2002)  

4.3.3 Framtiden för Internet 

Försäljningen över internet har sedan dotcom kraschen i början av millenniumskiftet 

utvecklats starkt både vad gäller försäljningens omfattning och hur företagen valt att integrera 

Internet i den traditionella verksamheten. (Hedlund et al, HUI, 2005) 

De branscher som idag går bäst och som nått stor framgång med försäljning av varor och 

tjänster är de som säljer böcker, skivor och hemelektronik. Stora företagsnamn som lyckats 

bra på den svenska och nordiska marknaden är CDON, NetonNet och Adlibris.  

Den traditionella postorderhandeln har stått för en förändring där e-handeln har varit ett 

väldigt lyckat steg framåt. Med hjälp av en redan väl uppbyggd kundbas och redan befintliga 

affärsmodeller från många års erfarenheter av branschen har de haft en bra bas till att utnyttja 

Internet på ett produktivtsätt. Detta var ett av skälen till att den traditionella postorderns 

försäljning fick genomslagskraft.  

 

Mera komplexa produkter, som kräver utvärdering eller säljstöd av en säljare i samband med 

köpsituationen, anses inte vara lämpliga att sälja över Internet då dessa är svårsålda. 

Produktens egenskap anses vara det som är avgörande för dennas framgång för försäljning på 

nätet. För att kunna sälja varor på nätet är det två faktorer som påverkar att det blir ett 

slutgiltigt köp hos konsumenten och försäljning för säljaren, att mötet mellan köpare och 

säljare uppstår. Den första och avgörande faktorn anses vara produktens pris. Dyra produkter 

kräver ofta betydligt större utvärdering i samband med köp. Att köpa billiga produkter på 

Internet kan bli dyrt om köpet medför dyra porton och transportkostnader. Avgörande i denna 

första faktor om det blir ett köp är kundens kunskap om den befintliga och faktiska produkten 

är avgörande i köpsituationen för att välja att köpa produkten på Internet. Denna kunskap kan 

konsumenter idag inhämta via en mängd olika sätt och forum.(Kotler et al, 2007) 

Det vanligaste idag är att man som konsument går in i en traditionell fysisk butik och känner 

lite på varan, läser på konsumentbloggar och läser kundrecensioner av produkten via 

branschtidningar, återförsäljarens hemsida och dylikt. Den andre faktorn som påverkar om 

kunden slutligen köper över Internet är i vilken grad produkten attraherar den specifika 

kunden. De anses att kunder som väljer att handla över Internet idag handlar inte gör detta för 

att det är roligt och stimulerande. De anses istället handla produkter som har ett mindre eller 

inget emotionellt värde alls för kunden.  Dessa emotionellt oladdade produkter är varor som är 

lätta att sälja på Internet. (Hedlund et al, HUI, 2005) 

4.3.4 Fördelar med e-handeln 

Fördelarna med E-handeln är många. För konsumenterna är det bekvämligheten med att 

kunna sitta hemma vid datorn och med musen lätt klicka sig fram till det man vill ha. Att i 

lugn och ro titta, läsa och jämföra produkter. Andra fördelar med e-handeln sett ur 

konsumentens perspektiv är att de slipper trafikkaos för att ta sig till butikerna, slipper leta 

parkering utanför de stora galleriorna. Kunderna slipper påflugna försäljare som många 
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upplever som störande moment i shoppandet. För kunden som handlar över Internet kan 

shoppandet underlättas med exempelvis ”Tio i Topp Listor” över mest sålda produkter eller 

varumärken för att kunden lättare ska kunna orientera sig i nätbutiken. Andra fördelar med e-

handeln är att det är interaktivt och direkt medium. Konsumenten kan snabbt interagera med 

nätbutiken och tillgodose sig den information de behöver. Internet har gett kunden makten att 

själva bestämma över sitt shoppande. (Kotler et al, 2005) 

Även för säljaren är fördelarna många. Först och främst är Internet ett kraftfullt instrument att 

använda då detta kan stärka och bygga upp kundrelationen om den utnyttjas på rätt sätt. En 

annan av Internets fördelar för säljaren är att det kan sänka kostnaderna, öka hastigheten och 

slagkraften. Internet kan även göra handeln flexiblare för säljaren där säljaren har möjlighet 

att göra ständiga uppdateringar till små kostnader. Den sista och betydande anledningen är att 

Internet är ett globalt medium som gör det möjligt för kunderna att kunna klicka sig världen 

runt på bara några sekunder och beställa varor. (Kotler et al, 2005) 

4.3.5 Internet i siffror 

Internet används idag av hundratals miljoner människor världen över, vilket har gjort Internet 

som marknadsplats till bland de viktigaste marknadsingrepp ett företag kan göra för att skapa 

nya affärer. Bara inom den Europeiska Unionen har Internetanvändandet ökat med 221,5% 

under års intervallet 2000-2007. För Sverige är ökningen 75,6% under den tidsperioden. År 

2008 har 6 981 200 personer i Sverige tillgång till Internet, vilket är nästan 77,3% av hela 

befolkningen.(Taget från Internetworldstats.com)  

Idag (2008-05-19) har 1 407 724 920 personer runt om i världen tillgång till Internet enligt 

internetworldstats.com.  

4.3.6 Handeln över Internet idag 

E-handelns försäljning har under det första kvartalet 2008 stigit med 17,8 procent jämfört med 

första kvartalet för 2007. Prognosen för e-handelns omsättning för 2008 är 21 miljarder 

kronor. E-handeln skulle därmed stå ensam för 4 procent av den totala detaljhandeln. (HUI 

Q1-2008) 

En av de mest avgörande faktorerna för att e-handeln går starkt framåt och stiger i försäljning 

är den förbättrade betalningssäkerheten med fler betalningsmöjligheter. Numera erbjuder fler 

företag fakturabetalning istället för att betala med kort eller via direktbank som innan. 

Konsumentundersökningar visar att faktura betalning är det sätt som kunder uppskattar mest. 

(HUI Q1-2008) 

I HUI:s rapport för 2008 anser 82 procent av de tillfrågade konsumenterna att de kommer 

handla över Internet under det närmaste halvåret. Den målgrupp som har den positivaste 

inställningen till e-handel är de som bor utanför storstadsregionerna därför att e-handlarna har 

ett bredare sortiment än de lokala fysiska butikerna i deras regioner. 

4.3.7 Bannerannonsering 

En annan form av webbaserad marknadsföring är bannerannonsering. För att nå ut till de 

kunder valt att rikta sig till kan man annonsera på välbesökta websidor genom att köpa en så 

kallad banner som visas på denna, som också är länkad till företagets egen hemsida. Fördelar 

med denna typ av marknadsföring är att båda parter kan vinna på det. Företaget som har 

hemsidan som annonsen ligger på får in pengar på annonseringen medan företaget som 

annonserar ses av potentiella kunder som besöker sidan och kan på så sätt nå ut till en bredare 

massa. 

Företaget kan också välja att få sina annonser visade för en viss typ av besökare t ex 

människor som kommer från ett visst land. (Mesanovic et al, 2007).  
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4.3.8 Affiliatemarknadsföring 

Affiliate marknadsföring är en vidsträckt metod för att exponera en webbplats, där en affiliate 

blir belönad för varje besökare, prenumerant och/eller kund genom hans/hennes 

ansträngningar. Det vill säga att annonsören betalar en provision till återförsäljaren för att de 

får använda dennes webbplats som marknadsföringskanal. Det finns också ett antal olika 

provisionsmodeller och kombinationer av dess som används vid affiliate marknadsföring.   

   

Här följer några exempel på provisionsmodeller. 

 

 Betalning per köp, återförsäljare får provision per avslutad affär. 

 Betalning per handling, återförsäljare får provision när användaren utför en 

handling på annonsörens hemsida. 

 Betalning per klick, återförsäljaren får provision baserat på klick på annonsörens 

annons. 

 Betalning per livstid, återförsäljaren får provision under tiden som kunden 

fortfarande är kund och gör inköp hos annonsören.  

 Betalning per period, återförsäljaren får provision periodvis som t ex en löpande 

kvartals- eller månadsbonus. 

 Betalning per visning, återförsäljaren får provision baserat på antal visningar av t 

ex annonsörens annons.  

 

Fördelar 

En stor fördel med affiliate marknadsföring är att detta sätt inte bara genererar exponering av 

hemsidan utan den fokuserar också på relevanta besökare. Det gäller att utforma den här 

marknadsföringskanalen på rätt sätt för att den ska skapa stora försäljningsvolymer. För att få 

maximalt resultat bör man kombinera detta sätt med andra marknadsföringsaktiviteter. 

(Mesanovic et al, 2007) 
 

4.3.9 E-postmarknadsföring 

Ett annat sätt att marknadsföra sig på Internet är e-postmarknadsföring. Det innebär att ett 

företag gör kontinuerliga utskick av erbjudanden till en mottagare via e-post. Detta kan lätt 

kopplas ihop med så kallad spam som är oönskad e-postreklam, men det finns för och 

nackdelar med allt. En fördel med den här sortens marknadsföring är att det är företaget själva 

som tar initiativet till att kommunicera med mottagaren, motsatts till de övriga 

kommunikationsformerna på Internet där det är mottagaren själv som alltid måste ta 

initiativet. En annan stor fördel är att det är minimala kostnader för företaget samtidigt som 

man kan nå ut till en stor mängd mottagare, vilket  

E-postmarknadsföring kan även automatiseras, det innebär att webbsystemet själv kan skicka 

ut e-post i olika former, med olika innehåll till olika mottagare.  

Nackdelen med e-postmarknadsföring är att det finns filter som automatiskt rensar bort all e-

post som kommer ifrån okända mottagare. Riskerna som finns med det här filtret är att det 

även kan rensa bort e-post som mottagaren vill ha. (Mesanovic et al, 2007) 

4.3.10 Sökmotormarknadsföring 

Sökordsannonsering är ett sätt att marknadsföra sig på. Det innebär att företaget betalar för att 

få sin länk placerad i ett sökresultat Företagets annons syns bredvid det återgivna sökresultatet 

och placeras vanligtvis högst upp på sidan eller utmed den högra kanten. En fördel med denna 

typ av marknadsföring är att företaget som annonserar kan köpa sig en topplacering vilket 
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innebär att användaren ser annonsen högt upp i sitt sökresultat. Därifrån kan användaren välja 

om han/hon vill klicka sig vidare till företagets hemsida eller inte. (Mesanovic et al, 2007).  

4.3.11 Transportmodellen 

En annan vanlig modell som många företag använder sig av är den så kallade 

transportmodellen. Den här metoden bygger på transport, användaren använder sig utav ett 

enda musklick och denne transporteras till företagets hemsida. Svårigheten med den här 

modellen är att få användaren attraherad av just ditt företags annons. För att attrahera 

användaren så använder sig företag av bland annat bannerannonser, pop-ups eller liknande. 

Steg nummer två är att få användaren att verkligen klicka på annonsen och därmed bli 

transporterad till företagets webbsida. Ett annat problem är att användaren själv måste vara 

aktiv och att den eventuella kunden kanske inte vill vara aktiv och frivilligt söka efter reklam. 

(Mesanovic et al, 2007). 

4.3.12 Blogg 

Blogg är en förkortning eller förenkling av ordet webblogg, av engelskans blog. Blogg är en 

webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg på en webbsida där inläggen är 

ordnade med det senaste inlägget först. Bloggen kännetecknas av att texten visas på bloggen i 

samma ögonblick som skribenten publicerar den. Bloggen kan ses som 2000 talets tydligaste 

tecken på ”Word of mouth” marknadsföring. Bloggen som medium har vuxit lavinartat de 

senaste åren och det räknas att det finns över 10 miljoner bloggar på Internet och att 40 000 

nya startar varje dag. (Kotler et al, 2007) 

Bloggen kan erbjuda fräsch, personlig och originalitet i sin information samtidigt som den är 

billig som marknadsföringsinstrument för att nå en viss grupp människor. Nackdelar med 

bloggen är att den är fylld med onödigt mycket annat än vad marknadsförarna vill. Det är 

också svårt att kontrollera innehållet för företag då företagen inte har någon chans att 

kontrollera relationen som byggs mellan företaget och konsumenterna. (Kotler et al, 2007) 

 

Det finns också olika typer av bloggar, nedan följer några exempel: 

 

 Personliga bloggar, privatpersoner som vill skriva av sig, dela med sig av sin syn på 

världen och komma i kontakt med likasinnade. 

 Politiska bloggar, skapas för att föra fram och skapa diskussion kring en viss politisk 

inriktning, eller för att lyfta fram en enskild politikers åsikter och insatser. 

 Kundbloggar, sprider kunskap kring ett företags produkter och deras användning. Är 

också ett sätt att öka produkternas värde och användning. 

 Kommersiella bloggar, skapas för att locka en viss målgrupp som drivs för att ge 

reklamintäkter, eller av ett företag som vill visa sin kompetens inom ett visst område. 

 Organisationsinterna bloggar, förbättra kommunikationen inom en organisation.  

 

(Mesanovic et al, 2007) 

4.4 Affärsidé, Strategi och Mål 
I det här kapitlet kommer vi att för läsaren teoretiskt beskriva hur man ska gå till väga för att 

upprätta en affärsidé och vad den bör innehålla. Även vikten av en tydlig affärsidé med 

uppsatta mål och strategier kommer att tas upp. Vår slutgiltiga affärsidé kommer att 

struktureras utefter denna teoretiska del.  
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4.4.1 Affärsidén 

Affärsidén är grunden för ett företag, som hela verksamheten bygger på. Denna ska precisera 

den roll som företaget vill ha på marknaden och behovet som företaget vill tillfredställa på 

marknaden och vilken marknad man ska agera på. Affärsidén ska svara på frågor om vad man 

kommer att ”… tjäna sina pengar på och vad som kommer att erbjudas till 

kunderna”(Holmström, 2007). Det handlar om att överträffa konkurrenterna och bättre kunna 

erbjuda varor och tjänster med ett högt kundvärde. Målet bör vara att överträffa kundernas 

förväntningar. För att lyckas med detta mål är det viktigt att ha en väl utformad 

affärsidé.(Holmström, 2007) 

En affärsidé beskriv ofta i tre olika plan: 

1. Den övergripande affärsidén som utgörs av strategiska målformuleringar, verksamhets 

- och utvecklingsinriktning samt visioner, filosofi eller principer. 

2. Den yttre affärsidén preciserar företagets produkter, marknad och resurser. Vilka är 

våra varor eller tjänster? Vilka behov vill vi tillfredsställa? Kunder och målgrupp? 

Vilka är våra tillgångar och vilken är vår unika kompetens? 

3. Den inre affärsidén beskriver hur företaget tänker använda och organisera sina 

resurser för att uppfylla den yttre affärsidén, alltså hur man tänker sälja produkterna 

till kunderna.   

(Holmström, 2007) 

 

Affärsidén ska vara så kort formulerad som möjligt men ändå svara på frågorna Vad? För 

vem? Och Hur? Detta ska formuleras så lättfattligt som möjligt. I affärsplanen beskriver man 

djupare och preciserar närmare vad det är man ska göra och förklarar den i detalj. 

 

Affärsidén bör varje medarbetare i en organisation känna till och jobba efter. Därför är det 

viktigt att man är tydlig när man utformar sin affärsidé. Affärsidén är ett idémässigt grundval. 

Visionen i företagets affärsidé är ledstjärnan och riktmärket för hela organisationen, alltså en 

gemensam uppfattning om vart man som företag strävar. En starkt och tydlig vision som på 

ett bra sätt förmedlas till alla inom en organisation leder ofta till en effektivare samverkan 

mellan individerna då alla har samma uppfattning och vision om målen.(Holmström, 2007) 

4.4.2 Mål 

För att man som företagare ska kunna fullfölja sin affärsidé bör företaget ställa upp mål och 

ange hur dessa ska uppnås, man beskriver alltså vilka strategier man ämnar använda sig av. 

Ofta är detta något som framgår redan av affärsidén men man kan välja att tydliggöra detta i 

en egen del. 

 

Huvudmål och Övergripande mål 

När man som företagare klargjort vilken den uppsatta affärsidén är samt vilka strategier man 

ska använda sig av bör man sätta upp ett huvudmål som är det övergripande målet med hela 

organisationen. För att kunna nå sitt uppsatta mål bör man bryta ned huvudmålet i mindre 

konkreta bitar där man förklarar hur man ska gå tillväga för att nå huvudmålet, dessa mindre 

mål kallas för delmål.(Holmström, 2007)  

4.4.3 Strategi 

”Ordet strategi kommer från grekiskan och betyder ”krigsföring i stort” alltså konsten att 

vinna ett militärt slag”.(Holmström, 2007) 
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Inom ett företag är det vanligt att man delar upp strategierna i två delar; företagsstrategier och 

marknadsstrategier. Företagsstrategierna är en plan över hur man inom företaget ska använda 

resurserna för att uppnå sina satta mål. Marknadsstrategin är en plan över hur företaget ska 

agera för att nå sina marknadsmål som resulterar i att man får marknadsfördelar gentemot 

konkurrenterna.(Holmström, 2007) 

4.5 Sammanfattning av teorier 

Vi har valt att basera och fokusera examensarbetet kring ett antal olika teorier därför att vår 

ursprungliga affärsidé kräver detta. Vi anser även att för att kunna få så bra vägledande svar 

från respondenterna är det viktigt att vi tittar på de olika delarna för att kunna utforma 

korrekta frågor. Då vi valt att arbeta utifrån den kvalitativa metoden och baserar 

examensarbetet på de intervjuer som genomförs och de svar som framkommer är teorierna 

intressanta att ta upp. Såsom de olika marknadsföringsteorierna till de personerna inom 

marknadsföring som kommer att intervjuas men även för internetstrategen. För att närmare 

läsa om de vi intervjuar hänvisar vi till kapitel 5.2 Val av respondenter. Där framgår även 

tydligare inom vilka olika branscher de verkar och deras specialistkunskap. 
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5 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att för dig som läsare att redogöra för de respondenter vi valt och 

inom vilka branscher de är verksamma inom och varför vi valt dem. Vi har även gjort en 

sammanfattning av de intervjuer där vi valt ut lite olika synvinklar och åsikter de gav. 

Intervjuerna i sin helhet kan du finna i bilagorna.  

5.1 Urval av empiriskfakta 

Empiri innebär att det är verklighetsdata med aktuell information om praktiska förhållanden. 

Faktorer så som konkurrens, kunders beteenden och tekniska tillgångar har en betydande roll. 

Empirin har till syfte att ge en veklighetsbild av ett företag. Ny empirisk information skapas 

hela tiden eftersom världen vi lever i är ständigt föränderlig. Att vår information som vi 

behöver till vårt projekt är uppdaterad och färsk anser vi har stor betydelse för kvaliteten och 

validiteten just för att vi ska kunna skapa en teoretisk och trovärdig uppsats.(Erikson et al, 

2007)  

Vi kommer att presentera vår affärsidé för ett antal utvalda personer i branschen för att kunna 

bilda oss en uppfattning om hur de ser på vår affärsidé. Dessa intervjuer kommer också att 

utföras för att vi ska få en bild av hur dagens exempelvis e-handel och postorder ser ut i 

Sverige. Huvudsakligen kommer intervjuerna att ske över telefon eller besöksintervjuer, som 

tidigare nämnts i metoddiskussionen, av både geografiska och praktiska skäl.  

De kandidatuppsatser vi använder oss av anser vi tillgodoser en stor del av vårt behov av 

lämplig och relevant fakta. Vi kommer däremot inte att använda oss av eventuell statistik som 

finns i uppsatserna då vi strävar efter att få en så färsk och uppdaterad information som 

möjligt.  

De kontakter vi har upprättat med folk i branschen kommer vi ha stor nytta av då vi upplever 

att de har bra uppdaterad empirisk data om hur marknaden ser ut. De har även i sin tur ett 

brett kontaktnät med branschfolk som vi hoppas få tillgång till. Vi får också feedback på vår 

affärsidé och hur de ser på den.  

För att få ytterligare information har vi fått intervjutid med bland andra Nelly.se, Elle och 

Peters Dandy. För att syn på distanshandeln har vi intervjuat Cecilia Börjesson på f.d. Flare.se 

som var ett distanshandelsföretag på Internet med nischen modekläder till kvinnor. För de 

respondenter vi har intervjuat se kapitel 5.2 Val av Respondenter.  

5.2 Val av respondenter 

I detta kapitel kommer vi att kortfattat presentera de respondenter och deras företag som vi 

har gjort intervjuer med. Intervjuerna i sin helhet finns att läsa i bilagorna i slutet av denna 

uppsats. 

5.2.1 Jarno Vanhatapio, grundare av Nelly.com  

Nelly.com (är samlingsnamnet för de två tidigare sidorna nelly.se och noel.se) 

Nelly.com är idag en av Sveriges största e-handelsföretag inom kläder för kvinnor och män 

med mer än 20 000 besökare per dag på sidan. Jarno Vanhatapio startade företaget för fyra år 

sedan med inspiration från en stor brittisk sida som heter figleavses med syftet/nischen att 

bara sälja underkläder till kvinnor som nelly.com hade från start. Jarno står idag kvar som 

grundare av företaget och creative director/vd för företaget då huvudägaren är MTG.  
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Företaget har idag växt sig stort och ägs sedan åtta månader (intervjun gjordes den 080421) 

tillbaka av MTG som äger bl.a. CDON.com och TV3. Hur stor omsättningen är en 

företagshemlighet men att man säljer bra och mycket är allt de är villiga att säga. 

Vi valde att intervjua Jarno Vanhatapio därför att han på bara några få år har fått det företag 

han startade hemma i lägenheten i Borås att växa till ett av de största inom sitt segment. Han 

trodde på sin affärsidé och är en entreprenör inom e-handeln med stor kunskap.  

5.2.2 Jonas Eriksson, VD för Peters Dandy 

Peters Dandy är ursprungligen en nästan femtio år gammal herrekiperingsbutik med säte i 

Göteborg. De säljer konfektion ur den högre prisklassen med hög modegrad. Att med starkt 

nischade profilprodukter ska ett starkt konkurrensmedel är målet. Några av de märken som 

säljs i butiken är exempelvis Burberry, Roberto Cavalli, DSquared
2
 och Dolce&Gabbana. 

Företaget har sedan april 2008 lanserat en e-handels butik där de även säljer damkläder. Vi 

valde att intervjua Jonas Eriksson då det är intressant att veta varför en konventionell butik i 

fysisk form valt att gå online. 

5.2.3 Björn Jeffrey 

Björn Jeffrey är född 1981 och är VD och internetstrateg på webbyrån Good Old i Malmö. 

Han har tidigare jobbat på bl.a. Göteborgs-Posten, SVT och Sydsvenskan. Han ligger också 

bakom modebloggen Manolo.se som riktar sig till män och musikbloggen Discobelle.net som 

lägger den ”hetaste musiken just nu” med inriktning på electro, hiphop och disco. 

5.2.4 Hampus Hedelius 

Hampus Hedelius är 36 år gammal, jobbar som Creative Director på Hello and Friends, som 

han även äger. I koncernen finns även dotterbolaget Design Royale. I kundregistret finns bl.a. 

SonyEricsson, Gröna Lund, Kanal 5, Vin & Sprit, Naturvårdsverket, SvD, Lars Wallin, Make 

Up Store, Virgin, ZTV, H&M för att nämna några få. 

Han är även Head of Faculty på Forsbergs reklam och designskola, föreläser på STUDUM i 

Göteborg och Malmö. 

Han har vunnit en mängd olika reklampriser, senaste i skara är EULDA(European Design 

Logo Award) blivit utsedd av Marguis till en av världens mest inflytelserika personer och 

utsedd till en av Europas mest intellektuella personer av Cambridge University. När det gäller 

mode så har han en lång erfarenhet av det, dels från att ha jobbat med H&M och Lars Wallin 

under en längre period men även via många uppstarter av företag samt en egen kollektion. 

5.2.5 Cecilia Börjesson 

Cecilia Börjesson, 36 år, grundare av Flare.se och Featuring.se som är två tidiga exempel på 

lyckade satsningar inom e-handel. Dessa ligger idag nere då Cecilia har gått vidare till andra 

projekt. Hon är även utbildad civilekonom och har arbetat som rådgivare inom e-handel och 

affärsutveckling. För oss har hon fungerat som en mentor om hur man gör bra inköp och varit 

vårt bollplank under examensarbetes gång. Vi har inte gjort någon intervju med Cecilia då vi 

snarare har rådfrågat henne. Vi anser dock att hon ska finnas med under detta kapitel som en 

vald respondent eftersom hon väglett oss. 

5.2.6 Anna Fahlén 

Anna jobbar på marknadsavdelningen på Elle och i hennes sysslor ingår bl.a. marknadsföring, 

distribution och försäljning av tidningen. Vi kontaktade Anna för att få svar på de frågor vi 

hade kring modetidningen, marknadsföring och distribution av en tidning. Anna har vi via 

mail frågat om råd om vissa områden för marknadsföring i modemagasin. I de delar av 

examensarbetet där hon har gett oss råd kommer vi att nämna detta. 



26 

 

5.2.7 Anders Landtmanson 

Vi kom i kontakt med Anders Landtmanson då han hösten 07 föreläste om Logistik på 

Textilhögskolan i Borås. Anders jobbar som konsult och föreläsare inom logistik. Han har 

ställt upp och väglett oss i alla delar som rör logistiken för vårt arbete via mailkontakt, därför 

ingen intervju. Anders roll var att svara på korta frågor och vägleda genom logistik djungeln i 

de delar vi använt oss av Anders tips och råd har skrivit med detta. 

5.2.8 Kenneth Bäck 

Kenneth Bäck kom vi i kontakt med då vi letade efter lösningar för hur man bygger upp en e-

handels sida på ett bra och effektivt sätt. Vi tittade på vad hans företag Xelera 

Communications hade att erbjuda för lösningar. Vi kontaktade Kenneth och frågade om vi 

fick använda oss av NX250 som är en av Xelera´s paketlösningar. Vi frågade även om vad vi 

skulle tänka på när det gäller att bygga upp en e-handelssida. Kenneth var mer än villig att 

ställa upp och mailade tips och goda råd till oss som vi kunnat dra nytta av. I de delar av 

arbetet som vi dragit nytta av Kenneths kunskaper har vi även nämnt detta. 

5.3 Sammanfattning av Intervjuer 

Här har vi valt att sammanfatta vissa delar av intervjuerna och välja ut olika åsikter och 

synvinklar som kom fram under intervjuernas gång. 

 

I intervjun med Jarno Vanhatapio, grundare för Nelly.com, nämner han fördelarna med 

katalogen som marknadskanal är många. En av de största fördelarna är att den säljer där den 

ligger hemma på bordet. Men han ser samtidigt nackdelar med den som att den är svår att 

uppdatera om den ska komma ut i form av en tryckt katalog. Hampus Hedelius, VD och 

Creative Director på Hello&Friends, ser i motsats till Jarno inte så många fördelar snarare den 

tryckta katalogens nackdelar. Framförallt är den kostsam att producera, han håller med Jarno 

om att den är bra som marknadsföringskanal. Men framhåller att detta gäller snarare för en 

äldre målgrupp och inte för den yngre som han ser att vår målgrupp, kvinnor i åldern 20-35 år. 

Hampus Hedelius ser även att vi borde rikta oss till männen med då dessa idag är den 

snabbast ökande kundgrupp. Speciellt då män i åldrarna 20-35 år som helt har ändrat sitt 

shoppingbeteende. Den typen av målgrupp som Hampus Hedelius anser mest lämpa för vår 

affärsidé har lättare att slänga saker och är inga katalogshoppare. De har ett vanemönster av 

att shoppa direkt i en fysisk butik eller på en e-handel över Internet. Detta håller även 

Internetstrategen och modebloggaren Björn Jeffrey helt med om. Hampus Hedelius anser 

även att en tryckt katalog skulle bli en onödig utgift och en massa onödigt arbete som inte 

kommer att generera det man önskar tillbaka som företagare. Istället ser han möjligheten med 

en PDF-katalog. En katalog som är webb-baserad och som har fler fördelar än nackdelar. Den 

största är den är billig att producera, den är miljövänlig då vi sparar skogen på en massa träd, 

den är enkel att uppdatera då det kommer in nyheter i butiken. Att maila ut den till 

modemagasins prenumeranter är ett enkelt sätt att få ut den på. Och framhäver här fördelarna 

med Direkt marknadsföring som väldigt lämplig men att vi även ska basera vår 

marknadsföring på bannerannonsering då detta är effektivt och det går att tjäna lite pengar på 

det för varje person som klickar in. Men att inte helt basera vår marknadsföring på att vara 

webbbaserade utan använda mer traditionella som annonser i magasin, reklam i radio och TV.  

De båda respondenterna ger asos.com som ett lyckat exempel på ett företag som lyckats bra 

med detta. Även Björn Jeffrey håller med de två tidigare om asos.com som ett lyckat 

framgångsföretag.  

Han ser istället att för framtidens e-handels företag är det viktigare att nischa sig med en typ 

av produkt eller en del av sortimentet. Att på Internet spelar inte ett brett utbud rollen, snarare 
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den profil du har och den stil du vill förmedla. Som ett lyckat exempel på ett Internetbaserat 

företag som lyckats ger han Uppercut.com som nischat sig helt med att endast sälja 

underkläder till män. Att framhäva produkternas egenskaper och dela med sig av så mycket 

information om produkter som möjligt. Allt för att kunden ska kunna klara sig på egen hand 

utan att för många frågetecken ska uppstå. 

Anders Landtmansson, konsult inom logistik, anser att det logistiksystem som vi funderat 

kring (se Teorikapitel 4.1 Kundorderstyrda processer) är det bästa tänkbara eftersom det har 

många fördelar och är effektivt eftersom man som e-handelsföretagare kan eliminera sin 

lagerhållning som i sin tur för med sig att inkuransrisken minskar, alltså risken för att få 

produkter som ligger för länge på lager och för med sig stora kostnader minskar.  

Samtliga av våra respondenter är eniga om att det är en intressant affärsidé men att vi bör 

släppa modemagasin delen då det enligt dem låter för kostsamt. Att istället satsa på att vara en 

traditionell e-handel. Att vi får vända tillbaka på konceptet.  

 

Vi, författarna till examensarbetet, tar till oss mycket av de ovanstående respondenternas 

synpunkter som de lägger fram och anser om. Dock tar vi dessa bara som goda råd och 

vägledning genom arbetet för att inte härma redan befintliga aktörer. Då detta inte varit vår 

avsikt. Något vi egentligen inte blev glada att höra är att vi blir tvungna att ändra vår affärsidé 

till en början då att producera ett modemagasin skulle kosta för mycket. Svårt att producera 

men framförallt som samtliga respondenter var eniga om, hur vi skulle kunna presentera 

nyheter. Hampus Hedelius hade en lösning på hur vi skulle kunna behålla modemagasin 

konceptet som vi tog till oss var att man kunde producera en stilguide som ges ut en till två 

gånger per år i tryckt form där vi presenterar kommande modenyheter för allmänheten. Hur vi 

vill distribuera den är helt upp till oss då detta enbart blir marknadsföring för oss som företag. 

På ett ödmjukt sätt. Att vi troligen bara kommer att rikta oss till ett kön till en början är för att 

hålla ned kostnaderna. Och vi satsar på kvinnorna först då de är lättare att nå och mindre 

märkesberoende, enligt Björn Jeffrey, Jonas Eriksson och Jarno Vanhatapio, än männen. De 

vill se stora internationellt kända märken. Vad som också framkommit av informationen ur 

intervjuerna och teorierna är att kunderna uppskattar att handla mot faktura. Detta är något vi 

självklart överväger eftersom det enligt både Cecilia Börjesson, Jarno Vanhatapio och Björn 

Jeffrey är det absolut bästa sätt att inge säkerhet och trygghet mot kunden med. Detta är en del 

som ingår i det olika paketlösningar som kan köpas från Xelera Communications AB, för att 

se paketlösningen i sin helhet, se Bilagorna. 
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6. RESULTAT & ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att presentera hur vår slutgiltiga affärsidé blev utifrån svaren vi fått 

av respondenterna och den insamlade data vi hämtat från andra källor. Vi valde att dela upp 

resultatet i att först presentera affärsplanen och vidare utveckla en strategisk analys där vi 

utformat en konkurrensbeskrivning. Vi valde även att utforma en sortimentspyramid där vi 

klassificerat in vårt sortiment i olika priskategorier. Vi valde även att analysera för- och 

nackdelar med de olika val vi gjort och varför vi gjorde de val vi gjort efter varje presenterad 

del för att tydliggöra vår affärsidé för dig som läsare.  

6.1  Övergripande Affärsidé 

Vi kommer här för dig som läsare presentera vår affärsidé. Så som den ser ut i sitt slutgilliga 

format grundat på den information, fakta, åsikter samt den vägledning vi fått av våra 

respondenter, handledare och från många timmars letande i böcker och andra skrivna källor. 

6.1.1 Företagsform 

Den företagsform vi valt att vara är ett handelsbolag.  

6.1.1.1 Analys av val av företagsform 

Fördelen med att vara ett handelsbolag är att det är lätt att bilda och att man som grupp inte 

behöver något minsta startkapital som vid exempelvis starten av ett aktiebolag. Nackdelen 

med att vara ett handelsbolag är det personliga och solidariska ansvaret där alla 

bolagstecknarna, de som skriver under att de är företagets ansvariga, står gemensamt 

ansvariga för de handlingar som görs inom företaget. En av tecknarna kan skriva på något 

som kan få följden att de övriga inom företaget kan få banken att kräva fodringsbelopp av 

dem. Regeln ”en för alla - alla för en” gäller inom handelsbolag. (Holmström, 2007) 

Vi anser att detta är den mest lämpliga form av företagsform då vi är tre personer som startar 

upp företaget och vi kommer inte ha några större startkapital vid starten.  

6.1.2 Affärsidé 

Vår affärsidé är att starta en e-handels butik där distribuerar modekläder. Vi kommer att 

nischa oss med varumärken som är etablerade på den svenska marknaden men i liten skala 

samt varumärken som är oetablerade på den svenska marknaden. Detta för att hålla det 

exklusivt och med målet att skapa efterfrågan. Vi kommer att rikta oss till kvinnor i åldrarna 

20-35 år i hela Sverige. Vi tar redan etablerade koncept; postorderförsäljning, modemagasin 

och e-handel och slår samman dessa. Vad som kommer ut är ett koncept innehållande en e-

handelsbutik samt en katalog med alla våra varor som kommer ut endast på nätet i form av en 

PDF-katalog. En till två gånger om året kommer vi att presentera en stilguide i pappersform. I 

stilguiden kommer vi att presentera mode och kommande trender för nya säsonger, då med 

utgångspunkt för vad som kommer att finnas i vår e-handelsbutik. Detta för att inspirera 

kunderna i tid och göra de medvetna vad som komma skall i vår e-handelsbutik, detta i rent 

marknadsföringssyfte. En stor fördel (enligt Hampus Hedelius, intervju finns i bilagorna) till 

att producera en stilguide är att man som företag får ett unikt tillfälle att marknadsföra sig på 

ett relativt ödmjukt sätt. 

6.1.2.1 Analys av valet till affärsidé 

Vi har grundat valet av vår affärsidé dels på det skriva materialet vi funnit från HUI samt 

artiklar som finns refererade i litteraturlistan om hur framtiden för e-handeln ser ut. Valet har 
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även grundats på de intervjuer vi gjort med personer i branschen. Genom vägledning och de 

svar vi fått från respondenter har vi fått en uppfattning om vad vi bör och vill sälja. Björn 

Jeffrey anser att man som e-handlare idag och för framtiden bör satsa på en produktkategori 

(exempelvis underkläder för män) och nischa sig på denna. Cecilia Börjesson anser att man 

som e-handlare bör satsa på att skapa efterfrågan genom att undvika massförsäljning och hålla 

nere antalet plagg i varje kollektion och skapa en exklusivitet runt plagget (exempelvis fåtal 

par jeans från ett visst varumärke). Hon anser även att man bör lägga merparten av tiden på att 

planera inköpet då hon anser att man som e-handlare bör ha en stor variation av varumärken 

men fåtal plagg från varje leverantör. Detta instämmer vi med och har därför vägt in detta när 

vi utformat vår affärsidé.  

6.1.3 Marknad 

Marknaden vi valt för vår e-handel är Sverige. Ser vi att intresse finns från övriga Norden och 

Europa finns framtidsplaner på expansion. Vi kommer endast att finnas på Internet och inte i 

en fysisk butiksform.  

6.1.3.1 Analys av valet av marknad 

Vi har valt att begränsa oss till den svenska marknaden då det är denna som vi har störst 

kunskap om samt att den är lättare för oss att angrips för oss som ett nytt företag, dels på 

grund av storleken. Jarno Vanhatapio anser att man bör satsa på den egna hemma marknaden 

så att man som företagare har lättare för att bygga upp ett förtroende hos kunderna. Eftersom 

har en lättare både marknadsföra sig och veta vad kunderna vill ha då vi är vana vid denna 

marknad och hur kunderna tänker.  

6.1.4 Vad vi ska sälja/till vilka 

Vi kommer att sälja kläder med en hög modegrad från mellan till en högre priskategori för 

kvinnor i åldrarna 20-35 år (se portfolio i bilagorna för de leverantörsval vi gjort). De varor vi 

planerar att sälja kommer att vara varumärken som är etablerade på den svenska marknaden 

men i liten skala samt varumärken som är oetablerade på den svenska marknaden men som vi 

ser potential för. Vårt mål är att vara den enda eller en av få återförsäljaren av dessa 

varumärken i Sverige. Eftersom vi vill behålla klädernas exklusivitet kring både leverantörens 

varumärke och vårt eget. Leverantörerna som vi valt att distribuera har alla en sak 

gemensamt, de är kvinnliga, men har sin egen stil. De låter kvinnor vara kvinnor och vi vill få 

dem att våga klä sig kvinnligare. Vi vill inte objektifiera kvinnan som en sexbomb, utan vi 

satsar på en kvinnlig elegans av högre snitt. 

Av det vi skrev i kapitel 4.3.3 Framtiden för handeln över Internet, så nämns att det är svårt 

att sälja komplexa produkter. Detta har vi tagit till oss och satsar därför på en enkel kvinnlig 

stil som inte innefattar kläder som anses behöva provas för mycket. Enkla passformer med 

tydliga måttsidor om hur plagget är format i alla storlekar och dylikt. Allt för att underlätta för 

kunden och den ska kunna klara sig själv i mesta möjliga mån. 

6.1.4.1 Analys till val av målgrupp 

Valet grundade vi dels på vår egen uppfattning och erfarenhet av branschen. Vi fick det 

bekräftat genom samtliga av de intervjuer vi gjort under examensarbetets gång och bestämde 

oss för att behålla den ursprungliga målgruppen, 20-35 år kvinnor. Vi har till största del 

grundat vårt val av målgrupp på att börja med en målgrupp och då ansåg vi i enlighet med 

respondenterna Hampus Hedelius, Jarno Vanhatapio och Cecilia Börjesson att vi skulle börja 

med kvinnor i ålderskategorin 20-35 år. Att bortse från männen till en början för att inte få för 

stora inköp utan avvakta responsen och intresset från marknaden. 
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Då vi hos konkurrenter (så som nelly.com, hm.se samt asos.com) sett att kvinnor handlar över 

internet allt mer. Vi ser en stor kundgrupp hos kvinnorna där det finns många potentiella 

kunder. Att våra varor som inte är frekvent förekommande på marknaden ska attrahera den 

målgruppen som vi valt att rikta oss till i nuläget. Då vi anser i enlighet med Björn Jeffrey att 

det är viktigt att nischa sig med en sak och om intresse finnes, utöka med fler 

produktkategorier men att man skyndar långsamt.  

6.1.5 Konkurrensfördel 

Kombinationen av ett unikt utbud med nya varumärken eller varumärken med potential för 

den svenska marknaden. Vi eftersträvar snabba leveranser med ett enkelt logistiksystem där 

kunden alltid kan vara medveten om vad som finns i lager och beräknade leveransdata. Med 

en lätt navigerad hemsida och många olika betalningsmöjligheter anser vi locka kunden till 

inbjudande och stimulerande köpsituationer. Att erbjuda kunden olika betalningsmöjligheter 

inger också det för kunden att det är säkert att handla och de behöver inte skicka några pengar 

via banker eller betala med kort. Vi vill uppfattas som ett varumärke man kan vara stolt att 

shoppa från med tillförlitlighet. De kläder vi valt att erbjuda till kunderna ska förlänga och 

förstärka vår image. Vår vision är att vi vill representerar framtiden, den eviga ungdomen och 

ett nytänkande inom entreprenörskap. Visa att det går om man vill och vågar. 

 

Vi kommer endast att sälja modekläder, alltså rena produkter. Som komplement till vårt utbud 

kommer vi att göra en PDF-katalog där vi presenterar vårt utbud i e-handelsbutiken med 

innehållet snyggt fotat som en modetidning. Med artiklar och annonser som man kan klicka 

på, s.k. bannerreklam. PDF-katalogen kommer vi att maila ut till prenumeranter för olika 

modemagasin samtidigt som den kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på hemsidan. 

Vi valde att göra en PDF-katalog eftersom den är lätt att uppdatera med nytt innehåll, det går 

att kombinera en mängd olika medium i den som; video, bilder, ljud och dylikt. Vi har valt att 

tvärtemot vår ursprungliga affärsidé ej starta en egen tidning, detta val grundas dels på de 

höga kostnader detta skulle innebära, och dels på all kunskap och resurser som skulle krävas i 

form av tid, personal, marknadsföring m.m. det skulle krävas enormt stora resurser för att 

skapa ett mode/livsstilsmagasin, där lönsamheten dessutom skulle bli osäker då konkurrensen 

är otroligt hård på denna marknad. 

”Problemet med att slå ihop modemagasinsidén med klädförsäljning är att ni verkligen får ge 

avkall på den journalistiska integriteten. Ni kan alltså inte få samma höga trovärdighet och 

objektivitet som en vanlig modetidning har” –Anna Fahlén. Elle. 

Även Jarno Vanhatapio, grundare Nelly.com, är av samma åsikt som Anna Fahlén om 

problematiken kring hur vi ska hålla en objektivitet om vi valde att hålla en egen tidning. 

Vi kommer därför att annonsera i mode/livsstilmagasin istället. Där visar vi upp oss som 

företag och de varumärken vi säljer, vi köper alltså reklamplats i magasin. Detta har vi 

grundat på de tips och åsikter om området vi fått från Hampus Hedelius, reklam, Jarno 

Vanhatapio, grundare Nelly.com samt Anna Fahlén, marknadsföring för Elle. Val av vilken 

tidning vi bör annonsera i är något som ska vara väl genomtänkt innan detta tas men ett 

exempel som i nuläget känns passande är svenska Elle. För att ytterligare profilera oss och 

stärka varumärket kommer vi att en till två gånger per år att producera en stilguide med 

kommande trender och analyser, denna är helt och hållet reklam för oss. Planerad utgivning 

av stilguide tror vi blir en till två gånger per år främst beroende på hur stora kostnaderna kan 

bli för detta och hur stor efterfrågan är.  

Ett kostnadseffektivt sätt att etablera en e-handel är att köpa eller hyra lösningar från ett 

företag med kompetens att samordna och organisera alla delar som skall finnas i vår e-handel. 
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Det kan vara praktiska lösningar såsom betalningssätt, design efter våra önskemål samt att 

sidan skall fungera i sin helhet, det vill säga vara funktionell och lätt att använda för kunder 

och samarbetspartners. Ett företag vi valt att i teorin använda oss av är Xelera Communication 

AB. De erbjuder en helhetslösning för företag som vill sälja via Internet. (Se intervju med 

Kenneth Bäck som går att finna i sin helhet i bilaga) 

6.1.5.1 Analys av vår konkurrensfördel. 

 

SWOT-analys av våra varumärken. 

 

S-styrkor. 

Våra varumärken står sig starkt gentemot andra som är väletablerade på marknaden i det 

avseendet att de är just nya, det är inte något som finns i varenda stad eller fysisk butik. Med 

rätt planering och förberedelser bakom kan det skapas en efterfrågan som väntar på att bli 

mättad. Att det ständigt dyker upp nya märken och kontinuerligt kommer nya kollektioner ger 

oss ständigt möjlighet till att uppdatera vårt sortiment. 

 

W-svagheter. 

Många företag har gått i graven genom att de fokuserat på fel del, de kan tillexempel handla 

om att de har lagt ner stor del på att köpa in ”rätt” varor enligt de själva men att den 

kundgrupp de valt ej finns där de valt att placera sig, till exempel geografiskt eller 

prismässigt. De har inte sett till vart kunden befinner sig, eller vad kunden vill ha. En annan 

fälla kan vara att man inte marknadsför sitt företag och de varor man valt att sälja på rätt sätt, 

plats, tidpunkt eller tillräckligt mycket. Men även för mycket marknadsföring kan bidra till att 

produkterna tappar i värde, de blir överexponerade. Detta är något som absolut inte får hända 

vårt företag då vår idé bygger på att vi vill bygga upp en exklusiv känsla runt vårt företag och 

de varumärken vi valt att sälja. Vår svaghet är vår brist på kunskap, om vi inte uppdaterar oss 

konstant kan vi själva kväva vårt företag. 

 

O-möjligheter. 

Genom att vi valt att sälja kläder som inte går att finna i var och varannan butik i Sverige och 

inte heller på de vanligaste e-handelssidorna har vi här en konkurrensfördel om den sköts på 

rätt sätt. Med rätt sätt menar vi att det endast blir en konkurrensfördel om marknadsföring, 

beställningssätt, leverans m.m. sköts på ett sätt som är tillfredsställande för kunden. Snabbt 

och enkelt. Det står att finna i ett antal undersökningar (exempel i ”E-handel 2.0 inte längre 

bara en bubblare”) att kvinnor ej handlar över internet i lika stor mån som män, detta tros 

dels bero på att många sidor riktar sig till män eller att dessa helt enkelt inte tilltalar kvinnor 

lika mycket. Här finns det en möjlighet att få kvinnor intresserade av att handla på internet, 

vårt lockbete kommer vara kläder som inte finns tillgängliga mer än på enstaka platser och för 

att få kvinnor att sedan handla, inte bara fönstershoppa, skall sidan vara lättförståelig, 

tilltalande och enkel att använda. Exempel på lyckade e-handelsföretag är hm.se, nelly.com 

samt asos.com. (se bilagor för mer information om dessa). 

 

T-hot. 

Nyetableringar  

Ett hot mot vårt företag är även att marknaden är ständigt föränderlig, det som var ”inne” igår 

kan vara på ”ute-listan” imorgon, ständig planering av inköp krävs därför, en nödvändighet är 

även att inte binda upp sig och att ständigt leta nya kollektioner och hålla ögonen öppna för 

nyetablerade varumärken som kan passa vår image och den kundgrupp vi valt. Detta för att 



32 

 

modevärlden idag bygger på snabba cykler (enligt Hampus Hedelius) där det gäller att inte 

tappa fokus och hålla sig ajour med branschen. 

 

6.2 Yttre Affärsidé 

Här vill vi, författarna, presentera de slutsatser som vi kommit fram till. Presentera våra 

varumärker som är de produkter vi säljer. Även en analys av vad som är vår konkurrensfördel 

mot konkurrenterna. Vidare presenterar vi det som är produkten efter att ha analyserat bl.a. 

konkurrenternas val av sortiment, leveranssätt till kund, lagerhållning m.m. Följande 

slutsatser har även grundats utefter den information vi fått från våra respondenter, så som 

exempelvis Cecilia Börjesson och Jarno Vanhatapio. 
6.2.1 Strategisk Analys 

Exempel på våra varumärken: 

Betsy Johnson, Karen Millen, Meghan by Meghan Fabulous, Miu Miu, Andersen & Lauth, 

By Groth, Valerie Aflalo, J&Company,  

Från MnO International AB: Rock & Republic, Ingwa;Melero, TA BORT??? 

För att mer utförligt läsa om våra varumärken hänvisar vi till kapitel 6.2.3 

Varumärkesportfölj. 

 

Detta är några av de varumärken som vi tagit upp för att demonstrera vilken sorts känsla, 

vilka sorts varor vi vill förmedla i vår affärsidé. Dessa varumärken har endast fått symbolisera 

vad för varor vi har som mål att marknadsföra. Om vår idé skulle bli verklig skulle dessa 

naturligtvis ses över och sortimentet skulle då ytterligare preciseras med ytterligare 

varumärken som skulle passa både vår profil och vår målgrupp. Dessa varumärken har alltså 

syftet att representera vår nisch, alltså är detta ett ”smakprov” på den inriktning av modevaror 

vi valt att distribuera och sälja.  

 

Vi har valt att marknadsföra och sälja modevaror med en hög modegrad. För att hålla uppe 

den höga standard vi strävar efter krävs det ett noga utvalt leverantörs register.                         

Och när detta är upprättat krävs det att vi grundligt går igenom exakt vad som skall köpas in, 

hur mycket och av vem.                                                                                                                                    

Från vissa av våra leverantörer kan vi köpa in ett så kallat minilager, detta vill säga att vi 

köper in så små kvantiteter som är möjligt. Och istället satsar på frekventa inköp.                       

Detta hoppas vi inte bara skall minska vår lagerhållning och göra så vi inte binder upp kapital 

mer än vad som är nödvändigt i lager.                                                                                          

Detta borde även, anser vi, bidra till att varorna behåller sin exklusivitet genom att det endast 

finns ett begränsat antal av dessa, kunden skall kunna känna att även om hon inte är helt 

ensam om varorna hon köpt, har inte hälften av hennes umgänges krets samma som hon. Vår 

fokus kommer absolut att ligga på vår inköpsavdelning då mycket resurser i form av tid och 

pengar kommer att krävas för att uppnå vårt mål. Men enligt bl.a. Cecilia Börjesson tidigare 

ägare av flare.se är detta ett måste om man vill satsa på handplockade inköp i små volymer. 

Ett till måste, är att de leverantörer man valt passar in i denna inköpsstrategi, och detta är 

något man måste väga in i valet av leverantörer. Vi har dock valt att inte titta närmare på 

denna del när det gäller de varumärken vi i detta examensarbete utan presenterat de som våra 

tänkta leverantörer. Detta just på grund av att de, som vi förklarat tidigare i arbetet, endast är 

ett urval som är tänkt att representera den stil och typ av märken vi vill ha i vårt tänkta 

sortiment. Och därför är det inte relevant att gå närmare in på hur denna del av ett samarbete 

skulle utformas. 
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Vårt mål när det gäller det sortiment vi vill kunna erbjuda kunder är att allt skall kännas 

genomtänkt.                                                                                                                                

Vi vill alltså inte köpa in hela kollektioner bara för att det råkar vara av ett visst märke.                                                                                                                                       

Det skall finnas en tanke och en passion för mode bakom varje val av varor.  

6.2.2 Sortimentsstrategi 

Ytterligare har vi valt att använda oss av tre priskategorier för våra tänkta varumärken. Vi 

kommer att klassificera dessa efter en sortimentspyramid där vi klassificerar hur stor del av de 

olika priskategorierna som kommer att finnas i e-handelsbutiken. En del kommer att vara lite 

billigare som har de märkesvaror av en lägre prisklass, som kan tänkas innehålla toppar, 

basplagg m.m. och denna tänkta del utgör cirka 35 procent av vårt tänkta sortiment. Den 

mellan dyra prisklassen kommer att utgöra cirka 50 procent av utbudet, alltså hälften av allt 

som finns i sortimentet. Exempel på modevaror i mellanprisklassen kan vara jeans, dressade 

vardagskläder. Den dyrare prisklassen kommer att vara mer nischade och starkt profilerade 

produkter som kommer att utgöra cirka 15 procent av utbudet i butiken. Dessa produkter kan 

vara väskor och skor från de mer exklusiva modehusen.  

När vi delade i en lägre, en mellan och en högre priskategoriklassificering har vi även här 

gjort en klassificering över hur mycket ett plagg får kosta i de olika kategorierna. I den lägre 

priskategorin har vi räknat att det kostar mellan 400 kronor till 1500 kronor, i den mellan dyra 

klassen har vi bestämt att varorna ska kosta mellan 1501 kronor till 3000 kronor och slutligen 

för den dyrare prisklassen har vi satt 3001 kronor till ingen övre gräns i nuläget.  

   

      Hög 15 % 

 

 

    

      

  Mellan 50 % 

 

 

 

 

  Låg 35 % 

 

 

Fig. 2 Sortimentspyramid 

 

Det är viktigt för oss att vara fokuserade på att köpa in varor som vi anser säljer. Därför anser 

vi att vi ska hålla oss efter den procentindelning vi har utformat i pyramiden ovan. Eftersom 

målet med affärsidén är att tjäna pengar. Samtidigt vill vi hålla hög klass på de varumärken vi 

köper in. Att vara selektiv i urvalet och plocka godbitarna ur kollektioner, som att plocka 

russinen ur kakan. Vi har utformat sortimentspyramiden utifrån den sortimentsstrategi vi fick 

ta del av från Flare.se och Cecilia Börjesson gav oss råd och tips hur vi skulle gå tillväga. 

Denna indelning fungerade bra för Flare.se som hade samma målgrupp och sortiment som 

denna affärsidé är ämnad att ha. Vi vill förmedla trender och detta gör vi genom ett noga urval 

av varumärken från leverantörer som vi känner håller den klass vi eftersträvar.  
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6.2.3 VARUMÄRKESPORTFÖLJ 

 

Betsy Johnson 

Betsy Johnson är en New York designer 

som byggt upp sitt eget varumärke. Hon 

har varit ledande inom modeindustrin 

sedan 1960-talet med sin unika och 

originella design. Plaggen finns i allt från 

propra aftonklänningar till färgglada 

vardagskläder.  

 

Från Betsy Johnson visning sommar 2008.  

Karen Millen 

Karen Millen grundade sitt varumärke i 

England 1981 tillsammans med Kevin 

Stanford. Karen Millens design 

frambringar kläder med hög kvalitet och 

modegrad som klär den självsäkra och 

glamorösa kvinnan i spännande och 

feminina kläder.  

 

 

 

 

 

 

Andersen & Lauth 

Andersen & Lauth grundades på Island och 

har rötterna i den allra första butiken som 

öppnades på Reykjavik 1934. Styrkan i 

deras produkter ligger i den goda 

kvaliteten samt deras yrkesskicklighet. 

Produkterna är stilrena med en klassisk 

design. Kunderna som handlar här vill ha 

en perfekt skuren kostym eller kläder med 

exklusivt material.  

 

Från Andersen & Lauth s/s 2008 

By Groth 

I en liten ateljé i Köpenhamn år 1995 växte 

By Groth fram och har sedan dess vuxit till 

ett framgångsrikt designföretag. Deras 

kläder är vackra och nytänkande med 

utmärkt kvalitet, komfort och passform. By 

Groth säljer endast damkläder. 
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Valerie Aflalo 

Valerie Aflalo är grundare till varumärket 

Valerie med första kollektionen 2005. 

Hennes kollektioner symboliserar den 

moderna feminina kvinnan och hennes 

naturliga elegans. Kläderna är intelligenta 

och lätta att ha på sig, ibland sexiga men 

inte provocerande.  

 

Från Valerie Aflalo kollektion s/s 2008 

J&Company 

J&Company startade 2003 och har snabbt 

tagit sig in på marknaden. Designern Julien 

Jarmoune får inspirationer från Europa 

men har också influenser från L.A för att 

framhäva de unika utseendet på 

produkterna. Jeanskollektionerna är för 

både män och kvinnor som förstår och 

uppskattar stil, komfort och kvalitet. 

Kollektionerna förmedlar attityd och rock 

& roll.  

Rock & Republic 

Under de senaste fem åren har Rock & 

Republic varit överlägsen i jeans världen. 

Dom har även blivit ett internationellt 

livsstilsmärke. Skaparen är Michael Ball. 

Rock & Republic har förvandlats till en av 

de lyxigaste jeans märkena i världen, med 

sin goda kvalitet och utmärkta passform  

 

 

Ingwa;Melero 

Ingwa:Melero är skapad av designteamet 

Nike Ingwa Clausing och Tina Hernaiz 

Melero. I New York 2001 grundades 

Ingwa;Melero. Dom säljer framförallt 

klänningar i alla tänkbara former och 

varianter som passar både till vardags och 

till fest. Andra produkter är; toppar, linnen, 

byxor med mera.  

Miu Miu 

Miu Miu är ett väletablerat varumärke som 

säljer lyxiga produkter till kvinnor som 

eftersträvar kläder med hög modegrad och 

god kvalité. Miu Miu har nyligen öppnat 

en ny lyxig butik på den välkända 

shopping gatan Rodeo Drive i L.A detta 

säger mycket om varumärket. Deras 

produkter är bland annat, klänningar, 

kjolar, byxor, toppar, linnen, med mera.   

  

Från s/s 2008 catwalk 

Meghan by Meghan Fabulous 

Kollektionerna som skapas av Meghan by 

Meghan Fabulous är trendiga och ofta 

färgglada produkter som riktar sig till den 

något yngre kvinnan. Kläderna fungerar så 

väl till vardags som till fest. Några av 

produkterna är; klänningar, toppar, linnen, 

byxor, leggings, tunikor, shorts, kjolar med 

mera.  



6.2.4 Konkurrenter 

Dessa är några av de konkurrenter vi anser oss ha idag; 

Nelly.com, H & M och Asos.com ser vi som tre av våra starkaste konkurrenter. 

Vi har valt dessa därför att de på olika sätt konkurrerar på samma marknad om samma 

målgrupp och segment. 

Nelly.com 

Nelly.com för att de har etablerat sig hos och är välkända av de svenska e-handels kunderna 

inom klädhandel. De är etablerade i konsumenters medvetande och har ett väl inarbetat 

varumärke. 

Nelly.com befinner sig i alla de kommunikationskanaler vi anser vara betydande, så som; 

radio, Tv, tidning, hemsida, banners på välbesökta hemsidor så som NetonNet samt fler 

företag som MTG äger. 

Leveranser: 

”Normal leveranstid från Nelly är 1-3 dagar för beställningar gjorda med kontokort, faktura 

eller Paynova. Väljer man att betala mot postförskott är leveranstiden 2-5 dagar. Vissa 

produkter kan under högsäsong eller vid hög belastning ha något längre leveranstid, detta 

meddelas då via e-post.” (Taget från www.nelly.com om sin leveranstid.)  

H & M 

H & M för att de är ett väl etablerat varumärke med både postorder, e-handel och 

detaljhandel. De har ett lågt pris och massiv marknadsföring på en global nivå som är svår att 

nå upp till även för att de är de främsta inom klädbranschen. Detta ger dem ett övertag inom 

deras genre. I sin marknadsföring använder sig H & M av olika event, de har en egen tidning 

(H & M Magazine), hemsida, reklam på allmän plats så som Tv, radio, tidningar och 

reklampelare. H & M finns i 28 länder, dessa finns i Europa, Nordamerika, Asien och 

Mellanöstern. Tyskland är H & M:s största marknaden tätt följt av Storbritannien och Sverige  

Leveranser: 

”Normalt får du dina varor drygt en vecka efter det att vi fått din beställning. Under 

högsäsong kan det dröja lite längre. Vi tar emot och levererar alla beställningar i den 

ordning de kommer in till oss.”  (H & M om sin leveranstid, taget från HM.com)  

Asos.com 

Asos.com, valde vi för att de är en enorm aktör inom distanshandeln för kläder och 

accessoarer. De har lyckats bygga upp ett stort leverantörsnätverk och har blivit kända hos 

kunder med ett stort utbud varor med stor variation. Asos.com har kunder som finns på en 

mängd olika geografiska områden, de har tagit sin försäljning utanför ursprungslandet 

England och säljer nu sina varor över nästan hela världen i hela 37 länder. De finns i nästan 

hela världen förutom Mellanöstern. Eftersom vi valt att begränsa oss till den svenska 

marknaden har vi bland annat grundat vårt val av www.asos.com som en av våra största 

konkurrenter till att de: 1. Befinner sig på den svenska marknaden. 2. Att deras leverantörs 

nätverk är så brett som det är.   
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Vad kan vi lära oss av de befintliga konkurrenterna som ger oss försprång gentemot 

dem? 

Genom att studera de tre konkurrenter vi valt har vi sett vikten av bl.a.;  

– Varierat utbud som tillfredställer behovet hos kunden. 

För att kunna locka kunden, inte bara en gång utan till att upprepade gånger besöka sidan, 

behövs ett utbud som tillgodoser de önskemål och behov som kunden har, t.ex. olika stilar på 

kläderna, varierande prisgrupper. Det är även viktigt för oss att kunna erbjuda ett sortiment 

som ständigt förändras och erbjuder en överraskning varje gång kunden besöker vår hemsida. 

Detta kräver enligt Cecilia Börjesson en frekvent inköpsstrategi med små inköp med korta 

mellanrum, detta för att kunna skapa en exklusivitet för den vara kunden inhandlar. 

                                                                                                                                                                                   

– En snabb leverans är en enorm konkurrensfördel. 

Att behöva vänta på den vara du beställt anses som standard i vissa branscher, så som bil eller 

elektronikhandeln.                                                                                                                   

Detta är dock inte fallet inom klädhandeln, kunder förväntar sig att få de varor de beställt 

inom en rimlig tidsram. En till två veckor ser vi som den absolut kritiska gränsen för hur lång 

tid en beställning får ta från det att ordern har lagts till det att kunden får den levererad till sig. 

Detta har vi beslutat genom att först titta på våra konkurrenter, denna tidsram är även fullt 

genomförbar och ger oss tillräckligt med tid för leverans. 

– Det är av yttersta vikt att våra besökare känner sig trygga med att handla via Internet samt 

att vår hemsida inger förtroende och ett intryck av professionalism.                                      

Det skall vara enkelt att lägga ordrar och att förstå hur systemet fungerar, fullständig 

information rörande de fakta som kunden behöver ha skall finnas tillgänglig.                                                                           

Detta uppnår vi genom att köpa ett färdigt paket, innehållande alla praktiska lösningar som rör 

e-handel.                                                                                                                                 

Det finns olika paket för att bygga upp e-handels sidor, dessa kan köpas via en mängd olika 

företag. Det företag vi valt att använda oss av är Xelera Communications. Detta val har vi dels 

grundat på de lysande referenser som står att finna på www.xelera.se, från de som använt sig 

av deras produkt och dels efter råd vi fick från Cecilia Börjesson.                                                                      

Omfattningen av de paketlösningar du kan köpa är av varierande storlek, efter att ha talat med 

Kenneth Bäck på Xelera Communications AB anser vi oss behöva ett paket som innefattar i 

princip hela hemsidan med alla köpfunktioner som innefattar en e-handelsbutik. Eftersom vår 

kunskap om hur en hemsida med e-handel byggs upp är begränsad ser vi detta som en 

tillfredsställande lösning. Genom att använda sig av detta sätt får vi även hjälp med att lösa 

diverse problem som kan uppstå med denna typ av handel. Hur hemsidan sedan utformas är 

upp till oss själva, design och texter m.m. (se bilaga). 

– Genom att studera våra konkurrenter ser vi hur stor betydelse marknadsföring kan ha för 

ett företag.                                                                                                                                      

Att synas på rätt platser i rätt tid och att synas på rätt sätt är grundläggande för att ett företag 

skall kunna locka till sig en kundgrupp. Att arbeta fram en grundlig marknadsföringsplan 

samt en budget för denna är av stor vikt. Att följa upp genomförda steg i 
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marknadsföringsplanen är viktigt för framtida kampanjer och beslut som rör 

marknadsföringen samt för att kunna avstyra misslyckade satsningar i tid. Även för att kunna 

satsa mer på pågående marknadsföring som visat sig lyckad, att åter igen ”smida medan järnet 

är varmt”. Förberedelser, planering, genomförande uppföljning och utvärdering är viktiga 

nyckelord.  

– Vi lägger stor vikt av att ha en väl bearbetad image och att hålla fast vid denna om den 

visar sig fungera.                                                                                                                               

Här är återigen viktiga delar förberedelser, planering, genomförande uppföljning och 

utvärdering. Nedan ses ett citat taget från H & M´s hemsida där man förklarar hur man aktivt 

jobbar för att stärka sitt varumärke, sin image, och man inser att alla beslut som tas kan 

påverka hur varumärket uppfattas. Detta stämmer överens med vår uppfattning av hur ett 

varumärke inte bara skall byggas upp utan även hur det skall stärkas med tiden.                                                           

Marknadsför man sig med en inriktning på sitt varumärke och sedan abrupt ändrar på denna 

inger det inget förtroende gentemot kunderna och man som företagare får svårt att skapa en 

god och långsiktig kundrelation. Kunderna får svårt att skapa en kontakt med varumärket och 

känslor för detta. Detta skulle vara svårt att reparera, för när kunden väl skapat sig en 

uppfattning om företaget är det svårt att ändra på denna. 

”Ett starkt varumärke är en allt viktigare konkurrensfördel. All H & M:s kommunikation 

syftar till att bygga varumärket på kort och lång sikt samtidigt som erbjudandet förmedlas. 

Kollektioner, butiker, magasin, PR-aktiviteter, visningar, event och designersamarbeten ska 

förmedla samma budskap. Kunderna ska känna igen sig och veta vad H & M står för – mode 

och kvalitet till bästa pris.” (taget från H & M:s hemsida där de berättar om H & M som 

varumärke.)  

Vad kan vi lära oss av de befintliga konkurrenterna som ger oss försprång gentemot 

dem? 

Genom att studera de tre konkurrenter vi valt har vi sett vikten av bl.a.;  

– Varierat utbud som tillfredställer behovet hos kunden. 

För att kunna locka kunden, inte bara en gång utan till att upprepade gånger besöka sidan, 

behövs ett utbud som tillgodoser de önskemål och behov som kunden har, t.ex. olika stilar på 

kläderna, varierande prisgrupper. Det är även viktigt för oss att kunna erbjuda ett sortiment 

som ständigt förändras och erbjuder en överraskning varje gång kunden besöker vår hemsida. 

Detta kräver enligt Cecilia Börjesson en frekvent inköpsstrategi med små inköp med korta 

mellanrum, detta för att kunna skapa en exklusivitet för den vara kunden inhandlar. 

                                                                                                                                                                                   

– En snabb leverans är en enorm konkurrensfördel. 

Att behöva vänta på den vara du beställt anses som standard i vissa branscher, så som bil eller 

elektronikhandeln.                                                                                                                   

Detta är dock inte fallet inom klädhandeln, kunder förväntar sig att få de varor de beställt 

inom en rimlig tidsram. En till två veckor ser vi som den absolut kritiska gränsen för hur lång 

tid en beställning får ta från det att ordern har lagts till det att kunden får den levererad till sig. 

Detta har vi beslutat genom att först titta på våra konkurrenter, denna tidsram är även fullt 

genomförbar och ger oss tillräckligt med tid för leverans. 
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– Det är av yttersta vikt att våra besökare känner sig trygga med att handla via Internet samt 

att vår hemsida inger förtroende och ett intryck av professionalism.                                      

Det skall vara enkelt att lägga ordrar och att förstå hur systemet fungerar, fullständig 

information rörande de fakta som kunden behöver ha skall finnas tillgänglig.                                                                           

Detta uppnår vi genom att köpa en färdig paketlösning, innehållande alla praktiska lösningar 

som rör e-handel.                                                                                                                                 

Det finns olika paketlösningar för att bygga upp e-handels sidor, dessa kan köpas via en 

mängd olika företag. Det företag vi valt att använda oss av är Xelera Communications. Detta 

val har vi dels grundat på de lysande referenser som står att finna på www.xelera.se, från de 

som använt sig av deras produkt och dels efter råd vi fick från Cecilia Börjesson.                                                                      

Omfattningen av de paketlösningar du kan köpa är av varierande storlek, efter att ha talat med 

Kenneth Bäck på Xelera Communications AB anser vi oss behöva ett paket som innefattar i 

princip hela hemsidan med alla köpfunktioner som innefattar en e-handelsbutik. Eftersom vår 

kunskap om hur en hemsida med e-handel byggs upp är begränsad ser vi detta som en 

tillfredsställande lösning. Genom att använda sig av detta sätt får vi även hjälp med att lösa 

diverse problem som kan uppstå med denna typ av handel. Hur hemsidan sedan utformas är 

upp till oss själva, design och texter m.m. (se bilaga). 

– Genom att studera våra konkurrenter ser vi hur stor betydelse marknadsföring kan ha för 

ett företag.                                                                                                                                      

Att synas på rätt platser i rätt tid och att synas på rätt sätt är grundläggande för att ett företag 

skall kunna locka till sig en kundgrupp. Att arbeta fram en grundlig marknadsföringsplan 

samt en budget för denna är av stor vikt. Att följa upp genomförda steg i 

marknadsföringsplanen är viktigt för framtida kampanjer och beslut som rör 

marknadsföringen samt för att kunna avstyra misslyckade satsningar i tid. Även för att kunna 

satsa mer på pågående marknadsföring som visat sig lyckad, att åter igen ”smida medan järnet 

är varmt”. Förberedelser, planering, genomförande uppföljning och utvärdering är viktiga 

nyckelord.  

– Vi lägger stor vikt av att ha en väl bearbetad image och att hålla fast vid denna om den 

visar sig fungera.                                                                                                                               

Här är återigen viktiga delar förberedelser, planering, genomförande uppföljning och 

utvärdering. Nedan ses ett citat taget från H & M´s hemsida där man förklarar hur man aktivt 

jobbar för att stärka sitt varumärke, sin image, och man inser att alla beslut som tas kan 

påverka hur varumärket uppfattas. Detta stämmer överens med vår uppfattning av hur ett 

varumärke inte bara skall byggas upp utan även hur det skall stärkas med tiden.                                                           

Marknadsför man sig med en inriktning på sitt varumärke och sedan abrupt ändrar på denna 

inger det inget förtroende gentemot kunderna och man som företagare får svårt att skapa en 

god och långsiktig kundrelation. Kunderna får svårt att skapa en kontakt med varumärket och 

känslor för detta. Detta skulle vara svårt att reparera, för när kunden väl skapat sig en 

uppfattning om företaget är det svårt att ändra på denna. 

”Ett starkt varumärke är en allt viktigare konkurrensfördel. All H & M:s kommunikation 

syftar till att bygga varumärket på kort och lång sikt samtidigt som erbjudandet förmedlas. 

Kollektioner, butiker, magasin, PR-aktiviteter, visningar, event och designersamarbeten ska 

förmedla samma budskap. Kunderna ska känna igen sig och veta vad H & M står för – mode 
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och kvalitet till bästa pris.” (taget från H & M:s hemsida där de berättar om H & M som 

varumärke.)  

Vilka reaktioner kan vi förvänta oss av konkurrenterna när vi drar igång? (priskrig 

etc.).  

– Av de konkurrenter som säljer märkeskläder från annan tillverkare (så som asos.com samt 

nelly.com) kan vi med stor sannolikhet förvänta oss att även de försöker få sälja de märken vi 

saluför om dessa passar deras segment.      

 

Om dessa lyckas med att få köpa in de varumärken vi valt att profilera oss med på marknaden 

har de skapat sig en enorm fördel gentemot vårt företag. Detta övertag grundar sig främst på 

att de fråntagit oss vår konkurrensfördel med att vara, om inte unika, ett av få företag som 

säljer märket i fråga. Samt att de som redan etablerat företag har ett, får vi anta, starkare grepp 

om marknaden i och med att kunderna redan känner till deras e-handel. Detta skulle resultera i 

att om vi säljer samma märken som våra valda konkurrenter skulle kunder antagligen köpa av 

det företag som är etablerat sen länge. Om vi tar nelly.com har de en enorm fördel i att de 

redan har ett enormt lager som de kan nyttja utan att deras lagerkostnader skulle påverkas 

nämnvärt förutom i det som är bundet genom inköp av varorna, detta skulle kunna göra att de; 

1. Kan köpa större kvantiteter än vårt företag och med detta få mängdrabatt. 2. Att de som en 

följd av detta kan erbjuda ett bättre pris ut till kund än vad som vore möjligt för oss. Detta får 

alltså inte ske. 

– Ett marknadsföringskrig är troligare att starta än ett priskrig. 

Om man som företag låter sig bli indraget i ett ”marknadsföringskrig” är risken överhängande 

stor att man antingen överexponerar sitt varumärke. Detta skulle vara en risk i vårt fall då vi 

vill behålla känslan av exklusivitet över vårt företag och alltså inte synas överallt. Men man 

riskerar även att kostnaderna för marknadsföringen blir allt för stor, inte bara att den 

bokstavligt talat överskrider budgeten utan att kostnaden är för stor i förhållande till vad som 

kommer tillbaka till företaget och till vad som investerats. En stark entré på marknaden är ett 

bra sätt att få publicitet, att alltså även ”smida medan järnet är varmt” är en bra strategi. Ett 

välplanerat och genomtänkt inträde på marknaden är en bra investering i företaget. 

Förberedelser, planering, genomförande uppföljning och utvärdering är återigen viktiga 

nyckelord. 

6.3 Inre Affärsidé 
Då vårt mål är att eftersträva snabba leveranser och att tillgodose kunden dessa behov 

kommer vi att använda oss av ett logistik system som tillgodoser detta. Kundorderstyrda 

processer heter det och handlar om att det är ett effektivt och tidsbesparande sätt då man som 

företagare sparar resurser. Starka och bra synpunkter som vi i gruppen tog till oss information 

av var från Anders Landtmansson. Det innebär också att lagret snabbt kan fyllas på och 

kunden som ska handla av oss, kan få direkt information om hur mycket vi har i lager och inte 

och själva se hur lång leveranstiden kommer att bli. 
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7. SLUTSATS  

Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på om det fanns plats för nyetablering på 

marknaden och hur den i så fall borde vara utformad. Vi valde att utforska klädbranschen och 

inrikta denna studie på e-handel samt att försöka integrera tidning och postorder i denna 

ursprungliga tänkta affärsidé. Vi tog alltså en löst utformad affärsidé och utvecklade denna 

under arbetets gång med bland annat med hjälp av respondenter, handledare och skrivna 

källor. 

Från början byggde den tänkta affärsidén på ett mode/livsstilsmagasin med artiklar, reportage 

och reklam. Här ville vi integrera postorder genom att de kläder vi visade i magasinet skulle 

samtliga vara till försäljning. Beställningen av varorna bestämdes att denna skulle ske via vår 

hemsida. 

Vi tänkte från början att vi på detta sätt kunde skapa en ny sorts postorder, som kunde locka 

flera segment. Både de som e-handlar och postorderhandlar, men vi hoppades även kunna 

locka till oss de kunder som trendspanar genom vanliga mode/livsstilsmagasin och som sedan 

inhandlar dessa i de butiker som annonserat. Under arbetets gång och ju mer information vi 

fick till oss, uppenbarade det sig tydligare och tydligare att detta var en, i alla fall för oss, 

orealistisk om inte omöjlig affärsidé att genomföra i verkligheten. Eftersom vi insåg efter 

några intervjuer med bland andra Hampus Hedelius på reklambyrån Hello&Friends att det 

skulle vara för kostsamt i nuläget. En slutgiltig affärsidé började ta form, denna skulle i 

slutändan komma att ersätta den ursprungliga. Slutresultatet blev i korta drag en e-handels 

sida med försäljning av kläder. Målgruppen sattes till kvinnor i åldrarna 20-35. Det som i 

slutändan var kvar av vår idé om att producera ett magasin blev att vi istället valde att 

annonsera i redan existerande magasin. Vi valde däremot att skicka ut en pdf-katalog till den 

tänkta målgruppen, och därmed fick vi vår koppling till postorder, även om beställningen 

naturligtvis sker över Internet. Idén om katalogen fick vi tack vare intervjun vi gjorde med 

Hampus Hedelius som hade utvecklat detta koncept tidigare för bland annat Make-Up Store. 

Även en årlig stilguide i marknadsföringssyfte planerades där vi ska visa upp kommande 

trender för nästa säsong. På detta sätt göra kunden medveten om oss och vad som komma 

skall. 

Vi kommer här ge svar på de frågeställningar vi haft genom arbetet eftersom det är syftet med 

examensarbetet. 

 

Vår huvudfrågeställning var: 

 

 Hur kommer den slutgiltiga affärsidén att se ut?  

Vi ska här kortfattat beskriva hur vår slutprodukt blev. En traditionell e-handelsbutik som 

kommer att sälja modekläder till kvinnor i åldern 20-35 år. De varor vi kommer sälja har vi 

nischat oss med varumärken som är kända i liten skala eller helt okända på den svenska 

marknaden. Detta byggde vi på svaret vi fick av Björn Jeffrey. Att satsa smalt och till en 

målgrupp. Samtidigt som vi vägde in Cecilia Börjesson och Hampus Hedelius svar om att 

rikta sig till kvinnor i just denna kategori, då Cecilia av egen erfarenhet visste att detta är en 

säker målgrupp att satsa på och Hampus ser att denna målgruppen vare sig de bor i Sverige 

har råd att handla idag mer än förr. Samtidigt tog vi till oss av vad Jarno inledde i intervjun 

med, ”… det är lätt som en plätt att kränga saker över Internet, saken är bara vad och hur 

man ska göra det…” 

 

För att komma närmare svaren satte vi upp ett antal delfrågeställningar. Vi ska här besvara de 

kortfattat: 
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 Hur ser branschen på vår affärsidé?  

De har en positiv syn och trodde gott om vår ursprungliga affärsidé och sa att det är en 

underbart visionär idé men att det skulle bli en ytterst kostsam historia att dra samman. En 

tryckt katalog har enligt Hampus Hedelius inte lika stor genomslags kraft ibland den 

målgrupp vi tänkt nischa oss till som förr. Och de ser positivare på den nya som de anser vara 

högst realistisk att genomföra. 

 

 Hur ser förutsättningarna ut för vår affärsidé på marknaden med de trender på 

marknaden som råder idag?  

Kvinnor har upptäckt fördelarna med e-handeln och därför anser vi att vi kan ha ett försprång 

med att satsa på just det utbud av varumärken och den stil vi vill lansera. Trender som vi sett 

genom de teorier i forskningen sett är att kvinnor upptäcker e-handeln mer och mer samtidigt 

som distanshandlarna får en alltmer betydande roll och att de på sikt kan komma att 

konkurrera allt mer med den traditionella fysiska butiken. Så förutsättningarna för oss finns 

men att det är viktigt att skynda långsamt. Det kan handla om stora summor som man sätter 

på spel, framförallt i inköpskostnader. 

 

 Hur kommer, vi genom den information vi samlat in, fram till en så korrekt slutsats 

som möjligt?  

Ja det är kanske den svåraste frågan att besvara har vi författarna enats om eftersom det är 

svårt att veta om allt blir så korrekt som möjligt. Det hela kan låta i teorin väldigt bra och 

solklart, genomförbart. Men att när vi sedan öppnar vår e-handelsbutik så är det inget som 

stämmer. Vi har inte vägt in frågor som ”vill dessa varumärken vara hos oss?” eftersom vi i 

dagsläget bara har utvecklat något som vi vill ha men med stöd av respondenter och teorier. 

 

 Hur skall vi marknadsföra oss för att nå ut till den slutgiltiga målgruppen? 

Denna fråga var något som vi enbart svarade genom att använda de svar vi fick av Hampus 

Hedelius på Hello&Friend samt Anna Fahlén på Elle. Att genom en direkt marknadsföring 

med en PDF-katalog som mailas ut till exempelvis Elles tidningsprenumeranter, läggs upp på 

hemsidan för nedladdning mm kan vi skapa interaktivitet med kunden direkt. Spara på miljön 

och snabbt presentera nyheter. Vi vinner också fördelar då vi denna katalogen kan ha 

bannerannonsering vilket innebär att den som läser katalogen lätt kan klicka på en länk och 

vips är han på en ny sida, och vi får in en slant. Att vi även annonserar i vanliga tryckta 

modemagasin och gör reklam i TV och radio ansåg båda respondenterna som det bästa 

tänkbara för att täcka in hela registret. För något som samtliga respondenter kunde enas kring 

var att marknadsföring är a och o om man vill lyckas i branschen. Hampus såg också öppning 

för att producera en stilguide, som lätt kan distribueras ut till kund, exakt hur vi ska gå tillväga 

har vi i gruppen inte bestämt än, men en trycksak med kommande trender där vi får möjlighet 

att på ett ödmjukt sätt presentera oss och kommande modenyheter som naturligtvis kommer 

att finnas på vår e-handels butik. 

8. METODUTVÄRDERING 
Vi anser att vi fått fram den informationen vi ville ha med hjälp av våra intervjuer med de 

olika företagen, även litteraturstudierna och övrig informationssökning har tillfört oss en hel 

del användbar information.   
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BILAGOR 

Här kommer du som läsare att finna de intervjuer som vi gjort i sin helhet och som sedan 

analysen och resultatet grundats på. 

Intervjuer 

Telefonintervju med Nelly.com 

Telefonintervju med Jarno Vanhatapio, grundare av Nelly.se (numera Nelly.com) 

080421 

 

Nelly.se är idag en av Sveriges största detaljhandelsföretag inom underkläder för kvinnor med 

mer än 20 000 besökare per dag på sidan. Företaget har idag växt sig stort och ägs sedan åtta 

månader tillbaka av MTG som äger bl.a. cdon.com och TV3. Jarno Vanhatapio startade 

nelly.se själv för fyra år sedan, 2004, då han ansåg att det saknades en svensk sida på nätet 

som sålde underkläder till kvinnor. Idag är de cirka 18 anställda som precis flyttat in i ett nytt 

och större kontor i Borås. Hur mycket de omsätter vill han inte nämna men säger att om man 

som företagare på nätet ska överleva och kunna expandera bör man minst omsätta 30 miljoner 

kronor. CDON.COM nämner han som är ett annat företag i koncernen MTG säljer för mer än 

3 miljoner kronor per dag. Så pengar finns det helt klart att tjäna inom distanshandeln.  

 

Han hade sett att det fanns en brittisk sida som heter figleaves.co.uk med samma nisch. Denna 

sida sålde väldigt bra och Jarno tänkte att om det funkar i England funkar det säkert i Sverige. 

Fylla ett tomrum på den svenska nätmarknaden inom denna specifika nisch. På dessa grunder 

startade han upp det som idag har bytt namn till nelly.com. Ett samlingsnamn för de båda 

företagen nelly.se och noel.se. Han var endast 25 år när han startade upp företaget men kände 

ingen rädsla med det eftersom han hade jobbat med att importera kläder i två år innan. 

Proceduren är densamme för hur man går tillväga med tullhantering, shipping partners osv. 

Potentialen för att expandera är enorma eftersom man med distanshandel/e-handel jämfört 

med den traditionella butiken inte har några begränsningar vad gäller butiksyta och rekvidden. 

Alla aktörer på nätet är spelare på samma spelplan och där gäller samma regler för alla. I och 

med namnbytet så kommer även en stor expansion att ske med att man släpper en sida för den 

norska marknaden och en engelsk sida för hela den europeiska marknaden. Mycket av detta är 

möjligt i och med ägarbytet till MTG.  

- Alla tänkbara dörrar står öppna nu och det gäller att fortsätta satsa och utveckla 

företaget framåt, rida på vågen, säger Jarno om framtidsplanerna. 

Att snegla på vad konkurrenterna gör och vilka tjänster de utvecklar är en annan del av arbetet 

med att vinna ny mark och kunder. Svenska sidan zoovillage.com är deras största svenska 

konkurrent men att det företag som inspirerar de mest är det brittiska börsnoterade företaget 

asos.com som förra året redovisade en omsättning på närmare 300 miljoner svenska kronor. 

Deras recept på framgång är att sälja kläder till kvinnor och män genom att göra en billig 

kopia på något Hollywood kändisarna bär på exempelvis röda mattan.  

Målgruppen för nelly.com är kvinnor och män mellan 15 till 35 år. En målgrupp som har 

förändrats under årens lopp eftersom man i början hade en mycket yngre satt målgrupp. En 

insikt de fick efter att ha gjort en krogturné runt om i Sverige på ett flertal av de större 

nattklubbarna för att marknadsföra sig. Krogturnen var inte bara ett sätt att marknadsföra sig 

för nelly.com det var ett sätt för Jarno att hitta nya leverantörer och samarbetspartners för att 

alliera sig med i framtiden. För att företaget ska vara i ständig utveckling och för att snabbt 
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möta kunders önskemål är det a och o att jobba med Commerical Rate (CR). Där de hela tiden 

mäter exempelvis hur många som handlar, vad de klickar på, antalet ordrar som läggs. Allt 

som en besökare gör på sidan mäter de och utvecklar vidare kring.  

- Att mäta och att ha en hög CR är två huvuddelar av vad e-handeln idag handlar om. 

Det viktigaste är inte att marknadsföra sig utan att snabbt kunna tillgodose kunders 

behov, säger Jarno om vad han tror vara nelly.com framgångsrecept. 

 

Att det skett en förändring i attityden mot att handla över internet märks menar Jarno. Idag är 

det mycket fler personer som generellt kan tänka sig att handla över internet än innan. 

Andelen av dessa som senare verkligen beställer något över internet är fortfarande idag bara 

tre procent av det totala som handlar kläder. Anledningar till förändringen i attityden mot e-

handeln tror Jarno är den höjda säkerheten med att betala med kort, utbudet av varor på nätet 

och den snabba leveranstiden. Detta märks då antalet ordrar ökar för varje dag och de har nu 

fått en egen lagerhanteringscentral från var de skickar ut alla paket på hela 94 000km
2
.  

 

Att marknadsföra sig med en katalog som de traditionella postorderföretagen (exempelvis 

H&M, Ellos, Halens) gör är inget Jarno överväger för Nelly.com. 

- Katalogen som marknadskanal är grym! Den säljer ju bara där den ligger hemma i 

soffan eller på bordet. Fast allt detta till trots så skulle det inte fungera för Nelly, vi får 

in i så mycket nytt hela tiden och sortimentet byts ut så en katalog hade blivit för 

kostsamt för oss. Vår målgrupp är van att handla över internet och tror jag ser 

katalogen lite som något förlegat, säger Jarno. 

Istället har de satsat på en enkel marknadsföring med bloggar, banners på hemsidor på nätet, 

TV- och radio reklam. Ofast då i någon av de MTG ägda radiokanalerna för att hålla 

reklampriserna nere.  

 

Efter att ha hört om vår affärsidé har Jarno en hel del intressanta synpunkter. Framförallt är 

det hur vi vill uppfattas på marknaden med så pass många varumärken som kommer att synas 

i modetidningen. Att kunna upprätthålla denna inställning mot kunderna är det svåraste man 

idag som företagare har. Vår objektivitet är en annan mot det som är redaktionellt material 

mot det som är kommersiellt material i tidningen. Hur ska vi ställa oss mot detta? Tillgodoser 

man allas behov eller blir det bara en stil som presenteras i varje nytt nummer? Hur kommer 

ni att presentera nyheter? Hur ska ni göra för att ha ett fräscht och uppdaterat sortiment så att 

inte kunderna tröttnar på er? Lösa logistiken är det lättaste anser Jarno då man kan gå samman 

med många andra företag och dela på ett lagerhanteringscentral och på så vis få ned 

kostnaderna. Viktigt att hålla kostnaderna nere i början av företagets tillväxt. Att bara 

finansiera tidningen genom annonser och presstöd är svårt eftersom det är lätt att tappa 

trovärdighet som modetidning tror Jarno då det kan bli för mycket av det kommersiella 

gentemot det redaktionella. Det är en helt fungerbar idé, i teorin. Att förfina dessa punkter och 

frågor han ställde sig kan göra det möjligt att utveckla idén till att den fungerar även i 

praktiken. Att vi marknadsför oss väl via bloggarna, eller rent av allierar oss med bloggarna. 

De har en stor läskrets och de är överlag vana internethandlare. Att vara tydlig från start mot 

kunderna, finansiärer och press med vad det är man sysslar med är viktigt för att kunna sälja 

och skapa ett starkt varumärke. Så gjorde Jarno och det har visat sig vara ett framgångsrecept.       
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Telefonintervju med Peters Dandy 

Telefonintervju 080516 med Jonas Eriksson, VD på Peters Dandy. 

 

Peters Dandy startades för drygt femtio år sedan av Peter Rosenberg i Göteborg. Då hade de 

tre butiker men har idag gått ned till att fokusera på en butik som har nischat sig på exklusivt 

mode i den högre prisklassen, till män och kvinnor i åldrarna 20-45 år. Bakom framgången 

ligger många års erfarenheter de fått genom att bygga upp en exklusiv miljö med kvalitet på 

kläder och service. Den externa miljön sätter man i fokus. Detta är något man sätter i fokus 

för att kunna göra affärer med starka aktörer som de leverantörer de har byggt upp ett 

förtroende med under årens lopp. Peters Dandy säljer kläder för män och kvinnor från 

exklusiva varumärken som exempelvis Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana, D&G, Etro, 

Burberry och DSquared
2
.  

Jonas Eriksson är företagets VD och i hans vardagliga sysslor ingår bl.a. att göra inköpen, 

anställa personal och marknadsföra butiken.  

Att jobba med exklusiva märken är inte bara en dans på rosor förklarar han. Trots det starka 

förtroende de byggt upp under årens lopp är de ständigt påpassade av kontrollanter från 

leverantörerna som ser till att rätt märken är rätt exponerade och inte hänger för nära andra 

eller blandas med vissa som har ”lägre status”. Ett bra exempel är Dolce&Gabbanas två linjer, 

den dyrare och lyxigare Dolce&Gabbana får inte vara för nära den billigare och något yngre 

high-street linjen D&G i butiken då den ena kan dra ned den andres varumärken trots att de 

kommer från samma skapare. De italienska vill inte blandas med de brittiska, varför har han 

dock aldrig förstått men det är leverantörernas krav som de måste leva upp till. Likaså 

personalens servicegrad måste hålla hög klass. Allt betygsätts för att få ha en fortsatt 

försäljning av dessa exklusiva varumärken. 

Och det är av yttersta vikt att få behålla de som leverantörer trots att inköpspriset för en 

skjorta ligger i snitt på 1000 kronor per plagg så är det stora summor som läggs vid inköp. En 

nackdel till med att bara ha exklusiva varumärken ser Jonas att man bara får två leveranser per 

säsong jämfört med andra butiker som kan få fyra till tolv per säsong.  

 

Peters Dandy har en bred målgrupp som är huvudsakligen män i åldrarna 20-45 år men med 

åren har den breddats rejält då de märkt av ett större modeintresse ibland män till 15-65 år. 

Att män har skaffat sig ett nytt shoppingmönster märks tydligt då de tidigare köpte stora 

volymer och shoppade sällan är de nu pålästa och intresserade av varumärkena och köper 

oftare. De är vanligt att de impulsköper jeans för flera tusen, precis som kvinnor har gjort i 

många år. De varumärken som säljer bäst är Dolce&Gabbana och DSquared
2
.  

 

Sedan en månad tillbaka (april 08) har Peters Dandy nu breddat sig i sätt att nå kunden. De 

öppnade då sin e-handel där hela sortimentet som finns i butiken finns till försäljning på nätet. 

Huvudorsaken till varför man öppnade en e-handel var för att det skulle vara ett showroom för 

intresserade och för redan befintliga kunder. Peters Dandy har kunder från hela Norden som 

reser till Göteborg för att shoppa just där. E-handeln är ett sätt att stärka relationen mellan 

dessa kunder och företaget. Kunna erbjuda de samma fina service som erbjuds i butiken 

genom att visa sortimentet lättillgängligt. Inte för att locka nya kunder. De har inget större 

lager än det som finns i butiken där de alltså packar de ordrar som kommer in. Då Peters 

Dandy inte gjort eller kommer att göra någon större reklam för sidan är det endast ett tiotal 

ordrar per månad som läggs.   

 



49 

 

Efter att ha berättat om vår affärsidé för Jonas har han lite funderingar och feedback att ge oss 

på vägen att tänka och överväga. Framförallt är det att det tar tid att bygga upp en relation 

med en kund och en leverantör av exklusiva varumärken och att man som detaljist alltid måste 

vara på sin vikt så att inga snedsteg tas. Då ryker som sagt kontraktet. 

En annan aspekt är att det krävs enorma mängder marknadsföring för ett magasin och att det 

tar tid att göra ett magasin. I modevärlden är det ständigt tvära kast och hur kommer vi då 

upprätthålla ett uppdaterat sortiment? 

Tänkbar målgrupp anser han vara 20-35 år. Personer inom detta intervall är vana e-handlare. 

För att få ruljans på företaget gäller det att skaffa starka finansiärer som tror på idén och i 

nuläget tror han inte att någon skulle vara beredd att satsa som idé ser ut.  

- Den är fantastiskt intressant i teorin men jag undrar om den verkligen håller rent 

praktiskt?, är hans stora fundering vi ska ta med oss. 

- Dessutom är det inte lika lätt längre att få finansiärer med tanke på den internetkrasch 

som var i början av 2000-talet. 
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Telefonintervju med Björn Jeffrey 

Intervjun gjordes 080527 

Framtiden för e-handeln ser Björn ljust på. Han anser att det kommer att bli färre aktörer men 

de kommer att ha en större roll än idag. E-handlarna kommer att i större utsträckning inrikta 

sig på att arbeta med säljstöd mot en vanlig detaljhandlare. Som det ser ut idag växer e-

handeln lavinartat. De handlare som idag växer starkast är de som satsat på ett enskilt segment 

och valt att nischa sig inom detta segment. Som ett förslag på ett lyckat exempel ger han 

Uppercut.se som valt att endast sälja underkläder till män. Att med en enkel produkt, 

nämligen underkläder för män, når de genom bruset från alla andra aktörer på marknaden som 

är för spridda i sitt utbud och är för lika andra aktörer på marknaden. Underkläder är en 

produkt som kunden inte får prova i butiken och därför gör det den lätt såld. Ytterligare en 

faktor till att underkläder är lättsålda på nätet är att det anses vara en tråkig produkt att handla. 

Övriga produkter som är lättsålda över Internet är accessoarer och sådant som man som kund 

inte behöver prova. Som handlare behöver man inte göra shoppingen tråkig utan satsa på en 

rolig sida som ger en helhets upplevelse av att köpa en ganska tråkig produkt som underkläder 

anses vara. Han anser att kunden inte ser någon större variation i utbud om allt för många e-

handlare är för lika. Att nischa sig med endast en produktkategori når man genom bruset och 

syns. Som aktör har man större chanser att nå ut och sticka ut och på detta sätt kan få kunder 

och ta marknadsandelar. Detta är något som hela tiden ska lyftas fram i den marknadsföring 

man gör. För hur bra produkt man än har faller allt på hur man marknadsför sig. 

Ett vanligt problem som Björn ser på dagens e-handlare är att de går in för brett med allt från 

butikens egna varumärken till andra externa varumärken. Det blir en generiskt generell 

modell. Att med en uppsjö av varumärken och olika produktkategorier upplever kunderna att 

det blir brus och ser inte e-handlarens image och profil.  

- De tappar helt enkelt sin identitet, säger Björn om hur dagens e-handlare tar in alla 

varumärken de kommer över för att få så brett sortiment som möjligt. 

Han ser även hur den manliga fåfängan har slagit igenom hos e-handlarna och hur allt fler 

satsar stort på detta. Han var själv med för 3,5 år sedan och startade då upp modebloggen 

manolo.se, som såldes i början av maj till Egmont som även äger modetidningen King som 

riktar sig till män. På den manliga fåfänga marknaden finns det enligt Björn fortfarande 

mycket kvar att utforska och öppna upp för. Han ser också, enligt hans erfarenheter, att de 

yngre generationerna tar mindre säkerhetsrisker när de handlar på Internet. De litar helt på att 

det är säkert. Han anser även att e-handeln är ett tydligt tecken på att man kan som i USA 

integrera e-handeln i den konventionella handeln. Där du som kund beställer dina varor över 

Internet men hämtar ut ditt paket i butiken. Något som Björn sett mycket av i USA där e-

handeln ligger i framkant.  

Björn anser att vi bör satsa på att sälja en typ av produktkategori eftersom vi då lättare har 

chanser att snabbt vinna marknadsandelar från andra. Att satsa på enkla varumärken som få e-

handlare har men som har en genomarbetad image som exempelvis ACNE och Filippa K. Han 

ställer sig också frågande till om en PDF-katalog bör mailas ut. Detta kommer utan tvekan 

hamna i spamkorgen och slängas. Mail anser han att 80-talister använder sig mindre av, 

istället bör man satsa på interaktiva medier som video och dylikt då det ger en bredare 

räckvidd. Att vi ska fokusera på ett segment och utveckla därifrån. Vara restriktiva med vad 

och hur vi säljer våra varor. Att inte vara för ödmjuka utan ha en ganska kaxig och nonchalant 

attityd skulle också funka bra.  
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- Kunden ska inte bli skrämd utan intresserad, som när man raggar på krogen, säger 

Björn om hur vår image ska vara enligt honom.  
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Telefonintervju med Hampus Hedelius 

Intervjun gjordes 080516 

 

Hello&Friends är en konceptuell reklambyrå med säte i Stockholm. I kundregistret finner man 

bl.a. Make-Up Store, Lars Wallin och LÓreal. Byrån har inriktat sig på marknadsföring med 

nya medier som exempelvis Internet och interaktivitet mellan konsument och säljare.  

 

Problemet med vår affärsidé är några och dessa såg Hampus Hedelius en mängd olika 

möjligheter på för att få den praktiskt genomförbar. 

 

Det första är distributionen av en tryckt katalog som är dyr. Att trycka en katalog kostar minst 

en halv miljon kronor och då måste man göra ett minimum på 60 000 exemplar. Om dessa 

sedan ska plastas och skickas med i tidningar blir detta en extra kostnad som kan leda till ett 

slutpris på någonstans mellan en till två miljoner kronor, bara för att trycka och distribuera 

katalogen. Ett bättre alternativ till den tryckta katalogen som också är ett miljövänligt 

alternativ är att göra en PDF-katalog. Alltså en Internet baserad katalog som mailas ut till 

modemagasinens prenumeranter. Register för vilka som prenumererar på vilken tidning kan 

man köpa loss från modemagasinet och få fullständig information om denne.  

I PDF-katalogen är det lättare att skapa interaktivitet mellan kunden och säljaren genom att 

man kan ha ständiga uppdateringar än med en tryckt katalog. Att exempelvis lägga in 

videofilmer och all form av rörlig media med filmer från exempelvis catwalks och dylikt är 

bra för att skapa köpsituationer hos kunderna. Med en PDF-katalog är möjligheterna enorma 

istället för en tryckt katalog, menar Hampus, som visst säljer där den ligger hemma på 

soffbordet men samtidigt är den lite förlegad anser Hampus.  

- Modecyklerna är fruktansvärt snabba idag. Modeföretagen ger ut fler kollektioner per 

säsong och att trycka ny katalog för varje uppdatering kan bara leda till konkurrs för er 

eller vilket företag utan stora kapital i ryggen, säger han. 

PDF-katalogen kan även den laddas med reklam, så kallad bannerreklam, så man länkar 

vidare och tjänar en slant på varje klick som personen som läser katalogen gör. Detta är ett 

välbeprövat sätt som visat sig vara framgångsrikt för en av Hampus klienter, Make-Up Store. 

 

Det stora problemet med att jobba med mode idag är de snabba cykler den bygger på och att 

hitta rätt i målgruppen och rikta marknadsföringen till dessa på rätt sätt. När man som företag 

hittat sin målgrupp är reklam a och o. Marknadsföring till max och bara pumpa ut reklam i 

mail, banners och via bloggar. Detta är de absolut enklaste sätten att snabbt hitta kunder. 

 

- Om man trots allt vill ha kvar någon trycksak kan ni en till två gånger om året ge ut en 

stilguide som är en tidning som ni då säljer i butik som vilket magasin som helst. Stora 

skillnaden är att ni på ett ödmjukt sätt presenterar trender som kommer för nästa 

säsong men att allt är ett strategiskt steg från er sida för att stärka varumärket. Det som 

syns i stilguiden kommer fortfarande endast vara det som finns i er nätbutik, säger 

Hampus. 

Denna stilguide kan man se som en egentligt stor annons för oss. Även detta har beprövats i 

verkligheten via Make-Up Store och deras stilguide rådde stor framgång och fick ett varmt 

mottagande av kunderna och lockade nya kunder till företaget. 

 

Andra saker som är avgörande för att lyckas på Internet är att ha ett bra och slagfärdigt 

företagsnamn. Enligt Hampus ska det gärna vara engelska för det funkar över hela världen 

men man bör se upp med några saker då namnet utformas. 1. Det ska inte utformas själv i 



53 

 

gruppen då detta kan bli för emotionellt laddat. 2. Googla innan och se vad man får för lika 

träffar, ligger något för nära är namnet inte konkurrenskraftigt nog. Låt en reklambyrå komma 

på namnet. Då blir det helt objektivt för gruppen, företaget men samtidigt går det att bygga en 

historia runt det. 

 

Målgruppen för affärsidé ser han som självskriven, 20-35 år, både män och kvinnor eftersom 

det är dessa som är de som överlägset någon annan målgrupp i samhället e-handlar mest. 

- De växte ju upp med datorn och Internet, men samtidigt ha koll och ”flörta” med 90-

talisterna när de väl bygger upp en ekonomi, säger Hampus och tillägger att männen 

idag är galet modeintresserade så glöm inte bort de. Där finns fortfarande massa 

pengar att hämta hem, säger han lyriskt. 
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Intervju med VD´n Kenneth Bäck- via mail 
Intervjun gjordes 080530 

Xelera Communication AB hjälper företag att sälja på nätet. Verksamheten startades 1998 och 

företaget har i dag fler än 1 100 kunder. Fokus ligger på webbdesign, e-handel, webb- och 

systemutveckling samt Internetmarknadsföring. 

Ska du etablera en e-handel är det viktigt att tänka på bl.a. följande: 

”När du har beslutat dig för att etablera en nätbutik och har din affärsplan klar är det viktigt 

att välja en e-handelslösning som passar din affärsmodell och som du kan växa i. Själva 

plattformen ska inte begränsa dina tillväxtplaner. Det kan handla om olika 

betalningslösningar, kampanjhantering, möjlighet att integrera mot ditt affärssystem, logistik, 

utlandsaffärer m.m.  

En faktor som många bortser från är nätbutikens design. Tillgänglighet, användbarhet och 

förtroende är viktiga begrepp när du ska sälja på nätet. Dina kunder ska kunna hitta din 

butik, använda den och våga betala för varorna. Saker som kan tyckas vara detaljer spelar 

ofta större roll än vad man tror som t.ex. hur kassaproceduren är uppbyggd. Det ska inte 

vara besvärligare att ”checka ut” i en e-handel än vad det är att betala för sig i en fysisk 

butik. 

Erbjud dina kunder flera betalningsalternativ och undvik förskottsbetalning. I dag finns flera 

lösningar som man kan köpa på marknaden och integrera i din e-butik. Det kan t.ex. vara 

direktbetalningar via sin bank, kortbetalningar, faktureringsmoduler för både 30-

dagarsfakturor och delbetalningsköp samt postförskott. 

För att du ska lyckas med din e-handel räcker det oftast inte med att ”bara” ha en butik på 

nätet. Precis som när du säljer varor och tjänster i en fysisk butik måste du identifiera dina 

målgrupper och ständigt berätta för dem att du finns och varför de ska handla i just din e-

handel. Detta behöver du göra både via traditionell marknadsföring och via 

Internetmarknadsföring som t.ex. sökmotoroptimering, sökordsmarknadsföring och e-

postmarknadsföring. 

Se till att uppmärksammas i olika bloggar på nätet, få nättidningar att skriva om dig, din 

butik och dina varor. Sprid nyheten bland befintliga kunder, vänner och bekanta, nätverk, 

överallt där du har möjlighet. Många glömmer bort att det riktiga arbetet börjar först när e-

handeln är lanserad. Marknadsföring behöver inte vara dyrt men behövs. 

När du har sålt, se till att dina kunder får sina varor snabbt, gärna dagen efter eller senast 

efter två till tre dagar. Håll alltid dina leveranslöften och gör det enkelt att returnera 

felaktiga leveranser eller varor när kunden har ångrat sig. Svara alltid i telefonen och på e-

post. På så sätt kommer dina kunder återkomma till e-butiken om och om igen. Du har inte 

bara etablerat en e-handel utan även ett stort förtroende hos dina kunder. Sådant betalar sig - 

i längden.” 

/Kenneth Bäck, VD Xelera Communication AB. 
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Se bilaga för innehållet av denna paketlösning. 

Intervju med Anna Fahlén marknadsavdelningen Elle Sverige - via mail 

Intervjun gjordes 080512 

”Om ni vill göra något helt annorlunda och vill integrera tidning i konceptet så bör ni också 

fundera på vilken typ av tidning det skulle vara. Är huvudidén klädförsäljning, dvs. att ni gör 

en katalog i tidningsform så måste ni fundera kring hur ni vill distribuera tidningen till 

slutkund. Problemet med att slå ihop modemagasinsidén med klädförsäljning är att ni 

verkligen får ge avkall på den journalistiska integriteten. Ni kan alltså inte få samma höga 

trovärdighet och objektivitet som en vanlig modetidning har, då syftet blir att sälja just de 

kläder ni har i tidningen vilket kommer att tolkas som ”köpt”, och som en katalog eller 

annonsblad. Inget fel med det, men ni kanske inte ska räkna med att ni kan ta betalt för 

tidningen utan ni skulle då få dela ut den som en gratistidning tror jag. Jag tror ni får fundera 

rätt starkt på vad ni vill att syftet med tidningen ska vara, och vilken funktion den skulle fylla. 

Visst kan man blanda trendrapporter och intervjuer med ren klädförsäljning i en tidning (se 

Kicks och Åhléns exempelvis som gör utskick till sina klubbmedlemmar).”-Anna Fahlén. 

Intervjufrågor 

 

Frågor till Jarno Vanhatapio grundare av nelly.com & Jonas Eriksson, VD på Peters 

Dandy? 

 Hur ser er försäljning ut, för senare år samt prognos för 2008? 

 Har ni statistik för hur mycket/ofta kunden handlar hos Er? 

 Hur ser du på framtiden för Er? 

 Hur kommer det sig att ni valt Internet som er marknadsplats? Fördelar/Nackdelar? 

 Vilken målgrupp riktar ni Er till? 

 Vilken målgrupp kan man tänka sig att vår tidning skulle kunna rikta sig till och få 

bäst respons hos? vilken målgrupp bör man rikta in sig på? 

 Vilka ser du som era största konkurrenter i dagsläget och framtida, både när det gäller 

e-handel och andra segment? 

 Finns det utrymme för expansion för Er?  

 Feedback på vår affärsidé, åsikter? 

 Ser du den som realistisk i sin grund? 

 Finns det någon som du skulle kunna rekommendera oss att tala med inom branschen, 

som du ser besitter värdefull information för oss? 

 Vad är de stora fördelarna resp. nackdelarna med e-handel för de som har sidan resp. 

kunderna? Leveranssäkerhet, startkapital, kostnader, tillänglighet, synlighet, 

administration, logistik, kunskapskrav m.m. 

 

Frågor till Björn Jeffrey 

 Hur ser du på framtiden som e-handelsplats? 

 Kan du ge exempel på några lyckade e-handelsföretag som ligger i framkant för 

framtiden? 

 Vad har gjort de framgångsrika anser du? 

  Vilka varor bör vi sälja anser du? 
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 Hur tycker du att vi bör marknadsföra vår affärsidé? 

 Hur ser du på den i sin helhet? Är den praktiskt genomförbar eller bara visionär? 

 

Frågor till Hampus Hedelius 

 Hur ser du på vår affärsidé? Visionär eller praktiskt genomförbar?  

 Vad ser du som de bästa sätten att marknadsföra vår affärsidé på? 

 Vilken målgrupp ser du? Vilka anser du handlar mest idag på Internet? 

 Vilka konkurrensfördelar ser du att vi skulle ha gentemot andra företag? 

 Kan du ge exempel på företag som lyckats med sin marknadsföring och på så sätt 

lockat nya kunder? Varför? 

 Av de marknadsföringsteorier som vi valt att basera och fokusera arbetet kring. Vilken 

anser du vara den bäst lämpade? 

 

Frågor till Kenneth Bäck 

 Vad behöver vi tänka på?  

 Finns det något som fattats i paketet? 

 Får vi använda oss av Er paketlösning i teorin? 

 

Frågor till Anna Fahlén 

 Vi funderar på att använda oss av tryckt material på något vis just i 

marknadsföringssyfte, men hur? 

 Bör vi köpa in oss på reklamplats i en tidning, eller går det att på något sätt samarbeta 

med något magasin? 

 

Frågor till Andes Landtmansson 

 Vi har funderat kring olika logistiksystem och kommit fram till, via den kursbok vi 

hade i Logistik, att Kundorderstyrda processer är den bästa. Vad anser du om detta 

val? 

 Vilka för och nackdelar ser du med denna? 

 Andra aspekter vi bör väga in i vårt val av logistiksystem? 
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Detta är Xeleras paket 250NX: 

”Webshop och hemsida samtidigt  

Med en e-handel NX får du både webshop och hemsida fullständigt integrerade med 

professionell design och programkod.” ( taget från xelera.se. –xelera.se om sitt 250NX-paket) 

(http://www.xelera.se/ehandel/index.php?page=ehandel-250) 

 

Detta ingår i Xeleras paket 250NX: 

 

Obegränsat antal text-/bildsidor  

Det finns inga begränsningar i hur många text-/bildsidor som kan infogas och administreras.  

 

Obegränsat antal artiklar  

Presentera och sälj några få eller flera tusen artiklar i din e-handel. Hos oss finns inga 

irriterande begränsningar.  

 

100 % sökmotorvänlig  

En lösning som är 100 % transparent för sökmotorerna helt utan frames och med 

sökmotorvänliga länkadresser och egna subdomäner.  

 

Automatgenererad sökmotoroptimering  

Automatgenererade metadata för samtliga artiklar och artikelgrupper samt möjlighet att även 

lägga in metadata på alla textsidor.  

 

Översiktskarta  

Automatgenererad översiktskarta för bästa användbarhet samt färdigskrivna textsidor för 

sekretesspolicy, copyrights, om webbplatsen och hur användaren anpassar webbplatsen.  

 

Webbaserad administration  

Våra e-handelslösningar kan administreras 24/7 med marknadens mest användarvänliga 

systemadministration.  

 

WYSIWYG-redigerare  

Redigera startsida, textsidor, artikelbeskrivningar och artikelgruppsbeskrivningar lika enkelt 

som i Word. Det finns funktioner som teckenstorlek, teckenfärg, fetstil, listor, länkar m.m. 

Allt för att kunna göra snyggare presentationer av artiklar och kundtjänstsidor.  

 

Artikelsökning  

Med hjälp av den inbyggda sökfunktionen kan dina kunder söka efter artiklar i din webshop.  

 

Artikelgrupper i flera nivåer  

Lägg upp dina artiklar i olika artikelgrupper och på olika nivåer. Obegränsat antal 

artikelgrupper och flera artikelnivåer stöds av denna webshop.  

 

Menysystem i AJAX  

Artikelmenyerna är skrivna i AJAX för snabbast möjliga navigering.  

 

Automatisk bildhantering  

Bry dig inte om vilket format som dina bilder har. Webshopen processar automatiskt alla 

bilder för optimal presentation.  
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Valfri listpresentation  

Välj hur du vill presentera dina artiklar; med bilder bredvid varandra, i en lista med eller utan 

tumnaglar eller på annat sätt.  

 

Varukorg och kassafunktion  

I webshopen presenteras en varukorg i miniatyr som hela tiden visar vilka artiklar som 

kunderna köper och en stor varukorg som kunden kan tömma eller ändra i. I kassan finns 

utrymme för kunden att lämna meddelande samt välja betalningsalternativ.  

 

Orderhantering  

Vid beställningar skickas HTML-genererade orderbekräftelser till kund samtidigt som en 

kopia skickas till administratören. Bifoga ett meddelande i dina orderbekräftelser, t.ex. 

information om att varan levereras först efter ett visst datum.  

 

Orderstatistik  

Alla beställningar sparas och kan kontrolleras i den inbyggda statistikfunktionen. Välj 

urvalsperiod och sorteringsordning.  

 

Artikelpresentation  

Artiklarna presenteras i valfria listor med bild, artikelbeteckning och pris.  

 

Artikelfördjupning  

Varje artikel är klickbar för att ytterligare information ska kunna presenteras; t.ex. större bild, 

artikelnummer och artikelbeskrivning. I artikelfördjupningen är bilden klickbar för 

bildförstoring.  

 

Artikelvarianter  

Stöd för presentation av olika artikelvarianter; t.ex. storlekar och färger. Enkel administration.  

 

Artikelspecifikationer  

Presentera specifikationer över dina artiklar i strukturerade uppställningar.  

 

Innehållslistning  

Presentera innehåll över dina artiklar i strukturerade uppställningar.  

 

Kampanjhantering  

Arbeta med olika priskampanjer i din webshop. Det kan t.ex. vara "Ordinariepriser" och 

"Kampanjpriser".  

 

Importera och exportera  

Importera och exportera information om kunder, ordrar och artiklar till och från tabseparerade 

filer i andra system eller program såsom t.ex. Unifaun Pacsoft och Microsoft Excel.  

 

Lagersaldon  

Du har möjlighet att visa dina lagersaldon. Lagervolymerna räknas ner vid försäljningar och 

upp vid inköp. Du väljer om du vill varna för slutsålda varor eller inte.  
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Bifoga filer/dokument till artiklar  

Ladda upp t.ex. högupplösta bilder eller PDF-filer och bifoga artikel. Kunderna kan enkelt 

ladda ner eller titta på det bifogade materialet.  

 

Postens frakttabeller  

Använder du dig av Posten som speditör eller vill du använda dig av Postens frakttabeller 

räknar din webshop ut fraktkostnader automatiskt baserat på artikeln längd, bredd, djup, 

volym och vikt.  

 

Leverans- och betalningsvillkor  

I systemadministrationen anger du vilka fraktkostnader, leverans- och betalningsvillkor som 

gäller vid köp.  

 

Kundspecifika leveransvillkor  

I systemadministrationen anger du vilka leveransvillkor och fraktkostnader som gäller vid 

köp. Du kan ange generella eller kundspecifika villkor.  

 

Kundspecifika betalningsvillkor  

I systemadministrationen anger du även vilka betalningsvillkor som gäller vid köp. Du kan 

ange generella eller kundspecifika villkor.  

 

Inställning av moms  

Ställ in korrekt moms, beroende på vilka varor som du säljer, vilka kunder som du har eller i 

vilket land som din huvudsakliga marknad är.  

 

Svenska eller engelska  

Välj det språk som din webshop ska presenteras på. Svenska och engelska finns förinstallerat. 

Har du önskemål om ett annat språk installerar vi det mot pristillägg.  

 

Valfri valuta  

Välj vilken valuta som ska vara den inhemska och som alla dina artiklar ska presenteras med.  

 

Uppgraderbar  

Alla våra e-handelslösningar går att uppgradera till större versioner.  

 

Egen butiksadress  

Har du inte ett eget domännamn så tillhandahåller vi en unik butiksadress för din webshop  

 

Webbhotell och e-post  

Webbhotell konto och e-postkonton ingår när du köper en webshop från Xelera 

Communication.  

 

Förberedd för DIBS, Kreditor och Visma SPCS  

Koppla på DIBS Internet Onlinebetalning, Kreditors fakturera mig!, förskottsbetalning 

och/eller betalning mot postförskott samt integrering med Visma SPCS ekonomisystem.  

 

Fri support  

Fri support via vår kundtjänst på Internet och vår supporttelefon.  
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Fria uppdateringar  

Alla våra e-handelslösningar uppdateras kontinuerligt och sker helt kostnadsfritt. Du har alltid 

senaste versionen online.  

 

Snabbguide och manual  

En enkel snabbguide och en fullständig manual finns för nedladdning online.  

 

Stöd för Prisjakt  

E-handel NX har stöd för Prisjakt. Prisjakt är en prisjämförelsetjänst på Internet dit 

konsumenter går när de planerar att göra ett inköp av en produkt, för att få hjälp med att välja 

produkt och hitta den till rätt pris.  

 

Detta är DIBS: 

”DIBS Internet är betaltjänsten för företag som vill ta emot online-betalningar via betalkort, 

bankbetalning, mikrobetalning etc. DIBS Internet uppfyller de senaste kraven från kortföretag 

och inlösare” 

 

Detta ingår i DIBS: 

3D Secure  

3D Secure (Verified By Visa och Mastercard SecureCode), är en säkerhetsstandard som 

används för att identifiera kortinnehavaren vid onlineköp, det är numera ett krav från flertalet 

inlösare att använda tekniken. Ni erhåller betalningsgaranti för de flesta köp gjorda med VBV 

och SecureCode.  

 

Administrationspaket  

Administrationspaketet innehåller extra avancerade funktioner till administrationen.  

 

Integrationspaket  

Fler integrationsmetoder, i BAS-paketet ingår betalfönster som är en väldigt enkel och säker 

metod för att ta betalt på nätet. Er kund utför sin betalning på en säker sida hos oss.  

Abonnemangspaket  

Abonnemangspaketet möjliggör återkommande betalningar liknande Autogiro (recurring 

payments). 

 

Detta är Visma SPCS: 

”Integrera din webshop med Visma SPCS och spara tid och pengar. 

Genom att integrera Visma SPCS med din webshop sparar du både tid och pengar. Installera 

SPCS Integration och vår SPCS koppling på samma dator som ditt ekonomi program från 

SPCS, synkronisera programmen och börja spara pengar. Med en knapptryckning håller du 

kund- och artikelregister synkroniserade, laddar ner nya kunder från nätbutiken till ditt 

kundregister i SPCS, laddar ner ordrar för fakturering och bokföring. Du eliminerar risken 

för att något blir fel eller att ordrar blir liggande. 

Överför enkelt artikelgrupper, priser m.m. till din webshop 

Du kan på ett enkelt sätt ladda upp artikelgrupper och artiklar (artikelnummer, 

artikelbenämning, priser, lagersaldon, vikt) till nätbutiken.”  (taget från www.xelera.se. -

Xelera Communications om Visma SPCS) 

(http://www.xelera.se/ehandel/index.php?page=visma-spcs) 
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Detta ingår i Visma SPCS: 

Ladda ner kundregister  

Med denna funktionen laddar du ner och uppdaterar ekonomiprogrammets kundregister med 

nätbutikens kunder.  

Ladda ner nya kunder  

Med denna funktionen laddar du ner nytillkomna kunder och ny information om gamla 

kunder till ekonomiprogrammet. Kundregistren uppdateras även när du laddar ner nya ordrar.  

Ladda ner nya ordrar  

Ladda ner nytillkomna ordrar och läs automatiskt in dem i ekonomiprogrammet. Alla 

webbordrar har en separat nummerserie för att inte krocka med de ordrar som du har skrivit in 

manuellt i ekonomiprogrammet. Skriv sedan ut fakturor och skapa bokföringsordrar i SPCS 

Administration.  

Ladda upp artikelgrupper  

Skapa olika artikelgrupper i SPCS Administration och ladda upp dessa till nätbutiken. Du styr 

enkelt e-handelslösningen med ditt ekonomiprogram.  

Ladda upp artiklar  

Med denna funktionen laddar du upp artiklar från SPCS Administration till nätbutiken. 

Artikelnummer, artikelbenämning, priser, lagersaldon och vikt följer med och uppdateras vid 

överföringen vid nätbutiken.  

Synkronisera artikelinformation  

Genom att synkronisera artikelinformationen håller du hela tiden artikelregistren uppdaterade.  

Synkronisera kundgrupper  

Arbetar du med olika kundgrupper i E-handel 500 och i SPCS Administration synkroniseras 

även dessa.  

Synkronisera prislistor  

Arbetar du med olika prislistor i E-handel 500 och i SPCS Administration synkroniseras även 

dessa.  

Synkronisera valutor  

Arbetar du med olika valutor i E-handel 500 och i SPCS Administration synkroniseras även 

dessa.  

Synkronisera språk  

Arbetar du med olika språk i E-handel 500 och i SPCS Administration synkroniseras även 

dessa. 

 


