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Abstrakt 
 

Syftet med vårt arbete var att utforma en affärsplan, där idén är att sälja arbetskläder till 

privatpersoner via e-handel. Bakgrunden är att vi ser ett ökat intresse för fritidsaktiviteter hos 

privatpersoner som kräver någon form av arbetskläder. Exempelvis har vi noterat de populära tv-

programmen om matlagning, bakning, heminredning och trädgårdsarbete. Vi har även observerat att 

den moderna människan gärna pysslar om sitt hem och vi vill att de skall kunna göra det i stil. Vi 

tycker att kombinationen funktionalitet och design är en intressant infallsvinkel för denna typ av 

kläder. Att sälja via e-handel tycker vi är ett modernt och demokratiskt val av försäljningskanal. E-

handel är tillgängligt för en mycket bred målgrupp och ökar kontinuerligt i användarantal. Vi har 

valt att fokusera mycket på att tillfredsställa kundens behov och har därför valt att inrikta vår 

affärsidé på att effektivisera kundservice, kundnytta och leverans. Vi har sett att våra konkurrenter 

brister på detta område. Några av dem har exempelvis endast webb-baserad kundsupport och långa 

leveranstider. Vi kommer inte i inledningsskedet att kunna konkurrera med det stora sortiment som 

flera av de andra aktörerna på marknaden har. Det är också en av anledningarna till att vi valt att 

nischa oss mot en genomgripande kundservice. Med anledning av att arbetet i huvudsak skall 

handla om detaljhandel så har vi avgränsat arbetet till att endast se till privatpersoner och lämnat 

företagskunder därhän. Vår målgrupp är då en mycket hobbyintresserad kvinna eller man som vill 

bruka arbetskläder med stil och hög kvalitet. Men det kan även vara en kvinna eller man som har 

högre krav på sina yrkeskläder vad gällande modegrad och hållfasthet än vad arbetsgivaren kan 

erbjuda. Vi har intervjuat systemutvecklaren och e-handelsexperten Ralf Lindberg på 3bits 

Consulting AB. Han har hjälpt oss med ett flertal frågor kring det praktiska arbetet kring en webb-

butik. Vi har även tagit hjälp av ett flertal medarbetare på Segers Fabriker AB för hjälp kring 

detaljerade frågor kring sortiment, logistik och inköpspriser. Den referenslitteratur vi har använt oss 

av har varit aktuell och relevant. Vi har försökt att vara källkritiska i vårt val av elektroniska källor 

och har i största mån undvikit internetlexikon så som Wikipedia där ursprunget är osäkert. De 

konklusioner vi gjort i arbetet är att vår affärsplan och affärsidé är genomförbar men med den 

konkurrens och de förutsättningar som finns på marknaden gör det till ett tufft uppdrag att erövra 

marknadsandelar.  

 

 

Nyckelord: Affärsplan, Affärsidé, E-handel, Arbetskläder, Marknadsföring 
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Abstract  
 

The aim of our report was to develop a business-plan, where the idea is to sell work wear to 

consumers through e-commerce. The background is that we are seeing an increased interest in free 

time activities that require some form of working clothes. For example, we have taken notice to the 

many TV-programs about cooking, baking, home decorating and gardening and that they are very 

popular. We have also observed that modern people like to fix their homes and we want them to be 

able do it in style. We think that the combination of design and functionality is an interesting 

approach for this type of clothing and we think that selling by e-commerce is both modern and 

democratic. E-commerce is available to a very broad audience and is steadily growing in number of 

users. We have chosen to concentrate our attention on the satisfaction of our customer and have 

therefore chosen to focus our work at customer service, customer satisfaction and delivery. We have 

seen that our competitors fail to compete in this area. Some, for example, do only have Web-based 

customer support and long delivery time. We will not initially be able to compete with the large 

range of products that several of our competitors have. It is also one of the reasons for our choice to 

position ourselves on the market with an advanced customer service. We have defined this report to 

concern the topic of consumers only, leaving our corporate customers behind. This since our 

restrictions from the beginning was that the report had to involve retailing. We have decided our 

target group to be a woman or man with a big interest for her/his hobby and with a need for stylish 

working clothes with high quality. But it could also be a woman or man with higher standards for 

her/his working clothes regarding fashion and quality, then what is offered by their employer. We 

have interviewed system developer and e-business expert Ralf Lindberg from 3bits Consulting AB. 

He has helped us with answering several questions about the practical work around a web-shop. We 

have also taken the help of several employees at Segers Fabriker AB for help on specific issues 

regarding assortment, logistics and purchasing prices. The reference books we have used have been 

updated and relevant. We have tried to be critical in our choice of sources and have tried to avoid 

online dictionaries such as Wikipedia, where the origin is uncertain. The conclusions we made in 

our report is that our business plan and business concept is viable. However, the competition and 

the market conditions makes it hard to succeed.  

 

Keywords: Business-plan, Business idea, E-commerce, Work wear, Marketing 
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Introduktion 

 

Bakgrund 

Bakgrunden till de två stora inriktningar vi valt med vår affärsplan, arbetskläder och e-handel, är att 

vi ser en positiv utveckling i popularitet i båda områdena. 

 

Grunden för e-handel lades redan på 60-talet i och med Internets föregångare, medans den form av 

e-handel vi känner till och använder oss av i dag började ta form i slutet av 1990-talet i och med 

World Wide Web och att nya webbläsare började användas. 

Försäljning via e-handel har sedan dess haft en stor tillväxt och 2009 beräknades omsättning för 

detaljhandeln vara ca 20 miljarder enbart för konsumenter och den forsätter hela tiden att öka. 

Dessutom har den en större ökning än den totala detaljhandeln. 2008 ökade försäljning i Sverige via 

internet med 15 procent medan den totala detaljhandeln ökade med 4 procent över samma period.
1
 

Detta tyder på att det finns stor potential för fortsatt ökning av försäljning via internet. 

 

Både matlagnings- och heminredningsprogram på tv är populära och har tillsammans miljontals 

tittare
2
 och många TV-kanaler har sina egna program av båda sorter. 

Program som exempelvis Lelia bakar, Tinas mat och Halvåtta hos mig eller Roomservice, Äntligen 

Hemma och Bygglov.  Bokhandlarna säljer mängder med kokböcker och tv- och kändiskockars 

kokböcker är storsäljare, exempelvis har Leila Lindholms ”Piece of cake” sålt i över 100 000 

exemplar och Per Morbergs ”Morberg” sålt i 50 000 exemplar.
3
 År 2008 såldes det i Sverige 

kokböcker för 300 miljoner kronor. 

De stora kvällstidningarna ger ut bilagstidningar med teman på heminredning och Expressen har 

nyligen börjat ge ut en tidning med byggtips för hemmafixare. 

Detta tyder på att människor inte enbart är intresserade av att titta på tv-program utan även själva 

utföra något. Vi tror att dessa människor kan efterfråga passande arbetskläder. 

 

Det finns i dagsläget väldigt få e-handelsföretag som säljer just arbetskläder och vi har inte hittat 

någon aktör som vi tycker gör det bra. Det finns heller inga stora aktörer så området känns relativt 

outforskat. Vi ser många fördelar och stor potential i att vara en av de första på marknaden. 

Det intressanta med arbetskläder tycker vi är kombinationen design och funktionalitet. Vi tycker 

också att det Segers sortiment står för är viktiga för oss. Segers arbetar mycket med att sortimentet 

skall vara av hög kvalitet, att det skall vara väldesignade plagg och dessutom arbetar de mycket 

med CSR, miljö-, hållbarhets- och etiskt tänkande. Vi tror även att detta är viktigt för våra kunder 

och att de efterfrågar arbetskläder med högre kvalitet. Svensk handel spår i en trendrapport från 

2010 att fler kunder vill handla inte bara hållbarare varor utan också blir mer intresserade av CSR-

frågor.
4
 Därför tror vi även att det kommer att bli mer och mer viktigt med de frågor som rör etisk 

produktion. 

 

Vad kan vi tillföra? Är en fråga vi har ställt oss och funderat mycket på. Vi har båda erfarenheter av 

att arbeta inom kundservice och har genom det lärt oss mycket om vad god kundservice innebär. 

Det kan hjälpa oss mycket för att svara på kundens behov av support. Vi är båda också vana dator- 

och internetanvändare och gör ofta våra egna inköp via internet. Det har gjort att vi har en bild av 

vad vi själva efterfrågar på en e-handelssida och tycker är bra respektive dåligt. Vi har även vår 

                                                 
1   http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/N%c3%a4thandel%202009.pdf?epslanguage=sv 

 
2 ”Tv-toppen” Expressen och Göteborgsposten 
 

3 http://www.elleinterior.se/bloggar/om-mode-design.aspx?date=200909 

 
4 ”Grön och hållbar trend” i SvD Näringsliv 3 mars 2010 sid 18 av Sara L Brännström (tel 08-135096) 
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utbildning inom textil att luta oss tillbaka mot. Vi har goda kunskaper om olika materials 

egenskaper, om tygers egenskaper utifrån deras sammansättning, om olika plaggs konstruktion och 

om mått och storlekar för att bara nämna ett fåtal av de olika områden vi lärt oss om i vår utbildning 

på Textilhögskolan. Vi inser dock att vi är nya och oerfarna på inte minst en rad praktiska områden, 

men vi tror att vår grund är stabil och att vi skulle klara av att lyckas om vi lär oss av erfarenheter 

och tar hjälp på de områden vi inte behärskar. 

 

 

Problemdiskussion 

 
Problem 
Tanken med den här rapporten är som tidigare nämnts att framställa en affärsplan till vår affärsidé, 

nämligen den att sälja arbetskläder via e-handel. För att göra detta måste vi besvara och utveckla en 

hel del frågor och begrepp. Till att börja med kommer vi precisera affärsidén med en övergripande 

idé samt en inre och yttre affärsidé. Efter det kommer vi att gå vidare med att strukturera 

sortiments-, pris- och marknadsstrategier för att förtydliga vad det är rent konkret vi skall syssla 

med. Vi kommer dessutom att arbeta mycket med hur vi ska positionera oss gentemot den övriga 

marknaden. Vi kommer även gå in på olika system och fackbegrepp (inom e-handel) för att få en 

inblick i branschen.  

En annan utmaning kommer att bli hur vi skall nå vår konsument målgrupp. Vi behöver även reda ut 

hur vi ska sköta logistiken rent konkret och hur våra villkor med bytesrätt, returrätt, garantier med 

mera kommer att se ut gentemot kunder. 

Här blir också frågan om kundservice relevant och en viktig fråga är om vi ska ha några servicemål 

och om vi ska ha kundtjänst via e-mail eller telefon. 

Tack vare att vi har goda kontakter med vår huvudleverantör redan nu, så underlättar det arbetet att 

få denna rapport så realistisk som möjligt.  

Vi kommer även försöka använda oss av ett kritiskt och analytiskt tankesätt genom hela arbetet, 

tanken är trots allt att affärsplanen ska gå att genomföra i praktiken. Vi kommer använda oss av 

analyshjälpmedel till exempel porters femkraftsmodell och SWOT-analys för att se hur våra 

produkter och tjänster står sig gentemot konkurrenternas. 

Något som vi inte känner oss säkra på är budgetering men som vi ändå tycker borde tas med. 

Till exempel så är kostnader för e-handelssidan med domän, webbhotell och underhåll intressanta. 

Frågan är även om vi behöver anställa en konsult som hjälper oss med underhållet eller om det är 

lätt att själv förstå och uppdatera information och bilder. 

Eftersom vi tänkt göra denna rapport så realistiskt som möjligt så kommer vi även att analysera vad 

vi som ”grundare” har att erbjuda företaget i form av kunskaper, utbildning, erfarenhet och 

kontakter 

 

Frågeställningar. 

Delproblemet som vi har riktat in vår marknadsundersökning på är hur stort intresset för vår 

affärsidé är bland privatpersoner och vilka som är vår målgrupp. 

Vi har utgått från denna fråga och delat upp den i ytterligare delfrågor vi vill ha svar på som ålder, 

boendeförhållanden, kön, hobbyverksamhet och om våra potentiella kunder handlar på internet i 

nuläget. Vi har även frågat om vad man tycker är viktigt med klädförsäljning på internet. 

Slutligen har vi ställt frågor angående vad som är viktigt med arbetskläderna, kvalitet, pris eller om 

de är etiskt och miljövänligt framtagna.  
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Syfte  
Vårt syfte är att ta fram en affärsplan för att sälja lättare arbetskläder via e-handel tillsammans med  

en marknadsundersökning som svarar på viktiga frågor om målgruppens behov och dess tankar om 

e-handel och arbetskläder undersöker vi om det finns möjlighet att etablera en sådan verksamhet.  
 
 

Metod   

I och med att internet och e-handeln är en bransch i ständig utveckling så finns det tyvärr väldigt lite 

tryckt relevant information. Vi har därför valt att framför allt använda oss av elektroniska källor 

samt empiriska studier i form av en marknadsundersökning för att bestämma vår målgrupp och vad 

våra potentiella kunder önskar av en e-handels sajt. Våra övriga fältstudier består av intervjuer med 

leverantören och en kontaktperson hos 3bits Consulting AB. Vi har även mailat Posten för uppgifter 

gällande kostnader kring vår logistiklösning men har tyvärr inte fått några svar. 

 

Affärsplanen 

När det kommer till affärsplanen så har vi använt oss av olika guider både som facklitteratur och på 

internet för att få en bra bild av vad en affärsplan ska innehålla för att fungera i verkligheten. 

Teoridelen innefattar en rad begrepp och teorier som används i skapandet av en affärsplan. 

Dessutom har vi även tagit reda på en del fakta om internet och e-handeln för att lättare förstå 

marknaden. 

Vi har även utgått ifrån de fem operativa beståndsdelarna
5
 som Jarno Vanhatapio (Nelly.coms 

grundare) menar att en e-handel värderas utifrån som visas här på bild 1.   

 

Marknadsföring   

 

 

Webb   

 

 

IT   

 

 

Logistik   

 

 

Kundtjänst 

- Blogg 

- Banners 

- E-mail 

- Billboard 

- TV 

-  Coversion 

Rate 

- Click Per Mille    

impressions 

- Cost Per View 

- Vilken IT 

- System? 

- Försäljning 

- Plock 

- Leverans 

- Posten 

- DHL 

- Kommunikation 

- Returer 

- med mera 

        Bild 1. 

 

                                                 
5   Jonas Larsson, Textilhögskolan i Borås 
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 Marknadsundersökningen 

Marknadsundersökningen har till största del handlat 

om en del av huvudsyftet (att skapa en affärsplan), 

nämligen att ta reda på vad våra potentiella kunder vill 

ha både angående produkt och ”butik”. Vi hade från 

början planerat att göra en ”på stan”-undersökning för 

att kunna bredda vår undersökningsgrupp på ett enklare 

sätt. Vi påbörjade även en sådan undersökning men 

kom snabbt fram till att det inte var det bästa sättet att 

undersöka vår klientels e-handels vanor. Ingen av de 

tillfrågade handlade på ofta på internet och 50 % 

handlade aldrig på internet som man kan se på bild 2.  

Vi valde därför att avbryta för att satsa på de som redan 

fanns på internet. Vi har skickat en 

internetundersökning skapad på www.surveypirate.com 

till våra vänner på Communityn Facebook, företaget 

Duells som är en tidigare arbetsplats, samt till några vänner och bekanta utan medlemskap på 

Facebook. Undersökningen är kvantitativ sitt utförande och påvisar till stor del det reslutat vi 

förväntat oss på vissa punkter. Vi har dessutom blivit tvungna att stryka någon av frågorna på grund 

av en olycklig formulering.   

 

Intervjuer och studiebesök 

Intervjuerna består till största del av e-mail korrespondens mellan oss och våra kontaktpersoner hos 

vår leverantör Segers Fabriker AB. Dessa kontakter är Annelie Jansson, Ulrika Larsson, Kicki 

Ekberg och Jonas Emanuelsson. Vi har även varit på plats på Segers huvudkontor i Viared utanför 

Borås på studiebesök för att få en tydligare bild av företaget och sortimentet.  

Vi har även ställt ett antal frågor om det praktiska arbetet kring en e-handels sajt till Ralf Lindberg 

på 3bits Consulting AB. Mycket för att få en experts åsikter kring ämnet. 

 

Analysmodeller 

Vi har även valt att använda oss av fyra analysmodeller för att hjälpa oss se över marknaden, vårt 

företag och framtiden. Dessa är en positioneringsanalys, SWOT-analys, Porters femkraftsmodell 

och en riskanalys. Det finns beskrivningar om analyserna under teorin på sidan 21 för djupare 

förståelse.   

Positioneringsanalysen är gjord för att hitta en del av marknaden där vi kan konkurrera med de 

andra aktörerna. Vi har främst tittat på de saker som är viktigast för oss, sortimentet och kundtjänst.  

Hur stort eller litet sortiment har våra konkurrenter? Här har vi tittat till hur den totala storleken av 

konkurrenternas sortiment av arbetskläder ser ut och inte enbart hur stort sortiment de har av varor 

ur Segers sortiment. Vi har också sett till hur hög/låg kvalitet deras sortiment håller. Här har vi 

utgått i från pris, hur välkända varumärken är och utifrån den information om produkterna som 

funnits publicerat på konkurrenternas hemsidor.  

Den andra positioneringsanalysen är gjort för att ta reda på Hur omfattande är konkurrenternas 

kundservice? I kundservice har vi räknat med alla tjänster som support; telefon, fax och 

mailsupport, betalsätt; faktura, postförskott, kortbetalning, förskottsbetalning, klarna, retur och byte.  

SWOT-analysen är gjord som en nulägesanalys för att få en överblick av vart vårt företag befinner 

sig när det kommer ut på marknaden och vart det är på väg. Vi har försökt att objektivt se till de 

interna egenskaperna och den externa påverkningen för att få en bra bild av vår position. 

Porters femkraftsmodell är till för att se hur konkurrensmarknaden ser ut. Vi har undersökt våra 

potentiella konkurrenter och försökt analysera leverantörernas och kundernas förhandlings stryka. 

Vi har valt att utnyttja modellen som en konkurrens analys gentemot vårt företag istället för mot vår 

Bild 2 
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marknad och har därför inte gått in närmare på ”konkurrensen inom marknaden”, utan skriver om 

denna under positioneringen istället.  

Slutligen har vi analyserat potentiella risker på marknaden, kommersiellt och politiskt samt inom 

transport, produktion och kommunikation. Denna analys är blygsam men ger oss ändå en överblick 

av de typiska risker som finns och vad vi redan gör för att minska dem. 

 

Tidslinje 

 

 

Trovärdighet och källkritik 

Vi har försökt att hålla våra skriftliga källor så uppdaterade som möjligt och valt bort en hel del som 

varit trovärdiga men inaktuella. När det gäller de företagsekonomiska teorierna så har vi använt oss 

utav olika källor i stället för att enbart använda oss utav en.  

Vi har försökt att ha en så objektiv syn som möjligt på våra resultat och försökt att använda oss av 

kritiska ”glasögon” när vi analyserat marknadsundersökningen.  

Självklart har vi även varit källkritiska och som vi tidigare nämnt i inledningen så har vi till 

exempel undvikit att använda oss utav ”oseriösa” källor som Wikipedia i för stor utsträckning om vi 

inte fått en hänvisning dit av en legitim källa som till exempel vår handledare Jonas Larsson på 

Textilhögskolan i Borås.  

 

Hur har vi analyserat resultatet? 

Vi har som sagt försökt att vara kritiska gentemot trovärdigheten i vår undersökning i analysskedet 

och tagit bort någon av frågorna helt från analysen då den var väldigt ledande. Vi har valt att 

redovisa resultatet i form av pajdiagram för att man ska få en med illustrativ bild av sammanhanget.  

Skriva 

rårapport 

Tis: Rårapport 

inne  

Förbered 

redovisning 

Tors: 

rårapport 

redovisning 

 

Skriva 

planerings-

rapport 

Fre: 

Planerings-

rapport inne 

 

Tis: 

Redovisning 

planerings-

rapport 

 

Studiebesök på 

Segers Fabriker. 

Förberedde 

marknadsundersökning/ 

skriva statusrapport, 

skicka ut marknads-

undersökning till Duells  

Ons: Ex-jobbs möte, 

upplägga av text och 

förberedning 

marknadsundersökning, 

handledarmöte 

 

 

Mån: Lägga ut 

marknadsunder-

sökning på 

Facebook 

Tis: Redovisa 

statusrapport  

Fre: På-stan 

intervjuer 

 

Skriva på 

teorin 

Skriva på teorin  

Fre: Sista dagen 

på marknads-

undersökningen. 

 

 

Tis: Teorin klar, 

ex-jobbs möte, 

sammanställt 

marknadsunder-

sökning. 

Fre: 

Handledarmöte 

 

Skriva 

Resultat 

Ons: Resultat 

klart, ex-

jobbsmöte, skriva 

introduktion, 

analys, slutsats 

och metod-

utvärdering. 

Fre: Allt klart, 

maila handledare 

senast i dag. 

 

Tis: Skriv ut 

arbetet. 

Ons: Inlämning 

på ping-pong 

och fysiska 

kopior. 
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Avgränsningar. 

Då vi har haft en begränsad tid till ca 10 veckor på oss att skriva denna uppsats har vi behövt göra 

vissa avgränsningar. Gällande vår målgrupp och våra tilltänkta kunder har i har begränsat oss till att 

se till konsumenterna. Hur deras behov ser ut och vad de efterfrågar och tycker är viktigt angående 

e-handel och vårt sortimentsområde, lättare arbetskläder. Vi har valt att inte göra någon 

undersökning av företagskunder på grund av just tidsbrist.  

Vi har också gjort avgränsningar i frågan om försäljningskanaler. Huruvida vi behöver eller borde 

satsa på fler försäljningskanaler och hur de då skulle påverka affärsplanen och budgeten. 

Tankar fanns från början att sälja produkter från flera olika leverantörer något som vi av flera 

orsaker som exempelvis lager- och logistikfrågor har valt bort. Vi arbetar istället med en enda 

leverantör av varor. Vi har inte heller hunnit undersöka yrkesgymnasier behov med mera och inte 

heller relevanta företags inköpsprocesser. Vi nämner dessutom begreppet CSR vid flera tillfällen 

men vi har valt att inte gå djupare in på det än den kort fattade förklaring som nu följer. CSR står 

för Corporate Social Responsibility
6
 och innebär att företaget arbetar för ett bättre samhälle. Detta 

infattar som vi nämnt tidigare att man arbetar för en hållbar verksamhet både miljömässigt och 

etiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 http://www.csrsweden.se/se/omcsrsweden/ 
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Teori  

 

Vision 

“Vision is the art of seeing things invisible”- Jonathan Swift 

Företagets vision är det gemensamma målet som ska genomsyra företagets verksamhet. 

Det är visionen som ger liv till affärsidén. Visionen skall vara utmanande men ändå inte ouppnåelig, 

för att inspirera och uppmuntra medarbetarna att tänka framåt. 

Ett bra exempel på en sann visionär är Richard Branson, grundare till Virgin koncernen, som har 

bestämt sig för att skicka de första turisterna ut i rymden år 2010. En vision som han verkar lyckas 

att förverkliga. 

 

 

Affärside 
En affärsidé är den grundtanke som företaget vilar på. Den innefattar en inre och yttre affärsidé som 

finns till för att guida företaget i dess beslut. 

 

Yttre Affärsidé: 

Den yttre affärsidén är till för att tala om för världen vad företaget sysslar med. Den ska svara på tre 

frågor: 

 Vilka behov ska vi tillfredsställa? 

 Med vilka produkter och tjänster ska vi tillgodose det behovet? 

 Vilken är vår målgrupp? 

Enligt Stefan Ekberg ska man vara försiktigt med hur man formulerar sin affärsidé, är den allt för 

högtravande och komplicerad så kan kunderna bli bortskrämda eller inte förstå vad produkten eller 

tjänsten är.
7
 

 

Inre Affärsidé: 

Den inre idén svarar på frågan om vilka resurser företaget ska använda för att förverkliga den yttre 

idén. Här handlar den alltså mer om praktiska frågor om hur man tänker göra produkterna 

tillgängliga för målgruppen. 

 

 

Mål 
Poängen med mål är att konkretisera affärsidén till taktiska och strategiska mål. 

Taktiska mål är kortsiktiga medan strategiska mål är långsiktiga och innefattar oftast en period på 

över fem år. Det är viktigt att dessa mål är tydliga och realistiska så att man lätt kan uppnå och 

förverkliga dem utan att det för den sakens skull blir allt för lätt, målen skall även ge en viss 

utmaning. Målen kan innefatta allt inom företaget så som att företaget skall öka vinstmarginalen 

med en viss procent över en viss tid eller att man ska uppnå ett visst NKI (nöjd-kund-index).  

 

 

 

                                                 
7   ”Rivstart - Hur du startar och får fart på ett företag inom ett halv år” av Stefan Ekberg 2008 
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Kundnytta 

Behov och nytta blandas ofta ihop, skillnaden mellan dessa är att nyttan kopplas till produkten och 

behovet kopplas till kunderna. 

Människans olika behov brukar delas in i tre olika typer utifrån psykologen och behovsteoretikern 

Abraham Maslow teori om behovstrappan.
8
 

Fysiska behov, de mest grundläggande behoven som mat, vatten och tak över huvudet.  

Sociala behov, som grupptillhörighet och uppskattning. 

Psykologiska behov, individen och självförverkligandet.  

Det är viktigt att lägga sådan nytta till produkterna som motsvarar kundernas behov. En produkt 

med en nytta som inte motsvarar kundernas behov har ingen efterfrågan och lockar inga kunder till 

köp.  

Kundnytta beskrivs som den skillnaden mellan de förväntningar kunden hade på produkten och 

kringtjänster och de upplevelser kunden fick efter köpet, satt i förhållande till kundens totala 

kostnader som är förutom det kunden har betalat för produkten också den tid och de resurser 

kunden lagt ner på köpet.  

Det är viktigt att identifiera produktens kärna och det värde som den tillför kunderna. 

 

Marknad 

Vilken eller vilka marknader ett företag skall bearbeta är en av de grundläggande frågorna.  

Genom att undersöka vilka faktorer som påverkar dessa marknader och vad ligger utanför företagets 

kontroll kan man få en bild av de olika marknadernas förutsättningar.  

Vilken är den målgrupp av kunder som företaget skall rikta sig till?, varför dessa kunder är 

intressanta ur olika synvinklar? samt hur affärsidén kopplas till målgruppen? är alla frågor vi även 

måste besvara. Man bör också se till vilka andra aktörer som finns på marknaden, i form av 

konkurrenter och också vilka substitut som finns till produkten.  

 

Lönsamhet 
Ett företags lönsamhet är det resultat ett företag har under en period, det vill säga intäkter minus 

kostnader, satt i förhållande till resursinsatserna, kapitalet, omsättningen eller försäljningen under 

samma period. Lönsamhetsmått som man ofta brukar titta noggrannare på är bruttovinstmarginal, 

nettomarginal, rörelsemarginal, avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital.  

God lönsamhet är en förutsättning för företagets verksamhet på lång sikt. Det möjliggör expansion 

av verksamheten och det ger trygghet till företaget och dess intressenter.  

Hur man förbättrar lönsamheten i företaget kan vara svårt. Det finns i huvudsak tre sätt: 

 Att reducera kostnaderna, vilket är det mest traditionella sättet. Att då skilja onödiga 

kostnader från nödvändiga kan var en svårighet, men det är viktigt att inte skära ner på 

företagets kärnvärden. 

 Att minska kapitalbindningen. Att minska på lager, lokalkostnader, personalkostnader och 

andra tillgångar frigör kapital vilket gör att kostnader minskar, bland andra räntekostnader, 

samtidigt som kapitalet minskar och resultatet förbättras. 

 Att öka intäkterna, och då se till hur man kan öka försäljningen
9 

                                                 
8  http://sv.wikipedia.org/wiki/Maslows_behovstrappa 

 
9 ”Modefabriken” av Anders Hedén och Jane McAndrew 
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E-handel 
E-handel kallas den handel som en konsument eller ett företag bedriver, det vill säga köper, säljer 

eller byter en vara, över ett datornätverk och främst då Internet. 

 

E-handelssystem 

För att välja rätt e-handelssystem bör man se till saker som, ett e-handelssystem som motsvarar den 

omsättning man eftersträvar, och se till möjlighet till expansion. Att investera i ett billigare system 

som man snabbt växer ur kan i längden bli kostsammare än ett dyrare men mer anpassningsbart 

system.  

Riktar sig företaget till olika målgrupper bör man se till om man behöver olika webbshoppar för 

olika målgrupper, och man behöver då ett system som gör detta möjligt. 

Det är också viktigt huruvida e-handelsystemet kan kopplas till företagets övriga delar som 

exempelvis affärssystemet, och hur det fungerar ihop med andra delar i företaget, som exempelvis 

leveranssystem.  

 

E-handelssidan 

Vid uppbyggandet av e-handelssidan är det viktigt att se till kundens bästa. Hur gör man e-

handelssidan så bra för kunden som möjligt? Här kommer frågan om innehåll in, vad är viktigt för 

kunderna i fråga om bilder och information? Och hur bör detta material placeras och visas? Få steg 

och lättnavigerat är generellt viktigt för att få besökare att bli kunder.
10

 

En annan viktig fråga är betalning, vilka betalningssätt som kunderna efterfrågar och som man bör 

tillhandahålla. Betala med kort, överföring via internetbank, postförskott eller 

faktura/inbetalningsavi? Det finns också andra lösningar som exempelvis Paypal eller Klarna.  

Det är inte enbart viktigt att tillhandahålla bra betalningssätt för att underlätta köpet för kunderna 

utan är också för att kunderna skall känna sig trygga med köpet.  

För att göra köpet så tryggt för kunden som möjligt kan man se till konsumentverkets sida om e-

handel. Bland annat deras checklista för e-handel, följer e-handelssidan dessa punkter? Man kan 

också ansöka om att bli Trygg e-handlare. 

 

Trygg e-handel 

Trygg e-handel är en kvalitetsstämpel för e-handelsföretag. Den bygger på en lista med 12 punkter 

och skall göra konsumenter medvetna om sina rättigheter när de handlar via internet samt ställa 

krav på e-handlarna. E-handlaren binder sig att följa listan och Trygg e-handel gör sedan kontroller 

och stickprover samt tar emot klagomål från kunder allt för att säkerhetsställa att e-handlaren följer 

kraven.  

De 12 punkterna är följande:  

 Företagsuppgifter, företagets namn och kontaktuppgifter och om det finns särskilda 

öppettider till kundsupport samt var man kan vända sig till med eventuella klagomål. 

 Företagets support och tillgänglighet, företaget skall kunna svara på frågor om beställningar 

eller köp från kunder via e-post inom 48 timmar (på vardagar). Om företaget inte kan 

besvara kunden inom den tiden skall företaget meddela kunden orsaken till fördröjningen 

och ange när de kan få frågan besvarad.  

 Konsumentens rätt till hjälp, Kunden skall alltid ha rätt att vända sig till företaget för hjälp 

angående frågor om beställningen eller köpet, så som reklamationer eller ångerrätt. 

 Produkten och totalkostnader, Varans egenskaper skall finnas beskrivna för kunden innan 

                                                                                                                                                                  
 
10 ”E-handlarens handbok” av Urban Lindstedt och Lisa Bjerre 
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köpet, om det är ett speciellt erbjudande skall det anges under vilken tid det gäller. Det 

måste också finnas information om varan finns i lager. Konsumenten skall även kunna se 

vad totalpriset (inklusive moms, skatter, avgifter och leveranskostnader) för varan är.  

 Leveranstider, Vid beställningen eller köptillfället skall kunden informeras om längsta 

leveranstid. Om företaget inte kan leverera inom avtalad tid skall kunden ha rätt att häva 

köpet. Vid försening av leverans måste företaget informera kunden om ny tid för leverans 

och om anledningen till förseningen. 

 Återbetalning, Om köpet har hävts av en giltig anledning som exempelvis i punkt 5 har 

kunden rätt till återbetalning inom 30 dagar.  

 Ångerrätt, Företaget måste informera kunden vart denne kan vända sig om kunden vill 

utnyttja ångerrätten samt ge kunden information om vad som gäller angående ångerrätten. 

Kunden skall ha rätt att kunna kontrollera att varan fungerar och då också öppna 

förpackningen utan kostnad.  

 Reklamation & Säljarens garanti, Företaget måste informera kunden vart denne kan vända 

sig om kunden vill reklamera en vara, de måste också ersätta kunden för eventuella 

fraktkostnader. Kunden har rätt att reklamera en vara eller tjänst som avviker från det som 

avtalats eller från lagen. Företaget måste lova att följa Allmänna reklamationsnämndens 

rekommendationer. Företaget måste tydligt informera kunden om de villkor som finns för 

eventuella garantier.  

 Manualer, Om kunden behöver en manual för att kunna använda produkten måste en sådan 

åtfölja produkten, antingen en fysisk bruksanvisning eller en i digital form. Normalt skall 

den vara på svenska.  

 Försäljning till minderåriga, Företaget måste ha kundens målsmans godkännande vid avtal 

om denne är under 18 år.  

 Finansiell säkerhet, Företaget måste ha god kreditvärdighet och vara finansiellt stabila.  

 Säkra betalningslösningar, Företaget (eller en extern part om sådan finns) måste uppfylla 

kraven för PCI DSS om de hanterar kortuppgifter eller information om direktöverföringar. 

Företaget måste också använda teknik som gör det möjligt att identifiera kortinnehavaren. 

Om företaget lagrar personuppgifter måste kunden först lämna sitt godkännande till detta 

och de måste därefter hanteras enligt PUL, Personuppgiftslagen. 
11

 

 

Sponsrade länkar 

En sponsrad länk är en textannons och länk som visas vid sökning på valda nyckelord via en 

sökmotor som exempelvis Google, men kan också visas på sajter som exempelvis en blogg.  

Vid en kampanj med sponsrade länkar bör man sätta upp mätbara mål, exempelvis om man länkar 

till en webb-butik bör man ha ett mål för köp, konvertering med mera. 

Man bör också se till val av nätverk för länkarna, vilka är fördelarna och nackdelarna med 

exempelvis Google och andra nätverk? 

Viktigt vid val av nyckelord är att se till vilka ord målgruppen använder. Att identifiera orden och se 

hur snäva sökord man bör använda i annonserna. Ju snävare sökord desto färre besökare men desto 

närmare är de ett köp.
12

 Man bör sedan se till hur annonsen skall utformas, den bör vara saklig och 

uppmana till handling, nyckelordet bör också finnas med och länk direkt till den sida man vill locka 

kunderna, exempelvis direkt till webb-butiken om målet är att sälja en vara.  

 
Affiliatereklam 

Affiliatereklam innefattar annonser som banners och textlänkar, företaget lägger upp dessa hos ett 

eller flera av de nätverk som finns för affiliatereklam.  

                                                 
11  http://www.tryggehandel.se/ 

 

12  ”E-handlarens handbok” av Urban Lindstedt och Lisa Bjerre 
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Nätverken sköter kontakten med de anslutna affiliaterna som själva väljer vilka annonser de vill 

lägga upp på sina sajter. Nätverken mäter också trafiken och avsluten kopplade till annonserna och 

betalar ut ersättning till affiliaterna.  

Som annonserande företag betalar man endast för avslut och inte per visning, vilket är en stor fördel 

med denna typ av reklam. Detta innebär också att affiliaterna också endast får betalt för avslut 

vilket i sin tur gör att det kan vara svårt att få affiliater att lägga upp annonserna. Det är därför 

viktigt att annonserna innehåller bra erbjudanden som lockar kunderna till köp, eller att erbjuda 

affiliaterna mer betalt per avslut.  

Även för denna typ av reklam är det viktigt att ha tydliga mål med kampanjerna. Man bör också 

kolla noga på trafiken för att se vad man betalar. Detta för att undvika att man betalar för kunder 

som hade hittat till webb-butiken utan affiliaterna hjälp. 

 

 
Uttryck 

Uttryck som är viktiga att känna till och arbeta med gällande e-handel är bland andra,  

Konverteringsgrad (Coversion rate) det antal besökare, mätt i procent, som går till handling, 

exempelvis registrerar sig för nyhetsbrev eller lägger en beställning i webb-butiken. 

Att arbeta aktivt med de faktorer som påverkar konverteringsgraden, produkt utbudet: 

välkända/etablerade varumärken ökar förtroendet hos besökaren, designen och utformningen av 

webb-butiken: att göra det enkelt för kunden att hitta rätt på webbsidan kan öka 

konverteringsgraden, tydliga kontaktuppgifter och trygga betalningssätt ökar också besökarens 

förtroende för e-handelssidan.  

Man bör också se till varifrån kunderna kommer, det vill säga hur de klickat sig fram till webbsidan. 

Har de klickat på en banner, sökt via Google eller liknande är de kanske mindre köpbenägna än 

andra besökare. Att titta till hur besökarna klickar sig runt på webbsidan likt en kundströmsanalys 

kan vara ett medel att se hur man kan öka konverteringsgraden.  

 

CPM – Cost Per Mille Impressions 

Kostnad per tusen visningar, den kostnad en annonsör betalar för var tusende gång en annons visas 

för besökare.  

 

CPC – Cost Per Click 

Kostnaden per genomklick baserat på kostnaden för CPM, Kostnad per tusen visningar.  

Kostnaden för antal tusen visningar dividerat på antalet klick på annonsen ger kostnaden per klick. 

 

CPV – Cost Per View 

Kostnaden för varje unik visning av en annons.  

 

CTR – Click Through Rate 

Ett mått för det genomsnittliga antal genomklick för 100 visningar av en annons. Måttet visas i 

procent. 

 

Internet 

De verktyg man använder för att interagera besökare och kunder med varandra benämns ofta med 

samlingsnamnet sociala medier. Dessa kan vara bloggar, chattar, facebook.com, betygsättnings- och 

recensionsfunktioner med flera. Sociala medier är numera en viktig faktor i köpbeslut och 
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köpupplevelsen men också ett bra verktyg för att stärka relationen till kunderna.
13

 

För att hitta vilka sociala medier man bör använda kan man titta till vilka fördelar och nackdelar de 

har och hur man kan koppla de till e-handelssystemet. 

Betygsättning och Recensioner ger kunderna möjlighet att betygsätta och kommentera varorna 

direkt på varans produktsida, på så sätt kan besökare se vad tidigare kunder tycker om varan. Detta 

gör att besökarna upplever en trygghet med det potentiella köpet. En risk är naturligtvis att 

kunderna skriver negativa omdömen om en vara, men kan vara något man kan vända till positivt.  

Att länka till en blogg som har skrivit om en vara kan vara ett bra verktyg att synas på internet. 

Besökarna får en extern recension av en vara och länkarna ger fler träffar vid sökning i sökmotorer. 

Det ger även bloggarna en möjlighet till fler läsare och de blir då mer intresserade av att länka till 

varans produktsida.  

Att använda sig av ett community som till exempel Facebook kan nå ut till en stor grupp människor 

och samtidigt nå nya kunder. Facebook har 350 miljoner användare världen över
14

, och man kan på 

en mängd olika sätt för att nå ut till användarna. Exempelvis genom sidor och grupper kan 

användarna diskutera och dela information och åsikter eller genom att tagga sig på bilder kan 

gruppmedlemmarna sprida bilden till alla sina vänner. 

 

E-postreklam 

Med e-postreklam menas vanligen: ”kommersiell elektronisk kommunikation från en avsändare som 

sänds till en mottagares e-postadress.”
15

 och kan innefatta Välkomstmeddelanden, Nyhetsbrev, 

Inbjudningar, Undersökningar, Pressmeddelanden, Säljkampanjer med mera.  

E-postreklam jämförs ofta med adresserad direktreklam då de bygger på samma strategier. 

Målgruppsanpassning och individualiserad kommunikation är e-postreklamens styrkor. Som 

avsändare kan man också se styrkor i att det går snabbt att nå mottagarna, man kan kommunicera 24 

timmar om dygnet och det är en kostnadseffektiv reklamkanal. Svårigheter ligger istället i att det 

kan vara svårt att få tag i kundernas adresser, det är lätt att e-posten fastnar i brandväggar och 

spamfilter och på så sätt inte når fram till mottagaren. En annan svårighet ligger också i att enligt 

lag måste mottagaren godkänna e-postreklam från avsändaren för att denne skall få skicka, detta 

gäller dock bara konsumenter.  

Man bör först göra upp en plan över e-postreklamen, där man tar ställning till saker som, hur ofta 

man skall skicka ut och vilket innehåll reklamen skall ha. 

Hur ofta reklamen bör sändas ut beror på vilken produkt och vad det är för erbjudande samt hur ofta 

kunden kan vara intresserad av reklamen. En risk finns i att kunderna tröttnar på reklam som 

kommer alltför ofta och i värsta fall avsäger sig reklamen. 

Det viktigaste med e-postreklamens innehåll är att den är relevant för kunden, nyhetsbrev eller 

säljkampanjer bör motsvara de produkter kunden är intresserad av. 

Att utgå ifrån målet med e-postreklamen är också viktigt. Om målet är att sälja bör innehållet vara 

ett erbjudande, en rabatt eller något annat kopplat till detta.  

Det är också viktigt att reklamen är tydlig, det skall tydligt framgå vad som är syftet med reklamen. 

Man bör också göra kunden intresserad att klicka vidare till exempelvis webb-butiken eller 

uppmana kunden till annan handling. 

Med e-postreklam finns det stora möjligheter till att segmentera. Det är enkelt att utforma olika 

                                                 
13 ”E-handlarens handbok” av Urban Lindstedt och Lisa Bjerre 

 
14  Facebook hade 350 miljoner användare i december 2009 källa: wikipedia.se 

 

15   ”E-postreklam – den nya direktreklamen” av Maj Bonde-Teir och Peter Westerståhl 
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nyhetsbrev, säljkampanjer eller inbjudningar till olika målgrupper, på så sätt kan man göra 

innehållet än mer relevant för kunderna. 

 

Logistik. 

Logistik i dag är inte bara att frakta ett paket från punkt A till punkt B utan en betydligt mer 

komplex apparat som innefattar alla företagets flöden vad det gäller information, material, kapital 

och resurser.  

Logistik idag är dessutom ett starkt konkurrensmedel när det handlar om snabba och smidiga 

leveranser till kund och för att det ska fungera så måste som sagt flödena fungera inom hela 

företaget. På senare tid har det även blivit vanligare att man försöker minimera lagerhållningen för 

att minska det bundna kapitalet genom att använda sig utav så kallade ”pull system” där man arbetar 

efter kundefterfrågan istället för att man producerar ett färdigt lager som man sedan försöker sälja 

till kunderna, ett så kallat ”push system”. Mycket av den här utvecklingen är resultatet av 

tidsoptimering och minskade lagerkostnader.  

En annan utveckling man har sett är att fler och fler företag väljer att lägga ut sin logistik på en 

tredje part (tredjepartslogistik, TPL). Enligt en artikel från Postens tidning ”Uppdrag Logistik”
16

 så 

har efterfrågan av TPL ökat framförallt hos mindre företag.  

 

Anders Karlsson, Chefredaktör för TransportiDag har tre tips för att öka chanserna till ett bra 

Tredjepartssamarbete: 

1. Ta referenser. Det finns bara några få aktörer i Sverige som har heltäckande tjänster. Det 

är lätt för leverantörer att lova guld och gröna skogar, men har det här företaget haft liknande 

åtaganden innan? 

 

2. Kolla upp ekonomin. Har leverantören en stabil ekonomi? Se också till att kolla de 

ekonomiska detaljerna i avtalet så det inte kommer en massa oönskade pristillägg i 

efterhand. 

 

3. Kan de marknaden? Det är stor skillnad mellan att jobba på kontinenten och att jobba i 

Norden. Känner leverantören till de nordiska förhållandena?
17

 

 

E-handelns inflytande på logistiken är inte den som förutspåddes för några år sedan.
18

 Alltså att e-

handeln och internet skulle revolutionera hela ekonomin och logistiken. Istället har det visat sig att 

e-handeln påminner mer om traditionell postorderhandel och vad som har utvecklats är 

orderhanteringssystem och att informationshanteringen blivit mer transparent. Man har nu till 

exempel möjlighet att lätt undersöka kunders beteende och både kunder och företaget har möjlighet 

att följa försändelser via ordernummer via så kallade ”Track and trace” system. Utvecklingen inom 

logistik går fortfarande framåt och hela tiden visar sig nya möjligheter. 

Logistik innefattar även pengaflödet. Många E-handlar i dag använder sig även här av en tredje part 

som tar hand om kreditrisken vilket gör att företaget kommer att få sina pengar oavsett om kunden 

betalar eller inte.  

 

 

                                                 
16 http://www.posten.se/img/cmt/PDF/uppdrag_logistik_pla.pdf 

 
17  http://www.posten.se/img/cmt/PDF/uppdrag_logistik_pla.pdf 

 
18  ”Modern logistik -för ökad lönsamhet” av B. Oskarsson, H. Aronsson, B. Ekdahl, Uppl. 3, sid. 310 
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Inköp 
Inköp innebär anskaffning av varor eller tjänster av rätt kvalitet till minsta totala kostnad.  

Den fråga man först bör finna svar på gällande inköp är: Vad som skall köpas? Valet står mellan att 

köpa in eller tillverka själv. Vilka delar av företaget bör man outsourca och vilka delar skall skötas 

inom företaget? Det här kan också vara en fråga om vad som är företagets kärnverksamhet och om 

man då bör outsourca de delar som ligger utanför huvudkompetensen.  

Man måste också bestämma vad som är viktigt med de produkter som skall köpas in.  

Hur inköpsverksamheten bör vara organiserad, skall företaget använda en centraliserad eller 

decentraliserad inköpsverksamhet? 

I en centraliserad inköpsverksamhet samordnas inköpen och görs från ett ställe, en decentraliserad 

inköpsverksamhet är i dess motsats.  

En centraliserad inköpsverksamhet har fördelarna att inköpet är samordnat gentemot leverantörerna, 

bland annat ger det en större förhandlingsstyrka gentemot dessa. Centraliserat inköp ger också en 

effektivare fördelning av resurser. En nackdel som på så sätt blir en fördel med decentraliserad 

inköpsverksamhet är att inköp inte blir en integrerad del av den egna verksamheten.  

En hög grad av decentralisering gör det lättare ha bra kontakter med de leverantörer man arbetar 

aktivt med, det blir dock svårare att se till hela företagets inköpsbehov. 

Det finns en hel del frågor att ta hänsyn till vid val av leverantör och hur man strukturerar 

leverantörsbasen. Hur stort antal leverantörer bör företaget ha? Vilken typ av förhållande bör man 

ha till dessa? Utifrån hur på olika sätt viktig produkten eller tjänsten är, eller hur standardiserad den 

är kan man välja förhållande till leverantör. Till en standardiserad produkt med många leverantörer 

kanske man väljer den leverantör som för närvarande har det lägsta priset, för att sedan byta till en 

annan när ett nytt erbjudande dyker upp. En komplicerad eller ekonomisk viktig vara däremot kan 

kräva ett närmare samarbete med leverantören och en stabilare kontakt. 

Gadde och Håkansson
19

 menar i boken ”Professionellt inköp” att ett företag behöver ha olika typer 

av förbindelser med sina leverantörer, en mix som kompletterar varandra.  

De menar också att det vid inköp är viktigt att se till alla de kostnader som påverkas vid ett inköp, 

direkt som indirekta, det så kallade kostnadsisberget. Där de direkta kostnaderna, priset, syns 

ovanför vattenytan men ett större berg med de indirekta kostnaderna kan dölja sig under. Dessa 

kostnader kan vara saker som hanteringskostnader, administrativa kostnader, lagerkostnader, 

utvecklingskostnader med flera. Dessa är alltså också viktiga att se till vid ett inköp, då dessa 

kostnader kan göra ett inköp med ett bra pris 

mycket dyrare i slutändan.  

 

Olika analysmetoder 
Denna del kommer att tillägnas olika 

analysmetoder som är vanliga inom 

företagsekonomi och marknadsföring. Vi 

kommer att gå igenom positioneringsanalys, 

SWOT-analys, Porters femkraftsmodell och 

olika riskanalyser. 

 
Positioneringsanalys 

När man analyserar sin position på marknaden 

gentemot sina konkurrenter så kan man 

använda sig av ett positioneringsdiagram.
20

 

                                                 
19  ”Professionellt inköp” Lars-Erik Gadde och Håkan Håkansson 

 
20

 Marknadsföring -modeller och principer, C. Gezelius, P. Wildenstam, 2009, Sid. 130 

 
Bild 3 
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Det är oftast ett tvådimensionellt diagram som beskriver företagets position på två parametrar 

exempelvis sortimentets storlek gentemot dess kvalitet som visas på bild 3. 

   

 
SWOT-analyser 

SWOT-analys är en vanlig modell för att analyser företaget eller produktens styrkor (Strengths), 

svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). SWOT-analysen görs ofta i 

en fyrfältsmodell som visas här på bild 4. 

 

 

 

Styrkor 

 

 

Svagheter 

 

 

Möjligheter 

 

 

Hot 

 

 Bild 4 

Det är lättare att få en överblick i de olika fälten om man rangordnar dem i en skala där det mest 

relevanta står först.
21

 Fälten är uppdelade i en extern del och en intern del . Den externa delen 

innefattar möjligheter och hot och kan användas för att studera exempelvis kunderna, 

konkurrenterna eller utvecklingen inom olika områden som politik eller teknik. Den interna delen 

innebär då styrkor och svagheter och handlar helt enkelt om vad företaget är bra respektive dåliga 

på.  

 
Porters femkraftsmodell  

 

Porters femkraftsmodell är ett verktyg för att få en översikt av konkurrensmarknaden skapad av 

professor Michael Porter vid Harvard Business School. Modellen som visas på bild 5, visar de fyra 

krafter som konkurrerar om marknaden utöver dem inom den egna branschen. Porter menar att det 

är lätt att glömma bort externa faktorer och bara fokusera på den egna branschen
22

. 

 

De fyra yttre krafterna är: 

 Potentiella konkurrenter 

 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

 Kundernas förhandlingsstyrka 

 Tillgång till substitut 

 

De potentiella konkurrenterna är de ”hot” som finns i form av direkta konkurrenter på samma 

marknad. Leverantörernas förhandlingsstyrka syftar på hur starka ens leverantörer är och huruvida 

de är starka nog att utgöra ett potentiellt hot på marknaden eller att påverka företagets beslut. 

Kundernas förhandlingsstyrka innebär i stort sätt samma sak som leverantörernas med skillnaden 

att kunderna befinner sig på andra sidan i leverantörsledet. Frågan här är alltså om kunderna utgör 

ett hot genom att vara starka nog att diktera beslut och villkor. Den fjärde kraften är tillgången till 

substitut, frågan här är alltså om det finns tillgång till någon helt annan produkt som tillfredsställer 

kundernas behov.  

 

                                                 
21 Marknadsföring -modeller och principer, C. Gezelius, P. Wildenstam, 2009, Sid. 64 

 
22

 Marknadsföring -modeller och principer, C. Gezelius, P. Wildenstam, 2009, Sid. 84 
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  Potentiella 

Konkurrenter: 

  

  ↓   

Leverantörernas 

förhandlingsstyrka: → Rivalitet inom 

branschen 
← Kundernas 

förhandlingsstyrka: 

 

  ↑   

  Tillgång till substitut:   
 

 

    Bild 5 

 

Efter att man har analyserat branschen med alla potentiella konkurrenter och påverkningar så är det 

en bra idé att skapa en plan för att möta detta. Man kan till exempel integrera sig med leverantörer 

eller kunder beroende på vilken plats man har i leverantörsledet.  

 

 
Riskanalys  

 

Riskanalys innebär att man analyserar de möjliga riskerna som finns inom exempelvis marknaden, 

det kommersiella, politiken, transporten, produktionen eller kommunikationen.
23

 Det är mycket 

bättre att tänka efter innan någonting händer, då är man åtminstone förberedd om man inte lyckas 

undvika ”katastrofen”. 
 

Marknadsrisker 

När man analyserar riskerna på marknaden så är det exempelvis marknadens variationer, efterfrågan 

och marknadspriserna man ser till. 

 
Kommersiella risker 

Kommersiella risker innebär risker med det monetära flödet. Om till exempel företaget kommer att 

få in de pengar som de ligger ute med i tid. 

 
Politiska risker 

De politiska risker som kan uppstå är allt mellan valuta förändringar och strejker till terrorhot eller 

regelrätta krig. Det finns statistik på hur stora riskerna är i olika länder som kan vara bra att 

undersöka innan man lägger sin produktion i ett annat land.  

 
Transportrisker 

Transportrisker är egentligen allt som kan gå fel vi en transport. Det innebär till exempel stöld och 

förseningar. Man kan skriva med vem som tar riskerna vid transporten redan i leverantörsavtalet 

och dessutom finns det nästan alltid försäkringar mot transportrisker. 
 

Produktionsrisker 

När det gäller produkten så är det en hel del man behöver hålla koll på för att undvika onödiga 

risker. Exempelvis så finns det frågor om korrekt förpackning av varan, om varan klarar 

                                                 
23 Föreläsning med Håkan Torstensson, 17 november 2009, Textilhögskolan i Borås. 
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garantiåtagandena vi satt upp och hur vi undviker inkurans, alltså att produkterna blir omoderna 

redan innan de kommit ut i försäljning.  

 
Kommunikationsrisker 

Risker i kommunikationen är ett överhängande problem, särskilt när man handlar mellan skilda 

kulturer och på olika språk. Vad man behöver fundera på här är huruvida man kan använda sig av 

internationella standarder eller liknande för att förtydliga kommunikationen. Men även mellan 

människor av samma kulturer kan missuppfattningar uppstå så även på hemmaplan kan det vara 

klokt att till exempel skicka ett e-mail med vital information istället för att ta det muntligt eller som 

ett komplement till samtalet.  

 

 

Marknadsföring och produkt  
När det kommer till hur man ska marknadsföra ett företag eller en produkt så finns det flera olika 

parametrar att ta hänsyn till och det är smart att ha både en strategisk och taktisk plan. En strategisk 

plan är en långsiktig planering som är inriktad på alla marknadsföringsåtgärder, de strategiska 

besluten påverkar hela verksamheten.
24

 Taktisk planering är mer detaljerad och handlar oftast om en 

kortare tidsperiod och behandlar mer resursfördelning.
25

 Det är vanligt att man delar in sin valda 

marknad i delmarknader eller segment. I varje segment finns kunder med liknade och specifika 

behov, egenskaper och önskemål. De olika segmenten skiljer sig på ett tydligt sätt ifrån varandra.
26

 

Detta gör man för att kunna tillgodose mer eller mindre alla sina kunders behov. Istället för att 

klumpa ihop alla färger till en färglös deg, som en leklera någon knådat ihop. Innan fanns fina unika 

färger men kvar har man bara en brun-grå sörja. Vad vi försöker beskriva är att det inom 

marknadsföring är viktigt att se de unika färgerna i sin målgrupp. Det finns enligt Gazelius och 

Wildenstam tre olika strategier när det kommer till marknadsföring.  

 Odifferentierad marknadsföring- När man vänder sig till alla på samma sätt. Innefattar 

begreppet massmarknadsföring. 

 Differentierad marknadsföring- När man bemöter de olika kundsegmenten på olika sätt. 

Man anpassar alltså marknadsföringen beroende på vem man riktar sig mot. 

 Koncentrerad marknadsföring- Med en begränsad budget så kan det vara svårt att 

använda sig av en differentierad marknadsföring och alternativt blir då att man fokuserar 

på ett specifikt segment.  

Det finns några olika variabler man kan jobba med när man delar upp marknaden geografiska, 

demografiska och psykografiska tillhör de vanligaste segmenten. I en geografisk segmentering delar 

man upp marknaden efter vart kunderna bor. Det finns till exempel inte ett så stort behov av 

snöslungor i Egypten vilket gör att snöslungetillverkaren bör rikta in sig på den norra delen av 

jordklotet. Demografi innebär en indelning i exempelvis ålder, kön, yrke, nationalitet, religion. I ett 

kristet land ökar till exempel försäljningen inför julen medan det i ett muslimskt land ökar runt 

Ramadan. Psykografisk segmentering ordnar kunderna efter deras livsstil, attityder och värderingar 

och börjar bli allt vanligare eftersom man har förstått att människor inte är lika bara för att de bor på 

samma ställe eller har samma ålder och kön. 

Som marknadsförare arbetar man ofta efter begreppet de fyra P:na. Det innebär Produkt, Plats, Pris 

och Påverkan. Man måste ta alla P:na under betänkande för att marknadsföringen skall fungera som 

den ska. Man måste alltså fastställa produkten, bestämma hur/var den ska säljas, till vilket pris och 

på vilket sätt den ska marknadsföras till kund.  

                                                 
24  ”Marknadsföring - Modeller och principer” av C. Gazelius och P. Wildenstam, 2009 
 

25  ”Marknadsföring - Modeller och principer” av C. Gazelius och P. Wildenstam, 2009 

 
26  ”Marknadsföring - Modeller och principer” av C. Gazelius och P. Wildenstam, 2009 
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Produkten i sig består utav olika lager vilka är: 

 

 Kärnfördelar- Produkten grundläggande uppgift, behovet som skall uppfyllas. 

 

 Basal produkt- Själva produkten i sig, inklusive design och förpackning. Apple är ett 

företag som är duktiga på detta. 

 

 Förväntad produkt- Runt omkring kostnader som kunden förväntar sig skall finnas med 

produkten. Så som krediter, ångerrätt, bytesrätt. 

 

 Differentierad produkt- Tillbehör och extra service som kunden inte förväntat sig och 

som särskiljer denna produkt från andra. 

 

 Potentiell produkt- Ytterligare differentierings möjligheter som kan komma att förbättra 

produkten.
27

 

Produkten har dessutom en produktlivscykel (se bild 6) som man bör ta hänsyn till när man 

utformar sin marknadsföringsplan.  

 
Bild 6 

. 

Först når man introduktionsfasen där man då behöver introducera produkten för marknaden. I 

tillväxtfasen (utveckling) ökar efterfrågan och det är oftast här man börjar tjäna på produkten, men 

det är även en kostsam fas i och med ökad efterfrågan som bör kunna finansieras med produkter i 

senare faser. Mognadsfasen innebär att produkten nu är relativt känd på marknaden och 

konkurrenttrycket börjar kännas av. Det är här smart att försöka försvara in position mot 

konkurrenterna och utveckla sin produkt vidare för att särskilja sig från andra. I nedgångsfasen sker 

när kunderna börjar svika och vinsterna blir mindre. Detta händer förr eller senare och det är dumt 

att slösa pengar på prissänkningar eller stora reklam kampanjer. 

Sammanfattande kan man säga att dagens marknadsföring är långt mer komplicerad än var den var 

förr. Idag är marknadsföring någonting som genomsyrar hela företaget från produktutveckling till 

försäljning och kundkontakter. Traditionellt har det i princip inneburit att man skickar i väg en 

kampanj som riktar sig till en massiv grupp medan man i dag arbetar mer personligt med olika 

segment och kanaler.  

                                                 
27  ”Marknadsföring - Modeller och principer” av C. Gazelius och P. Wildenstam, 2009 
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Sortimentsstrategi 
Vilket sortiment man skall sälja är nära kopplat till vilken målgrupp man har valt att rikta sig till, 

vilka behov har dessa? och med vilka varor och tjänster vill vi tillgodose dessa behov? 

Skall sortimentet innehålla dagligvaror eller sällanköpsvaror, eller en kombination av dessa?  

Skall man tillhandahålla ett brett sortiment eller ett smalare? Ett djupt eller grunt sortiment? 

Ett brett sortiment innebär att man har många olika varugrupper, ett smalt sortiment är dess 

motsatts. Ett djupt sortiment innebär att varugrupperna finns i flera olika utföranden, exempelvis att 

man har skjortor i flera olika modeller. Ett grunt sortiment innebär således att varugruppen endast 

finns i ett fåtal olika modeller.  

Ett varuhus brukar vanligtvis beskrivas ha ett brett men ett grunt sortiment, medan en nischad butik 

har ett smalt men ett brett sortimentet. 

Att se till andra egenskaper hos produkterna kan vara ett sätt att välja sortiment. Exempelvis vilken 

modegrad. Hur ofta skall vi ta in nyheter i sortimentet? Eller är det istället inriktat på basprodukter? 

Också vilka prisklasser man vill dela in sortimentet i kan vara en viktig strategisk fråga som är nära 

sammankopplat till målgruppen. Hur priskänslig är målgruppen? 

Det finns flera olika modeller för sortimentsstrategi man kan använda sig av. För att välja vilket 

sortiment man bör ha och hur man skall arbeta med sortimentet. 

Exempelvis prispyramider,  

 

Prispyramider används för att bestämma hur stor del av 

sortimentet som skall vara indelat i respektive prisklass. 

Prispyramiden på bild 7 talar om att sortimentet har ett brett 

sortiment till en lägre prisklass ett något mindre brett 

mellanprissegment och ett smalare sortiment med en högre 

prisklass.  

 

 

 

 

 

 

Medan pyramiden på bild 8 visar ett sortiment som har ett 

brett sortiment i mellanprisklass och ett smalare i de högre 

och lägre prisklasserna. 

 

 

 

                                                 
28 Bilder: Jennie Mikaelsson 

 

Bild 7
28

 

 

Bild 8 
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Kraljics matris, som visas här på bild 9, har två 

axlar. Den ena är betydelse och innebär ofta 

ekonomisk betydelse. Den andra är risk och 

innebär ofta försörjningsrisk, det vill säga ”Hur 

stor risk löper vi om vi inte får den här varan?” 

Kraljics matris består av fyra fält: Icke-kritiska 

produkter, Hävstångs produkter, Flaskhals 

produkter och Strategiska produkter.  

Icke-kritiska produkter har både låg betydelse och 

låg risk. Det finns många tillverkare och det är 

lätta att byta leverantör. Företag brukar 

automatisera beställningsprocessen av dessa varor 

eller göra en outsourcad lösning.  

Hävstång produkter är produkter som har en hög 

kostnad, hög betydelse för slutprodukten eller stor 

total volym. Marknaden för dessa varor 

kännetecknas av en sund konkurrens, 

möjligheterna att pressa priserna eller att byta 

leverantörer av andra anledningar är därför stor. 

Man dock bör vara försiktig med för att undvika 

att på sikt skapa en mindre marknad genom att driva leverantörer till konkurs. Företag kan välja att 

samköpa dessa varor med andra för att öka volymerna och på så sätt minska priserna.  

Flaskhals produkter är produkter som har en eller par leverantörer och på så sätt gör det mycket 

svårt att byta leverantör eller förhandla på ett tillfredsställande sätt. Ofta har inte produkten i sig 

något högre ekonomiskt värde, det kan istället vara kostsamt för företaget att vara utan produkten i 

sortiment. Att ha goda kontakter med dessa leverantörer, göra riskanalyser, ha en backup-plan och 

säkerhetslager kan vara sätt att undvika problem. Även här kan man samköpa för att öka 

förhandlingsstyrkan.  

Strategiska produkter är produkter som är viktiga produkter eller utgör en stor del av sortimentet. 

Företaget har ett nära förhållande med leverantörerna av dessa produkter. Man kan överväga att 

själv tillverka dessa produkter eller köpa upp leverantören. 

Man kan använda Kraljics matris på flera sätt när det gäller sortimentet och även vid inköp.  

För att välja sortiment kan man se till var i matrisen man placerar in olika produkter och vilka varor 

man kan och bör välja respektive välja bort eller hur man kan göra för att förflytta dem till en ruta 

som är bättre. Man kan även använda matrisen för att upprätta strategier för att undvika problem 

med sortimentet.  

 

 

Prissättning 
När det kommer till prissättning så finns det några vanliga metoder. 

 

Kostnadsbaserad prissättning 

Man lägger alltså till en marginal på produktens faktiska kostnad (priset inklusive övriga utgifter). 

Man kan till exempel sätta priset genom att utgå från en nollpunktsanalys.
29

 En nollpunktsanalys är 

en företagsekonomisk uträkning där man räknar ut punkten från vilken man når break-even det vill 

                                                 
29  Martin Behre föreläsning i marknadsföring, Vårterminen 2010. 

 

 

Bild 9 
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säga varken går med förlust eller vinst. Allt under nollpunkten är då förlust och allt över blir vinst. 

Detta brukar oftast visas i ett diagram som på bild 10. 

 

 
Bild 10 

 

Värdebaserad prissättning 

En värdebaserad prissättning utgår ifrån vad kunden tycker att produkten är värd. Man utgår alltså 

från värdet av produkten inklusive service istället för vad man beräknar behöva få tillbaka i vinst. 

 

Marknadsbaserad prissättning 

Vid en marknadsbaserad prissättning undersöker man marknaden man är aktör på efter liknande 

produkter och sätter sedan pris efter dessa, det är då konkurrenterna som hjälper dig sätta priset. En 

marknadsbaserad prissättning kan även innebära auktioner eller budgivningar på produkten. 

 

Att introducera en ny produkt 

När man introducerar en ny produkt så kan man välja olika sätt för att komma in på marknaden. 

Antingen så kan man ”skumma” marknaden vilket innebär att man lanserar en unik produkt som är 

överlägsen de befintliga produkterna på marknaden och säljer den till ett maximalt pris för att kunna 

få ut så mycket vinst som möjligt. Ett annat alternativ är att penetrera marknaden det innebär att 

man sätter ett lågt pris i början för att fånga så många köpare som möjligt och ta en stor 

marknadsandel. Detta är dock väldigt riskabelt och man måste ha något stabilt att stödja sig emot 

som något skulle gå fel. 

 

 

Budgetering 
Budgetering är en ekonomisk planering av inkomster och utgifter för en kortare eller längre tid som 

helst ska gå jämt upp. För ett nystartat företag handlar budgetering mest om att testa affärsidéns 

bärkraft.
30

 En av de viktigaste sakerna att komma i håg med sin budget är att göra en uppföljning på 

den för att se vad som gått rätt och vad som gått fel. Budgeten kan vara fast, reviderad eller 

rullande. En fast budget innebär att man inte går ifrån sin budget oavsett vad som händer. En 

reviderad budget innebär att man vid ett ombudgeteringstillfälle arbetar om budgeten. När man 

                                                 
30 ”Företagsekonomi - från begrepp till beslut” av N. Holmström. 2007, Sid 303 

 



sida 29 
 

använder sig av en rullande budget så har man en planering för en längre tid, det vill säga i flera år, 

som man omarbetar antingen en gång om året eller när någonting har eller beräknas inträffa som 

påverkar verksamheten. När man sätter upp mål och delmål så måste man även tänka på att ta med 

dessa i sin budgetplanering. Exempelvis om man har som målsättning att sälja 25 % mer denna 

period så måste man inse att det påverkar hela verksamheten och inte bara försäljningsavdelningen. 

Pengar måste till exempel läggas undan till marknadsföringskampanjer och eventuellt extra 

personal för att hantera trycket med mera. 

Budgetar är baserade på prognoser på vad som skall hända i framtiden. Man kan till exempel titta på 

en liknande marknad för att se hur lanseringen av en produkt ser ut där och sedan anta att 

lanseringen på den egna marknaden följer samma mönster, detta kallas för analogimetoden. Annars 

kan man titta på olika trender eller försöka finna samband mellan olika företeelser i samhället. Det 

viktigaste är att man tar budgeten på allvar då den kan vara till stor hjälp för hela verksamheten. Om 

man slänger i hop en budget för budgetens skull eller använder sig utav så kallad 

procentbudgetering (att man bara ökar det tidigare årets siffror med en procent andel exempelvis 4 

%) så förlorar man själva poängen med att ha en budget. Budgeten skall vara ett hjälpmedel för 

företaget, den skall underlätta samarbetet mellan till exempel ledningen och avdelningarna eller 

vara ett analysinstrument av verksamheten. 
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Intervju 

 

Intervju med Ralf Lindberg från 3bits Consulting AB  

3bits Consulting AB är ett konsultbolag som arbetar med tekniskt avancerade webb- och e-

handelslösningar med sitt säte i Göteborg. Ralf har tidigare arbetat på Wipcore som arbetar med e-

handelslösningar. 

 

Vi kommer att rikta oss till både företag och privatpersoner, så det mest vettiga vore en lösning som 

kan växa istället för ett billigare alternativ som måste bytas ut. Vad brukar ingå i en sådan lösning 

och vad är ett rimligt pris?  

 

Här måste jag vara ärlig och säga att även om det finns många e-handelssystem som hanterar många 

saker out-of-the-box, så är det mycket sällan så enkelt som så. Vill man ha en levande e-handel, så 

kan man inte använda ett statiskt system, utan man måste hela tiden göra ändringar så det system 

man använder motsvarar det (marknadsavdelningen på) företaget vill göra. Det finns inget system 

som är så generiskt att det kan hantera alla tänkbara situationer och kampanjer som dyker upp i en 

fantasifull organisation. Därför anser jag att man bör satsa på ett enkelt system som klarar 

grundfunktionerna för en e-handel till att börja med. Sedan när nya idéer dyker upp, så måste 

systemet vara så anpassningsbart att man kan genomföra förändringar på ett bra sätt. Här kan man 

lätt bli inlåst till en specifik leverantör av e-handelssystem, där förändringar måste ske via denna 

leverantörs expert(/konsult)hjälp. Ett sätt att undvika just denna inlåsning kan vara att välja en 

öppen källkodslösning för sin e-handel. Då är man teoretiskt sett inte längre bunden till en viss 

leverantör, utan kan åtminstone välja den billigaste konsulthjälpen (eller gör det själv med egna 

utvecklare).  

 

Priset? Ju fler färdiga funktioner desto dyrare brukar det bli. 

 

Vad är fördelarna med att ha en egen server? Kontra "hyra" in sig på en? (vad kostar det?) 

 

Fördelarna att hyra in sig är helt enkelt att man slipper sköta själva driften själv. Det handlar om allt 

från internetuppkoppling med krav på tillgänglighet och kapacitet, serverhall med alla tillhörande 

rent fysiska problem man kan stöta på där (ventilation/kylning, brandsäkerhet, stöldsäkerhet, 

reparationer och så vidare.) Det går också på vissa ställen att ha en egen server i någon annans 

serverhall (colocation). Detta kan vara praktiskt om man har speciella krav på hårdvara eller 

mjukvara, men inte är så intresserad av att bygga upp ett helt serverrum/hall för att husera 

maskinerna själv. 

Sen har vi de allra enklaste varianterna som är traditionella "webhotell" också, där man hyr in sig på 

en färdig server och kan installera och köra program under vissa restriktioner (som är olika från 

webhotell till webhotell). Detta är det billigaste alternativet, men också det som har flest nackdelar, 

då man inte har bra kontroll över varken hårdvara eller mjukvara. Colocation är att föredra när e-

handelsföretaget blivit lite större, men det kostar lite mer än webhotell. Vill man ha full kontroll 

över hela sin server-/webbmiljö så bör man skaffa en egen serverhall (eller i alla fall ett serverrum). 

 

 

Vad finns det för ordersystem? Är det kompatibelt med till exempel Postens logistik-system? 

 

Det finns mängder med ordersystem, affärssystem, e-handelssystem och liknande. De allra flesta 

går att integrera mot i stort sett vilket annat system som helst, det är mest en fråga om kostnad för 

utveckling om en standardintegration inte redan finns för systemet man använder själv. Men även 

om det finns en standardmodul för integration mot till exempel Posten så behöver den ofta 
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”tweakas” lite för att passa just för ens egna behov. En del e-handelssystem innehåller många delar, 

med lagersystem, finanssystem, ordersystem och så vidare, medan andra inriktar sig specifikt på en 

eller ett fåtal delar av detta, och erbjuder i stället standardintegrationer mot andra specifika system. 

 

 

Finns det några extra utgifter som folk inte brukar tänka på? 

 

Nej, men däremot kan det vara problem att uppskatta hur lång tid det kommer att ta att utveckla en 

webbsajt. Ofta är det så att de som beställer en e-handelsplats inte själva vet vilka funktioner de vill 

ha, vilket leder till felaktiga estimeringar av tidsåtgången, vilket leder till ökade kostnader. Detta 

kan motverkas till viss mån av att använda en iterativ projektmetodik. Den traditionella 

vattenfallsmetodiken, där man planerar allt i minsta detalj i början av projektet, och sedan genomför 

denna gigantiska plan under en längre tid, fungerar mycket sällan. I praktiken resulterar 

vattenfallsmetodiken i att den perfekta planen inte alls var perfekt och mitt under 

implementationsfasen så ändrar den sig, och man får börja om. Iterativa metodiker går ut på att gör 

små delar av systemet färdigt i korta etapper - så till exempel efter var tredje vecka så har man 

något "klart men inte komplett" - och eftersom de korta iterationerna gör att man lättare kan ändra i 

planen så det inte blir de jätteomskrivningarna som är vanliga i vattenfallsprojekt. 
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Resultat 

 

Strategisk  

 

Vision 

Vår vision som vi arbetar efter är följande: 

”Vår vision är att klä alla arbetande och hobby utövande människor  

i trendiga och funktionella kläder.” 

Visionens uppgift kommer att vara att inspirera företaget och ge oss och våra medarbetare något att 

arbeta efter. 

 

Affärside 

Vår affärsidé är att sälja lätta arbetskläder via e-handel. Vi kommer fram för allt att rikta in oss på 

trendriktiga och unika plagg med komplement av basplagg.  

Vi har sammanfattat vår affärsidé med:  

”Vi erbjuder arbetskläder med god kvalitet och modern design till företag och privatpersoner via en 

snabb och smidig e-handel utvecklad för att tillgodose kundens behov.” 

 

Yttre affärsidé: 

Behovet som vi skall tillfredsställa hos våra privatkunder är en möjlighet att ta sin hobby, 

exempelvis matlagning, till en ny nivå. Vi vill att våra kunder ska slippa kompromissa design för 

funktion. Vår målgrupp är både professionella arbetare och glada amatörer. Det viktigaste är för oss 

är att människor trivs i sina arbetskläder, därför lägger vi stor vikt vid att ha en tydlig och enkel 

hemsida där det är lätt att hitta och lätt att få hjälp för privatpersoner och företag. En del av 

produkten är dessutom att det ska vara lätt och enkelt att komma i kontakt med oss och få den hjälp 

man behöver båda vi e-mail och ibland telefon.   

 

Inre Affärsidé: 

Vi kommer att lägga ut stora delar av verksamheten på en tredje part för att kunna fokusera på det vi 

kan det vill säga service och organisationsförmåga. Vi har båda erfarenhet av kundtjänst via telefon 

och kommer ha stor nytta av detta då vi tänker ha telefontid ett antal timmar i veckan då personlig 

kontakt är viktigt för oss. Vår relation med vår huvudleverantör skapar förhoppningsvis en fördel 

och ger ett nära samarbete även om vi inte på något sätt förutsätter att vi skulle få några fördelar 

utöver det vanliga. Vi har båda dessutom en viss datavana som säkert underlättar förståelsen för 

diverse system och dessutom har vi båda en viss HTML-kunskap även om den är ringa.   

 

Mål 

Vårt primära taktiska huvudmål går ut på att etablera oss på marknaden och ta marknadsandelar. För 

att nå dit har vi ett antal delmål.  

 Skapa en hemsida utvecklad för att göra shoppingen så enkel som möjligt för kunderna. 

 Skaffa oss ett funktionellt ordersystem. 
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 Skaffa oss en pålitlig tredjepartslogistik. 

 Få ut vårt budskap till våra kunder. 

 Se till att våra kunder kommer tillbaka till oss. 

 

En viktig sak för oss är att ha ett så högt NKI (nöjd-kund-index) som möjligt och därför är 

etableringen av en funktionell och trovärdig kundservice ett viktigt mål.  

 

 

Marknadsstrategi 

Produkt 

De viktigaste egenskaperna för våra produkter är att de är hållbara, har god passform och 

funktionella lösningar. Vi ser också att produkterna skall ha en genomarbetad design och vara mer 

moderiktiga. I vår marknadsundersökning ställde vi frågor om vad som var viktigt med arbetskläder 

till hobby respektive professionellt arbete. De tre viktigaste egenskaperna, som man kan se på bild 

11 och 12, är just hållbarhet, god passform och funktionella lösningar. 

 
Bild 11 

 
Bild 12 
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Pris 

Eftersom de egenskaper som vi värdesätter hos produkterna kräver en högre material- och 

förädlingskostnad kommer också priset bli högre. Produkternas försäljningspris måste också betala 

de övriga kostnaderna i verksamheten. Dock kommer inga onödiga påslag göras exempelvis för att 

produkten skall uppfattas som lyxig. De frågor från vår marknadsundersökning vi tagit upp i 

föregående avsnitt om produkt svarar också på frågan om pris. Endast ett fåtal svarande tycker att 

det är viktigt att plagget är billigt. 

 
Plats 

Fördelarna med e-handel som försäljningskanal är främst att den inte hindrar någon potentiell kund 

från att kunna nå butiken. Via en dator kan alla komma åt webb-butiken och göra en beställning. Vi 

når kunder både i hela landet och får också möjligheten att nå kunder utanför Sveriges gränser. E-

handel ger också möjlighet att snabbare leverera från ett större sortiment, då vi kan leverera direkt 

från leverantör eller ett centrallager och inte behöver ha flera små lager i butiker. 

 
Promotion 

Det första vi kommer att göra är att bygga en grund för del olika annonserings alternativ som finns 

på internet. Att sätta upp mål och strategier för reklamkampanjerna och sedan bygga upp relationer 

med de vi vill samarbeta med, exempelvis bloggare eller andra som driver en webbsida eller ett 

forum. För affiliatereklam krävs ofta goda kontakter med affiliaterna. Det är viktigt att vi hittar rätt 

sidor och forum för annonsering, och följer upp trafiken från dessa för att se vilka utslag olika sidor 

ger, för att få mest valuta för pengarna och slippa betala för reklam till kunder som hittar till vår 

sida på annat sätt. Vi kommer också se till hur vi kan samarbeta med vår leverantör och hur kan vi 

koppla den reklam de gör till vår verksamhet.  

 

 

Positionering  

Vi har försökt att hitta en egen nisch på marknaden, det vill säga en plats på marknaden där våra 

konkurrenter inte finns. Vi har först tittat till vilka saker som är viktigast för oss. Och då kommit 

fram till att vi finner sortimentet och kundtjänst som de viktigaste delarna både för oss och för våra 

kunder. Vi ser även att det finns väldigt mycket inom dessa två områden att arbeta vidare med.  

I den positioneringsanalys vi gjort har vi också funnit att vi i nuläget har svårt att konkurrera med 

vårt sortiment. Då de flesta av våra konkurrenter satsar på ett stort sådant. 

 
Bild 13 

 

På bild 13 ser man alla konkurrenterna i överkant, det vill säga de har alla produkter av hög kvalitet. 



sida 35 
 

En grupp har ett stort sortiment och en grupp har ett ganska litet sortiment.  

(5.) Hyssna Skor har ett större sortiment av andra produkter och har ett mindre sortiment 

arbetskläder. (4.) Hemmakocken.se säljer annan utrustning och andra tillbehör inom kök och 

matlagning och har ett mindre sortiment av just kläder. (6.) Plaggdesign.se säljer endast 

arbetskläder inom vårdområdet. De har förutom sortiment ifrån Segers även ett mindre sortiment av 

egenproducerade plagg av hög kvalitet.  

Medan (1.) Proffsgarderoben.se, (3.) Stenklader.se och (2.) Billigaarbetsklader.se alla har ett stort 

sortiment med produkter av hög kvalitet från ett flertal leverantörer. Många av leverantörerna är 

dessutom stora och välkända företag.  

Vi kan omöjligt placera oss i närheten av de tre sistnämnda konkurrenterna på grund av att vi endast 

har en leverantörs sortiment men ändå en bit i från de tre med hög kvalitet och mindre sortiment. Vi 

kommer trots allt att ha i stort sett alla Segers produkter i sortiment. Vi ser självklart en brist i att ha 

så pass mycket mindre omfattande sortiment än våra konkurrenter men det är vår ambition att sträva 

mot att i framtiden införliva fler leverantörer i vår verksamhet. 

 

Det är inom kundservice vi kan hitta en nisch för att konkurrera med våra största konkurrenter. 

Genom att bli bäst på kundservice kan vi bli det självklara valet för kunden. Då vi har erfarenhet av 

arbete med kundservice, kunskap inom området samt viljan att ge kunderna den bästa servicen tror 

vi att vi har goda möjligheter att bli just bäst på detta område.  

 

 
Bild 14 

 

Här på bild 14 finner vi en bit av marknaden där våra konkurrenter saknas. Ingen av dessa som vi 

har undersökt har en heltäckande kundservice. (1.) Proffsgarderoben.se har exempelvis korta 

leveranstider och flera olika betalsätt men deras kunder saknar möjligheten att kostnadsfritt byta 

färg eller storlek. Vilket vi tycker är en stor brist. Även (2.) Billigaarbetsklader.se saknar ett 

tillfredsställande bytessystem men har en omfattande kundsupport med telefon, mail och fax 

tillsammans med ett flertal andra tjänster som Skype och SMS. (3.) Stenklader.se har ingen 

telefonsupport och inget bra bytessystem. 

Som kund hos (5.) Hyssnaskor kan man byta en vara kostnadsfritt om man byter mot en vara i 

annan färg eller storlek. De har också en telefonsupport för kunderna och även mail och fax. 

Däremot har de endast ett fåtal betalningssätt och en ganska lång leveranstid.  

(4.) Hemmakocken.se har telefonsupport för sina kunder men erbjuder få betalningssätt och har inte 

heller något bra bytessystem. (6.) Plaggdesign.se erbjuder till privatpersoner endast 
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förskottsbetalning. Information på hemsidan om byte saknas helt.  

Här ser vi att det finns en stor möjlighet för oss att konkurrera även med de konkurrenter som har 

ett så mycket större sortimentet än vad vi kommer kunna ha.  

Genom att fokusera på kundservice kan vi bli det självklara valet för kunden. Vi har kunskap och 

erfarenhet tillsammans med viljan att ge kunderna den bästa servicen. Dessa tre saker tror vi är en 

förutsättning för att klara av att bli just bäst. 

 

Prisstrategi 

När vi tittar på hur våra 

konkurrenter ser ut så arbetar de 

flesta med ett pris som ligger 30-

50 kr över rekommenderat 

säljpris som ligger mellan ca 25-

40 % över inköpspriset. Om vi 

ut går ifrån vår undersökning så 

tycker de flesta att priset just är 

mindre viktigt (ca 6 % om det 

gäller privat bruk och 3 % om 

det är till arbetet, som man kan 

se på bild 15 respektive 16). Vi 

kommer även att utgå ifrån detta 

för att kunna ge förmånligare 

priser vid till exempel köp över 

en viss summa, vi kommer då att 

behöva de marginalerna. 

Därmed inte sagt att vi kommer 

att lägga oss högre än den 

befintliga marknaden utan 

kommer att ha en 

marknadsbaserad prissättning. Vi 

kommer försöka lägga oss strax 

över eller under det från 

leverantören rekommenderade 

priset beroende på produkten 

och marknadspriset.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15 

 

Bild 16 
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Målgrupp  

I det tidigare avsnittet avgränsningar har vi redan etablerat att vi i detta arbete kommer att fokusera 

på våra privata kunder men självklart vänder vi oss även till företag och kommer att ha ett något 

annorlunda förhållande med dem än med privatkunderna. 

Vår målgrupp är alltså en mycket hobby intresserad kvinna eller man som vill bruka arbetskläder 

med stil och hög kvalitet. Det kan även vara en kvinna eller man som har högre krav på sina 

yrkeskläder vad gällande modegrad och hållfasthet än vad som kan erbjudas från arbetsgivaren.  

Vår kund finns i ett psykografiskt kundsegment och är inte typiskt en kvinna eller man och har 

ingen ålder, det är snarare livsstil med sitt intresse som drivkraft.  

 

 

Operativt 

 

Marknadsföringsplan 

När det kommer till annonsering så har vi valt två medier i form av affiliatereklam och annonsering 

i magasin. På internet så kommer vi att inrikta oss på så kallade forum med en förankring i våra 

produkter exempelvis matforum som Tasteline.se eller trädgårdsforum som Odla.nu. Ställen på 

internet där vi vet att vår målgrupp samlas. Vi kommer som sagt även ha annonsering i magasin och 

då kommer vi främst rikta in oss på mat-, trädgårds-, fack- och inredningsmagasin. För oss är det 

viktigt att annonserna i sig är tilltalande och inspirerande, dem ska verkligen locka kunderna till vår 

hemsida. Vi har även allt att vinna på att annonsera via Google, söker man på ”arbetskläder” så ska 

vi komma upp. 

En stor del av vår marknadsföringsplan är att behålla så många kunder som möjligt. Detta kommer 

till största del att genomföras med en väl fungerande kundtjänst som skall få kunden att känna sig 

välkommen och uppskattad. Vi kommer även att ha en ”kund”-brev som går ut via e-mail till de 

kunder som vill ha nyheter och tips för att locka tillbaka befintliga kunder. Detta kommer 

förhoppningsvis dessutom att generera fler kunder då vi förhoppningsvis får positiv respons från 

våra kunder. 

Vi kommer även att marknadsföra oss på olika mässor för privatpersoner och företag. I 

uppstartningsskedet kommer vi dessutom att ha ett event med nyckelpersoner från branschen.   
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Webb/ Hemsidan 

Webbsidans disposition kommer vara av klassiskt upplägg, med en överliggande meny med 

allmäninformation, en stående meny med sortiment och till höger om den finns huvudfönstret där 

text och bilder visas. Varukorgen finns i det övre högra hörnet.  

På bild 17 visar vi hur en ”stomme” skulle kunna se ut: 

 

En klassisk disposition på webbsidan gör den mer lättnavigerad och gör de enkelt för kunden att 

hitta rätt.  Eftersom sortimentet är indelat efter typ av produkt kommer även webbsidans 

sortimentsmeny delas in på samma sätt. Se exempel ovan där överdelar finns indelat i bussaronger, 

jackor och så vidare. Därefter kommer indelning efter storlekar. (I exemplet ovan tillverkas 

bussaronger endast i unisexstorlekar.) 

För att kunderna skall kunna skapa sig en så tydlig bild av sortimentet som möjligt är det väldigt 

viktigt för oss att det finns tydliga och inspirerande bilder på produkterna med närbilder på detaljer 

och zoomfunktioner. 

I marknadsundersökningen frågade vi om vad som är viktigt med en e-handelssida. Det viktigaste 

för de som svarat är att det finns tydliga bilder på varorna, att sidan är lätt att navigera och att det 

finns tydliga måttlistor (se bild 18). 

AllWorkIt.se 
 

 

Varukorg 

Köpvillkor Betalningsvillkor Leveransvillkor Byten & Returer FAQ Kontakt 

Sortiment  

 

                

Överdelar 

  Bussaronger 

      

Unisexstorlekar 

  Jackor 

  Kavajer 

  Klänningar 

  Kockrockar 

  Pikétröjor 

  Rockar 

  

Serveringsjackor 

  Skjortor/Blusar 

  T-shirts/Toppar 

  Tunikor 

  Västar 

 

Nederdelar 

Förkläden 

Huvudbonader 

Accessoarer 

Skor 

  
Bild 17 
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Bild 18 

 

I vår marknadsundersökning ställde vi också frågan ”Brukar du kontrollera storlekarna på 

måttlistorna?” 

 

Bild 19 

 

Många av de tillfrågade svarade, som man kan se på bild 19, att de kontrollerar storlekarna ofta 

eller ibland. Därför tycker vi det är väldigt viktigt att vi har tydliga och enkla storlekslistor och att 

dessa finns i nära anslutning till produktsidorna. 

Hela sortimentet respektive varje produktområde skall gå att sortera efter olika egenskaper, 

exempelvis efter storlek, pris och färg. 

Vid val av design och färger på webbsidan kommer vi att utgå ifrån vad vi vill förmedla till 

kunderna. Vi vill att besökarna skall lockas till köp, att de skall uppfatta sortimentet och 

produkterna som ”det senaste” och av ”bästa kvalitet”, för detta krävs en väl genomtänkt design.   

26%

20%

20%

6%

9%

14%

5%

Vad tycker du är viktigast på en 
E-handelssajt?

Tydlig bilder på varorna  

Tydliga 
måttlistor/storlekstabeller

Att det är lätt att hitta/ Att sidan 
är lättnavigerad

Att det finns tydlig information 
om varumärkena.

Att sidan är inspirerade 

Att man lätt kan sortera efter 
storlekar och andra egenskaper 
man önskar.
Jag handlar inte på internet

18%

26%

28%

28%

Brukar du kontrollera storlekarna 
på måttlistorna?

Ofta

I bland

Sällan 

Aldrig
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System/IT 

 

Systemlösning 

Det finns många företag på marknaden som tillhandahåller färdiga systemlösningar för webb-butik 

som man också kan anpassa efter sina egna behov och välja till eller bort olika tjänster. Dessa 

system kommer med en överkomlig startkostnad och månadskostnad. Nackdelen med dessa system 

är att de inte har en öppen källkod. Visserligen tillhandahåller de en hel del tillval och möjligheter 

för en e-handelssida att växa men inte att anpassa den helt efter våra behov. Vi vill därför använda 

en e-handelssida med öppen källkod. Även för detta finns det många lösningar men vi har hittat 

Magento som verkar både populär och prisvärd. Systemet klarar av att integrera olika andra externa 

system som exempelvis affärssystem. Det är sökmotorsoptimerat och klarar av att anpassas utifrån 

våra önskemål och växa i takt med vår verksamhet. 

Det finns även många leverantörer av detta system. Vi har hittat Icommerce Nordic AB som har en 

standardlösning för e-handel men med Magento som bas. 

Det ger oss en komplett webb-butik med produktkatalog, sökfunktion, varukorg, kunddatabas, 

orderhantering, möjlighet till att använda flera olika betalningssätt, sökmotorsoptimering, 

frakthantering, möjlighet till att sända ut nyhetsbrev med mera. 

Systemet har många lösningar som underlättar arbetet kring beställningar och leverans. Som 

orderhantering, lagerhantering, frakthantering. Exempelvis kan lagersaldo anges och som sedan 

räknas ner när en kund beställer varan. Vill vi att kunderna betalar frakt utifrån hur mycket ordern 

väger finns lösningar för detta i systemet. 

En rad tjänster finns direkt kopplat till kunderna, bland annat får kunderna en orderbekräftelse vid 

köp som också finns oss tillhanda. Uppgifterna om kunderna sparas dels för kundens bekvämlighet, 

att de slipper skriva in sina uppgifter på nytt men också för vår fördel då vi har alla uppgifter om 

kunderna. Det finns möjlighet att sända ut nyhetsbrev till de kunder som godkänt detta och också att 

ta redo på information om kunderna som vilka sökord de har använt. Det finns också möjlighet för 

kunderna att skriva recensioner om produkterna, skapa önskelistor och tipsa vänner om produkter. 

Designen är anpassningsbar till 100 % vilket innebär att vi kan anpassa designen exakt så som vi 

vill ha den. I grundpaketet från leverantören ingår ett antal designer att utgå ifrån dessa kan sedan 

anpassas och göra vår sida till just vår. Eller så kan vi koda sidan helt från grunden, något som inte 

är aktuellt i vårt fall. Men möjligheten finns dock kvar. 

Vi vill enkelt och ofta kunna lägga upp nya bilder och också ha många bilder som visar hur man kan 

använda produkterna på olika sätt. Exempelvis inspirerande bilder som visar att man kan använda 

ett förkläde kanske när man lagar mat men också när man arbetar i trädgården. Detta kommer göra 

att vi kommer att ha ett större antal bilder än om vi bara har en eller ett par på varje produkt och att 

vi behöver stort utrymme för bilder. Systemet gör allt detta möjligt. Ett administrationsverktyg 

medföljer som underlättar administrationen för hela webb-butiken. 

Dock måste vi göra tillägg till standardlösningen när det gäller koppling till Postens Pacsoft, och till 

det affärssystem vi väljer. Snabbkassa ingår inte heller i standardlösningen, men den varukorg och 

kassa som finns i standardlösning är tillfredsställande i dagsläget. 

Den leverantör vi har titta på tillhandahåller också en hel del tjänster som kan vara intressanta i 

framtiden. Exempelvis möjlighet att lägga till ett stort antal språk och valutor om vi vill expandera 

utomlands. De har också en support och ärendehanterings-modul för att lättare kunna hantera 

kundernas supportfrågor. Vi tycker också att tillägg för mobilförsäljning är intressant, vi tror att det 

kommer att bli allt vanligare att handla via mobiltelefon och detta är något vi i framtiden vill kunna 

erbjuda våra kunder. 

 



sida 41 
 

Server och domän 

Det finns flera sätt att lösa olika serverfrågor. I början av vår verksamhet kommer vi att låta vår 

leverantör av system även att ta hand om allting omkring domän och server. Och sedan se hur vår 

verksamhet utvecklas och i takt med att det får andra behov se över lösningar på dessa frågor. 

Vi har valt att använda domänen .se men även registrera rätten till .nu och då koppla den vidare till 

.se för att undvika problem med att någon annan använder vårt namn. Vi har även tänkt registrera 

.com för att möjliggöra en eventuell framtida utomlands expansion. 

 

När vi påbörjar arbetet med e-handelssidan bör vi ha tydlig plan färdig, med vilka funktioner vi 

efterfrågar och vilka behov vi har, tillsammans med en tidsplan för när vi vill lansera sidan. Detta 

bör sedan diskuteras med leverantören och de kan då ge oss värdefulla råd och hjälp. Samt att se 

över hur tidplanen kan fungera i verkligheten. I den intervju vi gjort med systemutvecklaren Ralf 

Lindberg berättar han att man ofta missbedömer den tid det tar att utveckla en e-handelssida. Vi bör 

ha detta i åtanke och tidigt påbörja arbetet med e-handelssidan för att undvika panik och problem 

med en försenad sida. 

 

 

Logistik  

Från leverantör till oss: 

När det kommer till logistiken så har vi valt att använda oss av en tredjepartslogistiker i form av 

Posten. De arbetsuppgifter som posten kommer att ta hand om åt oss är: 

 

 Varumottagning 

 Lagerhållning 

 Ompaketering  

 Leverans 

I och med vårt lite unikare utbud så kommer vi att få ha vissa varor på lager och då är leverans tiden 

från leverantören till oss 14 dagar. I annat fall så har vi en leverans tid från leverantör till oss på 3-5 

dagar och om orden läggs innan kl 10:00 föregående dag så går det att få leverans på 2-3 dagar. Om 

vi då räknar med att Posten som är ett minst sagt väl etablerat logistikföretag med vana av mindre 

företag.
31

  

 
Från oss till kund: 

Vi kommer självklart även att låta Posten sköta leverans av produkterna till kunderna. Av egen 

erfarenhet så tar det mellan 1-3 dagar för ett paket att komma fram, vilket vi tycker är rimligt att 

räkna med. Det ger oss en total leverans tid på mellan 2-7 arbetsdagar något som vi tycker låter som 

en överkomlig leverans tid på de produkter vi distribuerar. 

 

 

Sortiment 

Vi har valt att använda oss av en leverantör till att börja med och kommer ha det mesta av deras 

sortiment i vårt, men fokuset kommer ändå att ligga på de produkter som har lite mer nyskapande 

                                                 
31  http://www.posten.se/c/case_intrade 
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design och roliga färger. Produkterna kommer hos oss aningen finnas som lagervara eller 

beställningsvara beroende på vår leverantörs möjligheter. När vi senare utvecklar sortimentet så 

kommer vi att köpa in just de plaggen med mer intressant design och färg, för att positionera oss 

ytterligare på marknaden. 

 

Segers delar in sitt sortiment i avdelningarna Vård och Omsorg, Service, Kök och Servering och 

Dress. Vi vill dock göra indelning efter typ av produkt, till stor del på grund av att vi tycker att man 

kan använda många av produkterna till flera användningsområden. Vi kommer också dela in 

sortimentet i Dam-, Herr- och Unisexstorlekar.  

 

 

Sortimentsindelningen kan se ut så här: 

 

Överdelar, 

 Bussaronger, Unisexstorlekar 

 Jackor, Dam, Herr/Unisexstorlekar 

 Kavajer, Damstorlekar 

 Klänningar, Damstorlekar 

 Kockrockar, Dam, Herr/Unisexstorlekar 

 Pikétröjor, Dam och Herrstorlekar 

 Rockar, Unisexstorlekar 

 Serveringsjackor, Dam, Herr/Unisexstorlekar 

 Skjortor/Blusar, Dam, Herr och Unisexstorlekar 

 T-shirts/Toppar, Dam, Herr och Unisexstorlekar 

 Tunikor, Dam och Herr/Unisexstorlekar 

 Västar, Dam, Herr och Unisexstorlekar 

 

Nederdelar 

 Kjolar, Damstorlekar 

 Finbyxor, Dam och Herrstorlekar 

 Resårbyxor, Unisexstorlekar 

 Byxor, Dam, Herrstorlekar och Unisexstorlekar 

 Jeans, Dam och Herrstorlekar 

 

Förkläden,  

 Midjeförkläden 

 Överdragsförkläden 

 Bröstlappsförkläden 

 

Huvudbonader,  

 Hårband 
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 Mössor & Kepsar  

 Kockmössor & Nätkepsar. 

 

Accessoarer,  

 Slipsar, Flugor & Halsprydnader 

 Axelklaffar 

 Kockknappar 

 Handdukar och Kockslängar 

Skor  

 

 

Kundservice  

Kundservice och kundkontakt är mycket viktigt för oss eftersom vi båda har ett förflutet i den 

branschen. Det är viktigt att kunderna känner att vi har tid med dem och att de inte är i vägen. 

Vi kommer att ha kundtjänst framförallt via e-mail, där vi kommer att ha som mål att svara inom 2 

timmar under våra öppettider. Vi kommer att komplettera med telefonkundtjänst vissa timmar på 

vardagarna och om man vill bli uppringd så ska man kunna lämna en förfrågan om det. Kunden ska 

vara i centrum. Vi kommer att sätta upp krav på kundtjänsten som exempelvis att man svarar med 

namn och företag och att man alltid återkopplar till kunden. I framtiden kommer vi att försöka utöka 

telefonkundtjänsten och överväga om vi ska komplettera med exempelvis chatt och 

kommunikationsprogrammet Skype. 

En annan viktig del i kundtjänsten är de övriga tjänster vi har för kunden. Vi kommer till exempel 

att använda oss utav faktureringstjänsten Klarna
32

. Några av de tillfrågade under de enkätintervjuer 

vi gjorde på stan, nämnde betalningsvillkor och säkerhet som en av de viktigaste sakerna med en 

webb-butik. Privatpersoner kommer att ha följande extratjänster gällande kontakten med oss: 

 30 dagars faktura via Klarna.  

 Delbetalning via Klarna 

 Köp med Visa eller Mastercard 

 Postförskott 

 Möjlighet till expressleverans 

 14 dagars ångerrätt 

 Fri frakt över 500 kr 

 Fri frakt för byte 

 Frakt 50 kr för returer efter att ångerrätten gått ut. Betalas på i efterskott via faktura. 

 

Vi kommer även att skaffa oss en trygg e-handelscertifiering för att visa våra kunder att vi tar deras 

trygghet på allvar. När det kommer till reklamationer från privatkunderna så kommer vi att följa § 

23 i konsumentköplagen (1990:932) och de villkor som Allmänna reklamationsnämnden och 

Konsumentverket satt upp och som vi lovat genom att ansluta oss till ”Trygg E-handel”. Vi kommer 

                                                 
32   http://www.klarna.com/sv/salja 
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att försöka hantera reklamationer själva för att öka känslan av det personliga mötet och vi kommer i 

största mån undvika tvist med konsumenten som en del i en enkel och förstående kundtjänst.  

 

 

Budget 

Budgeten är ett viktigt redskap för oss och det är viktigt med att vi följer upp budgeten. Vi är fullt 

medvetna om att vi inte kommer kunna ta ut speciellt mycket i lön de första åren, men har ändå 

räknat med att vi ska få ut 8800 SEK vardera efter skatt. Trots låg netto lön så är ”personal” 

kostnader tillsammans med produktinköpen den högsta kostnaden. Efter det är det kontorslokalen 

som kostar mest. Lokal är dock en kostnad man kan helt få bort genom att arbeta hemifrån, men vi 

har ändå valt att ta med det i budgeten. Kostnaden för själva ”butiken” ligger på runt 50000 SEK 

vilket inte är särskilt mycket i det stora hela. 

Om försäljningen går som den ska så kommer vi få ett resultat med ett underskott på 150000 SEK, 

något som vi valt att täcka upp med lån i budgeteringen.  

I budgeten har vi även valt att klumpa ihop mycket av den elektroniska utrustningen trots att några 

av sakerna har en längre livslängd än den beräknade. 

Vi har fått räkna med att ha en marginal på varorna på 35 % och att vi under året har 500 köp på i 

genomsnitt 2500 SEK.  För mer information se bilaga 1, sida. 60. 

 

 

Omvärldsanalyser 

Vi har valt att analysera vårt företags situation med hjälp av en SWOT-analys och vår situation på 

marknaden med Porters femkraftsmodell. Tanken med SWOT-analysen är vi ska få en tydlig bild av 

var vi är just nu och vad våra möjligheter är medans Porters femkraftsmodell är till för att vidga 

våra vyer när det kommer till vår syn på marknaden.  

 
SWOT-analys 

Bild 20 ger en övergripande bild av analysen. 

 

Styrkor 

 Goda kontakter med leverantör 

 Erfarenhet av kundservice 

 Grundutbildning i textil på 

Högskolan i Borås 

 En leverantör 

Svagheter 

 Lite erfarenhet av arbetskläder 

 Allt för nära kontakter med 

leverantör 

 En leverantör 

Möjligheter 

 Utöka sortiment 

 Högkonjunktur 

 Ytterligare intresse för 

matlagning och liknande 

verksamheter. 

Hot 

 Stark konkurrens 

 Lågkonjunktur 

 En nedgång i intresset för 

matlagning och liknande 

verksamheter. 

 Bild 20 
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Styrkor 

Det ät en absolut styrka att vi har goda kontakter med vår huvudleverantör. Det gör det enklare att 

förhandla och förhoppningsvis får vi en del förmåner.  

Vi har båda erfarenhet från telefonkundtjänst vilket absolut är en fördel. När man har arbetat på det 

sättet så blir man bra på att hantera kunder och försäljare. Att vi dessutom har avslutat vår 

grundutbildning i textil är bara ytterligare ett plus. Det innebär att vi lättare kommer att kunna 

hantera reklamationer och kontrollera kvalitén på våra produkter.  

Fenomenet att vi bara har en leverantör är även det till viss del positivt det gör att vi slipper bygga 

relationer med fler och att vi kan fokusera på denna relation till 100 %. 

 

Svagheter 

Tyvärr har vi inte speciellt mycket erfarenhet av arbetskläder. Ingen av oss har haft något yrke där 

vi har använt oss av arbetskläder, vilket är en stor nackdel. Vår nära relation till vår leverantör kan 

dessutom göra det svårt för oss, eftersom den privata relationen är av det slaget att den inte bör 

förstöras. Det kan innebära att man är extra försiktig när man ställer krav. Att vi bara har en 

leverantör ger dessutom leverantören ett förhandlingsöverläge som inte är önskvärt. 

 

Möjligheter 

Att utöka vårt sortiment både med produkter från vår befintliga leverantör och med andra 

varumärken. Utsikterna för en högkonjunktur verkar också gynnande. Industrin för hobby 

verksamheter verkar hålla i sig. 

 

Hot 

Ett av de starkaste hoten mot oss är våra redan etablerade konkurrenter. Dessutom finns risken för 

en ny lågkonjunktur som den vi såg under 2008-2009. Har vi ytterligare otur så minskar dessutom 

intresset för matlagning och andra liknande verksamheter. 

 

Porters femkraftsmodell 

På vår egen marknad, E-handel med arbetskläder, finns ett antal likande butiker exempelvis: 

Proffsgarderoben.se, Stenklader.se, Billigaarbetsklader.se och Hemmakocken.se för att nämna 

några. Utöver våra direkta konkurrenter finns ett antal yttre krafter som vi här har analyserat, se 

även bild 21 för en illustrerad version.  

 

Potentiella konkurrenter: 

Våra mest uppenbara konkurrenter är återförsäljare med en fysisk butik. Sedan har vi ytterligare 

potentiella konkurrenter i form av direkt handel med leverantörerna. 

 

Kundens förhandlingsstryka: 

Kundernas egentliga styrka ligger i att vi enkelt har många konkurrenter vilket ger kunden stora 

valmöjligheter. 

 

Leverantörens förhandlingsstryka: 

Leverantörens styrka ligger i att vi endast har en leverantör vilket ger dem möjlighet att pressa oss. 
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Dessutom är leverantören i sig en konkurrent. 

 

Tillgång till substitut: 

Substitut till vår produkt är helt enkelt ”vanliga” kläder som exempelvis jeans och t-shirt. 

 

  Potentiella Konkurrenter: 

 Återförsäljare av 

arbetskläder i fysisk butik 

 Direkt handel med 

leverantör 

  

  ↓   

Leverantörernas 

förhandlingsstyrka: 

 En ensam leverantör. 

 Konkurrans om 

kunder med 

leverantör. 

→ AllWorkIt.se 

 
Konkurrenter på den  

egna marknaden: 

 Liknande e-handlar 

← 
Kundernas 

förhandlingsstyrka: 

 Många 

valmöjligheter. 

   

↑ 
  

  Tillgång till substitut: 

 ”Vanliga” plagg 
  

    Bild 21 

 

Riskanalys 

Vi har även valt att se över de risker som vårt företag kan tänkas utsättas för och vad vi tänkt göra 

för att undvika dem. 

 

Marknadsrisker 

Det stora problemet som finns på marknaden är att vi har relativt etablerade konkurrenter och att vi 

inte får de marknadsandelar vi efterfrågar. Dessutom finns alltid risken att intresset från 

privatkunderna svalnar eller att hotell/ restaurang eller omsorg/vård branscherna går ner och 

minskar försäljningen. Frågan är dock om intresset från privatkunderna kommer att betyda så pass 

mycket för verksamheten i stort. 
 

Kommersiella risker 

Vi har försökt att minimera de kommersiella riskerna genom att samarbeta med Klarna. Det innebär 

att det är Klarna och inte vi som står för kredit- och bedrägeririskerna. 

 
Politiska risker 

De största politiska riskerna som kan drabba oss är troligtvis valutaförändringar eller finanskriser 
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likande den vi såg 2008-2009. Situationen i Grekland (Våren 2010) är inte heller den en önskvärd 

situation. I och med att vi handlar med Segers som har lager i Estland och tillverkning i Ukraina så 

finns det även politiska risker där. De bägge länderna är trots allt relativt säkra fram för allt Estland 

som åtminstone är medlem i Europeiska Unionen. Ukrainas ekonomi är inte helt stabil, men det 

känns trots det fortfarande som ett relativt säkert produktionsland.  

 
Transport risker 

Transportriskerna finns självklart alltid men vi har ändå även där minimerat riskerna genom att 

använda oss utav Posten, som har lång erfarenhet och stort förtroende. Den största risken finns 

egentligen från leverantören till postens lager, men troligtvis så är även den mycket ringa både på 

grund av EU samarbetet men även på grund av att Segers Fabriker även de är rutinerade.  

 
Produktionsrisker 

Det enda vi tillsätter produkten är våra emballage och i och med att det handlar om kläder så är det 

inga speciella paket som behövs. Produkterna i sig förändras inte så snabbt att inkurans är ett 

överhängande problem, vi undviker dessutom detta genom att vi har en minimal lagerhållning.  

 
Kommunikationsrisker 

I och med att vi själva inte sköter produktionen så är inte missförstånd på grund av kulturella 

skillnader speciellt stor. Däremot kommer vi att ha som regel att alltid skicka e-mail efter att vi 

muntligen kommit överens om någonting. Detta gäller även i kundtjänsten, har en kund beställt 

någonting så ska hon/han få en skriftlig bekräftelse på detta och då i första hand via e-mail. 
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Analys  

”Vår vision är att klä alla arbetande och hobbyutövande människor i trendiga och funktionella 

kläder.” 

Vår vision sätter tydligt ett högt mål, och kan tänkas vara svår att nå. Vi ville dock ha ett ledord att 

arbeta efter och en utgångspunkt för bland annat idéer och kreativt arbete. Vi ville också ha en 

mening som ligger långt fram i tiden som vi kan sträva efter. 

Vår affärsidé utgår i från Stefan Ekbergs råd om att affärsidén skall representerar vad vi gör som 

kunden kan ha nytta av. Ekberg anser att affärsidén ska vara lättförståelig för kunden. Exempelvis 

talar den tydligt om vad vi vill göra: ”Vi erbjuder arbetskläder med god kvalitet och modern 

design...” En annan del av affärsidén är att vi ska ha ”...en snabb och smidig e-handel utvecklad för 

att tillgodose kundens behov”. Meningen talar om att vi satsar mycket på kundservice. 

Vi har också i affärsidén svarat på frågorna: vilka behov skall vi tillfredsställa? med vilka produkter 

och tjänster? vilken är vår målgrupp samt med vilka resurser? 

De mål vi har satt upp är mestadels taktiska och kortsiktiga. De fokuserar mycket på 

introduceringsfasen av vår verksamhet och vårt viktigaste mål är att ta marknadsandelar och att 

behålla dem, vilket går hand i hand med vårt syfte. De långsiktiga målen går snarare igen i vår 

vision. 

Vi har i marknadsstrategin redogjort vad vi tycker är viktigt med produkten, priset, platsen och 

promotion.  

Att de produkter vi skall sälja skall ha de egenskaper tillsammans med det pris som våra kunder 

efterfrågar är en självklarhet, de svarar då på de behov kunderna har och möter en efterfrågan.  

Att plaggen är väldesignade och är funktionella och uppfyller krav på hållbarhet, funktion och 

passform. I marknadsundersökningen svarade få respondenter att ett lågt pris är viktigt och det 

stödjer vårt beslut att inte fokusera på ett lågprissortiment. Genom att undvika att sätta 

prestigepriser kan vi rikta oss till en stor grupp människor. För även om det inte är viktigt för 

människor med ett lågt pris så tror vi det ändå är viktigt att det inte är ett för högt pris.  

Den plats som vi gör varorna tillgängliga på, genom en webb-butik gör att många människor kan nå 

butiken. Vi når kunder i stort sätt hela landet och vi har även möjligheten att nå kunder utomlands. 

En flexibel försäljningskanal som ger oss många fördelar men också vissa nackdelar. Det finns en 

stor grupp människor som ännu inte tagit e-handel till sig och många människor räds tekniken. Då 

vi inte har en kompletterande kanal för dessa ändå potentiella kunder är risken stor att vi inte når 

dem. Vi tror dock på svensk handels rapport om att e-handeln fortfarande är under utveckling och 

att fler kommer ta det till sig, och lära sig se de många fördelarna med handel via Internet.  

Gällande promotion kommer vi att börja fokusera på att skapa en grund och att lära oss av de 

erfarenheter vi får. Det är viktigare för oss att skapa oss en stabil grund och goda relationer med 

samarbetspartners än att börja med stora dyra annonser som ger snabb och stor uppmärksamhet men 

som vi inte kan hantera och som vi sedan inte har råd att fortsätta med. Vi tror att vi genom att göra 

på detta sätt kommet få en effektivare annonsering och i slutändan en mer prisvärd. Att förstå och 

behärska alla uttryck runt om kring webbannonsering och hur de olika alternativen fungerar är en 

förutsättning för att kunna använda detta effektivt. 

Att vi valde att använda oss av marknadsbaserad prissättning var inget svårt val. Vi har tittat noga 

på våra konkurrenter som alla håller sig i ungefär samma prisklass när det gäller det motsvarande 

sortimentet som vårt, med några få variationer. Vår positioneringsanalys gav oss en klar bild av 

storleken och kvalitén på konkurrenternas sortiment.  Priserna ligger strax över det 

rekommenderade priset som vi fått uppgifter om från Segers och kvalitén är hög. Det innebär också 

att så som marknadsläget är nu så har vi inte så mycket val än att anpassa oss efter marknaden. Vi 

behöver ha marginalerna och vårt sortiment hindrar oss från att höja priserna.   

Vår målgrupp hör inte till en samlad grupp människor och går inte att definiera varken geografiskt 

eller demografiskt. Vår målgrupp återfinns snarare i ett psykografiskt kundsegment och det är 

psykologiska behov vi vill tillgodose. Målgruppen kopplas samman med affärsidén ”Vi erbjuder 
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arbetskläder med god kvalitet och modern design till företag och privatpersoner...” men främst 

återfinns de i visionen ”Vår vision är att klä alla arbetande och hobby utövande människor i 

trendiga och funktionella kläder.” 

Även om vår målgrupp kan te sig lite svår att peka ut, alla som handlar mat är till exempel inte 

intresserade av matlagning, så betyder inte det att vi inte kan gissa var de kan finnas. Vi har valt att 

använda oss av en koncentrerad marknadsföring med fokus på internet användare med koppling till 

vår produkt. Internetforum för exempelvis mat- eller trädgårdsintresserade är säkerligen en 

samlingspunkt för vår målgrupp. Liksom bloggar för dessa områden. Att synas här är viktigt då det 

är här de som har internetvana plus ett stort intresse för sin hobby finns men det är också viktigt att 

synas här då sociala medier numera är en viktig faktor i köpbeslut. Vilket vi också kommer att 

komplettera med andra medier. Bland annat e-post reklam som vi kommer fokusera på att fylla med 

relevant innehåll som tilltalar kunderna. Att ge erbjudanden på produkter som kunden är intresserad 

av och kanske har handlat av förut. Att vara sparsam med e-postreklam är dock viktigt för oss, vi 

vill inte kväva kunderna med e-mail och vi vill undvika att de upplever det som något negativ som i 

längden kan skada relationen till kunden och också vårt eget varumärke. 

Det är inte bara annonseringen som är viktigt för oss och vår marknadsföring, kundservicen är en 

stor och viktig del, om inte den viktigaste då den även finns med i affärsidén. Då vi vill sälja våra 

varor ”..via en snabb och smidig e-handel utvecklad för att tillgodose kundens behov.” 

Att tillgodose kundnyttan och möta de förväntningar kunden hade på köpet är för oss väldigt viktigt 

och vi anser att det inte finns något värre än en missnöjd kund, det kan ge oerhört dåligt rykte och 

publicitet. 

Vid uppbyggandet av en e-handelssida är det viktigt att se till det bästa utifrån kundens perspektiv. 

Det tycker vi att vi har tagit stor hänsyn till när vi valt att ge hemsidan ett klassiskt upplägg. Att ha 

en klassisk disposition som kunderna är vana vid gör att de upplever sidan som mer lättnavigerad 

och gör det enkelt att hitta rätt. Då många respondenter i marknadsundersökningen svarade att det 

var viktigt med en lättnavigerad e-handelssida, tycker vi också att det är viktigt att vi 

uppmärksammar detta. Om vi skulle göra ett mer modernt och annorlunda upplägg av sidan skulle 

vi kanske få mer uppmärksamhet men troligtvis inte sälja mer. Vilket då inte går hand i hand med 

vårt syfte. 

Vi har också valt en annorlunda indelning av sortimentet på sortimentsmenyn, efter typ av produkt 

och inte som vanligtvis på exempelvis dam och herr, just för att undvika att kunder missar delar av 

sortimentet då mycket av det är i unisexstorlekar. Vi tror att kunderna ser fördelarna med denna 

indelning.  

Tydliga bilder och storlekslistor var också något som många respondenter svarade var viktigt i 

marknadsundersökningen och som vi tagit fasta på och vill lägga mycket kraft på. Att också 

uppdatera sidan ofta för att den skall kännas fräsch och aktuell är viktigt. 

Vi har valt av en större och en mer anpassningsbar systemlösning för vårt IT-system och det kan 

kännas som alltför ”stort” för oss. Vi har dock jämfört vår verksamhet med de referensbutiker som 

en av leverantörerna till ett passande system visar på sin sida och då kommit fram till att det 

systemet också kan passa oss. Eftersom dessa varierar mycket i omsättning, från stora aktiebolag till 

mindre företag som drivs som enskilda firmor. 

Detta blir visserligen ett mer kostsamt alternativ både vid starten och säkerligen under ett antal av 

våra första år. Men i det långa loppet och då vi också har ambitionen att utveckla verksamheten tror 

vi att detta är det bästa alternativet. Dessutom minskar vi riskerna att drabbas eller i varje fall lindra 

skadorna vid växtvärk om vi skulle expandera mycket snabbt. 

Den leverantör vi har tittat till erbjuder en rad funktioner för webb-butik och uppfyller våra behov. 

Systemet ger oss också möjligheten att lägga till tjänster och lösningar som vi i dagsläget kanske 

inte tänkt på eller vetat om att vi behöver. Dock tror vi att vi har tänkt på det mesta genom att ha 

tittat på flertal andra e-handelssidor och vad de har för funktioner för kunden. 

Vi har sett att det finns flera sätt att lösa olika serverfrågor. Och huruvida vi skall hyra in oss på ett 
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webbhotell, ha ett eget serverrum med utrustning i eller hyra serverplats i någon annans serverhall 

är en komplicerad fråga. Då vi inte har några komplicerad teknisk kunskap om server, är det inte ett 

alternativ att ha ett eget serverrum. Det är också en allt för stor och kostsam investering. Ett 

webbhotell är att föredra i början av vår verksamhet då det är en billig tjänst, trots att vi förlorar stor 

kontroll. Vi kan sedan i takt med vår utveckling lösa dessa frågor på andra sätt. 

Vi har valt att använda oss av en tredjepartslogistiklösning just för att det är ett komplicerat flöde 

som en specialist kan göra mycket bättre än vi själva kan.  Lösningen ger oss också många andra 

fördelar som att vi slipper många fasta kostnader. Att vi kan genom de alternativ vi kollat upp få en 

total leveranstid på 2-7 dagar är dessutom snabbare än vad våra största konkurrenter kan erbjuda är 

en stor fördel. Att vi valt att använda ett pull-system är just för att minska kostnader för bland annat 

lager. Också kostnader som annars varit fasta blir rörliga med dessa logistiklösningar. 

Fördelar med att använda exempelvis Posten som tredjepartslogistiker är att de är mycket kunniga 

på marknaden, de har lång erfarenhet av att leverera i Sverige. Vi behöver dock undersöka vilka 

risker som kan dyka upp samt att se hur Posten fungerat som leverantör i liknande fall. 

För att minska risker med kapitalflödet har vi valt att använda oss av Klarna som kommer ta hand 

om kreditrisken. 

Porters femkraftsmodell har gjort det den ska göra nämligen öppnat våra ögon för fler yttre 

påverkningar än de direkta konkurrenterna. Genom att använda oss av femkraftsmodellen så har vi 

fått flera uppslag, till exempel om att vi kan i framtiden komma att behöva konkurrera med de 

fysiska butikerna och vikten av att inte ha kvar situationen med en leverantör. Om vi satsar på 

unikare produkter så har kunderna dessutom inte lika mycket att välja på om det är vårt utbud av 

roligare produkter de är ute efter. Sortimentet skall svara på kundernas behov och vi vill 

tillhandahålla produkter som passar för kundernas hobbyutövande och arbetsliv. Vi vill ha ett så 

komplett urval av vår leverantörs sortiment som möjligt för att kunna erbjuda våra kunder just ett 

större sortiment. Att sortimentet skall vara av modern design gör att en stor del av sortimentet skall 

ha en högre modegrad men samtidigt vara funktionellt. Det mesta av sortimentet kommer att finnas 

i en mellan/hög prisklass med en mindre del av låg pris och högt pris.  I början kommer vårt 

sortiment att kännetecknas av ett smalt och djupt sortiment men i framtiden och i takt med att vi tar 

in fler varumärken och arbetar med att göra sortimentet mer kreativt kommer det röra sig mot ett 

mer grundare sortiment.  

Genom att endast ha ett leverantörssortiment kommer vi brottas med flera problem kring 

sortimentet som att vi inte kommer ha nyheter så ofta och det kan vara svårt att hålla ett komplett 

sortiment. Det är också viktigt att vi arbetar med inköpsfrågor och ställer de krav på vår leverantör 

som motsvarar våra egna och våra kunders värderingar och efterfrågan. Plaggen måste hålla en god 

kvalitet och stämma överens med storlekslistor. 

Våra inköp kommer att vara ganska enkelt strukturerade eftersom vi i början bara är två personer. 

Med endast en leverantör kommer vi få en nära relation och samarbete med dem.  

När vi väl börjar se till att ta in fler leverantörer kommer det vara viktigt att se till hur vi skall hålla 

kontakterna med dem samt hur vi skall organisera inköpen. 

Swot-analysen har svarat på frågor om vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot vi har. 

Vi har genom den hittat frågor vi kan dels arbeta vidare med och försöka hitta lösningar på och dels 

arbeta med för att genomföra och förstärka. De svagheter vi hittat kan vi försöka att vända till 

möjligheter, exempelvis är det en svaghet att vi bara har ett leverantörssortiment, det kan vi vända 

till en möjlighet att utöka sortimentet. Vilket i sin tur utvecklar vår positionering mot 

konkurrenterna. 

 

Om man vill koppla vårt sortiment till Kraljics matris så kan man säga att se flesta produkter är 

strategiska produkter som riskerar att bli flaskhalsar. Om vi får exempelvis får en dålig relation med 

Segers, att företaget mot all förväntan går i konkurs eller att någonting händer med fabriken i 

Ukraina så har vi inga produkter eftersom dem är vår enda leverantör. Vårt mål blir givetvis att 

dessa produkter blir hävstänger och fundamentet i vårt sortiment. Men risken finns att de fortsätter 
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att vara just strategiska med tanke på det förhållandet vi har med dem. 

Tänker vi på våra förpackningar så borde dessa bli icke-kritiska produkter, fram för allt om vi 

använder oss av flera leverantörer som vi tidigare nämnt i riskanalysen. 

Den positioneringsanalys vi gjorde med olika parametrar har visat vägen vart vi kan positionera oss 

gentemot våra konkurrenter. Parametrarna vi använde, hög/låg kvalité, stort/litet sortiment och 

hög/låg grad av kundservice visade att vi kan hitta en nisch i kundservice samt att vi måste utveckla 

vårt sortiment för att kunna konkurrera med de större konkurrenterna på vår marknad. 

Kundservice är en stor del av vårt koncept och en väldigt viktigt del därför vi vill kunna erbjuda 

våra kunder alla de tjänster och den service de kan efterfråga. För att kunderna skall känna att vi tar 

deras trygghet på allvar och att vi gör allt för att underlätta deras köp. 

Vi vill kunna erbjuda de betalningsalternativ kunderna efterfrågar och vi täcker in de flesta 

önskemål med de vi har valt. Det gör att kunderna känner sig trygga med köp speciellt att de kan 

välja att betala varan efter att de fått den levererad. Trygg e-handelsregistreringen gör att de har en 

referens till att vår butik är pålitlig och trygg att använda. 

Att vi valt att använda ett antal olika alternativ för kontakt som e-mail och telefon gör att kunderna 

på flera sätt kan kontakta oss och få svar på sina frågor, ytterligare ett sätt att göra kunderna trygga.  

Att erbjuda kostnadsfria returer gör också att kunderna kan känna att riskerna med ett köp minskar. 

Vår budget är provisorisk med de kostnader vi har fått uppgifter på. För att se hur vår affärsidé kan 

visa sig i siffror. Vi har bland annat undersökt vad det kostar att ta ut den lön vi tänkt. Vi har tittat 

till vad våra konkurrenter har och har haft i omsättning för att få en så realistisk siffra som möjligt. 

Vi har också tittat till vad det kostar för oss att ha en lokal.  

Vi tror att många av våra siffror är rimliga men att det även kan finnas kostnader som vi inte har 

räknat med och som ger oss ett annat utfall. De kostnader vi har räknat med är viktiga kostnader 

som inte kunnat bortses ifrån. Vi kommer därför ha svårt att skära ner på kostnader om vi kommer 

få svårigheter med lönsamhet, men vi har ändå redan i nuläget försökt att minska dem. Med hjälp av 

till exempel den rörliga lagerkostnaden och försäljningskanalen. 

 

 

Diskussion 

Vi tycker att det har varit svårt att sätta upp mer långsiktiga mål då vi först har velat fokusera på att 

få i gång verksamheten och således inte vet hur det kommer att gå. Vi har tänkt lite tankar om hur vi 

ser företaget i framtiden, med exempelvis utvidgningar men i dagsläget fokuserat på att skapa en 

kärna. Vi tror dock att det är ett klokt val att endast ha idéer och vänta och se var man sedan kan 

styra verksamheten.    

Vi bestämde oss tidigt för att outsourca mycket utav verksamheten eftersom vi vet att andra kan 

göra de bitarna bättre än vi och vi får i stället tiden att ägna åt det vi kan göra bra.    

Även om vi båda har en liten kunskap om hemsidor och html har vi långt ifrån en tillräcklig 

kunskap för att ens kunna göra viktiga beslut i frågor som rör detta utan viktiga råd och hjälp från 

experter. Därför kommer detta område vara det är vi kommer behöva ta in mest konsulthjälp.  

Vi tror att det är ett klokt beslut att ta till vara på Ralf Lindbergs råd att ha ett system med en öppen 

källkod för att undvika att vi låser oss till en specifik systemlösning och som sedan kan visa sig ha 

brister och bli mycket kostsamt i slutändan.   

Från början hade vi tänkt att vi skulle ha en logistiklösning som gick ut på att Segers Fabriker 

skickade sina produkter direkt från sitt huvudlager i Estland till våra kunder. På så sätt skulle vi 

kunna spara massa pengar på frakt och lagerkostnader. Problemet kom när vi diskuterade hur vi 

skulle göra i framtiden om vi skulle ta in fler varumärken och om vi ville ha våra egna 
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förpackningar på våra varor. Detta är den främsta anledningen till att vi valde att skaffa oss 

tredjepartslogistik. 

 

Fördelar med vårt val av att använda e-handel som försäljningskanal är att vi slipper alla kostnader 

som är kopplade till fysiska butiker och de svagheter denna försäljningskanal har som exempelvis 

svårigheter att hålla kompletta lager i butik. E-handel ger oss istället möjligheten att leverera varor 

från ett centrallager. 

Vi tycker att vi har gjort ett klokt val i att göra ett enkelt upplägg av webb-butiken. De flesta webb-

butiker vi besökt har ett liknande upplägg och det finns ingen anledning att krångla till detta för 

kunderna. Vår annorlunda indelning av sortimentet, som beror på att en stor del av sortimentet är i 

unisexstorlekar, kanske i stället kan ses som krånglig. Men vi har en väl genomtänkt idé med den. 

Vi tror att många kunder, framför allt kanske kvinnor, väljer att inte klicka på unisex om detta är det 

första steget i menyn och då missar en stor del av sortimentet. Vi vill undvika att detta inträffar. 

Att ofta uppdatera e-handelssidan med bilder för att ge ”sken” av att vi ofta har nyheter ser vi som 

ett enkelt sätt att få sidan att framstå som uppdaterad och ”det senaste”. 

Då vi är av uppfattningen att den moderna kunden vill ha det senaste tror vi att avsaknad av nyheter 

kan vara en stor nackdel för oss. Det är dock ett problem vi kommer att få brottas med så länge vi 

endast har en leverantörs produkter i sortiment. Men som vi försöker lösa på flera sätt genom 

hemsidan. 

Vi har också redan nämnt att vi delar värderingar med Segers Fabriker. Och det som vi båda 

värdesätter återfinns i deras produkter, det gör att vi tror att vi inte kommer ha några invändningar 

mot deras hur deras sortiment utvecklas. 

Trots att vi inte har fått någon uppfattning att plaggen inte är kvalitetssäkra, snarare tvärtom, känner 

vi att vi vill vara säkra på att de plagg vi levererar till kund stämmer överens med storlekslistorna. 

Just för att kunna säkerhetsställa att kunderna blir nöjda och får den storlek de har önskat och att 

inte vi tvingas till onödiga kostnader för byten och returer. Vi kommer därför kontrollera och mäta 

stickprover av de färdiga plaggen. 

Vi har varken råd eller vilja att lägga oss i lägre pris än våra konkurrenter och då våra konkurrenters 

utbud är alltför starkt kan vi heller inte lägga oss högre än dem. Vi kommer ändå att försöka 

konkurrera med vissa produkter för att locka kunder. 

 

Både att vår målgrupp har varit svår att samla och att den inte återfinns i varken ett demografisk 

eller geografisk kundsegment, har gjort att vi haft svårt att peka ut den. Vi har därför fått fokuserat 

på det som förenar målgruppen, deras passion för en hobby eller deras arbete, i och med att vi har 

lokaliserat målgruppen till ett psykografiskt kundsegment. Vi tror dock att detta kan vara en styrka i 

sig, dessa människor har ett stort intresse som är kopplat till det vi vill förmedla, därför tror vi att 

det kan vara lättare att få målgruppen att lyssna till vårt erbjudande bara vi väl når fram till dem.   

Att vi tror att de många internetforum som finns för en mängd olika intressen är ett bra ställe att 

hitta potentiella kunder grundar sig främst i att de människor som finns här har internetvanan vilket 

är av stor vikt då vi så slipper bortfall av människor som inte använder internet.   

Tryckta magasin och tidningar når också ut till de som vill läsa mer och lära sig mer om sitt 

intresse, människor med stor passion för sin hobby. 

Vi har inte haft tid att kolla upp hur det fungerar på yrkesgymnasier men skolorna och eleverna där 

är absolut en tänkbar målgrupp att titta mer på. 

Kundservicen är något vi kan använda oss mycket av i marknadsföringen, eftersom vi kommer 

lägga mycket tid och energi på detta område och det kommer vara något som är mycket positivt. 

Speciellt i förhållande till våra konkurrenter. 
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Några av de kärndelar och viktigaste punkter i vår affärsidé har tillkommit med hjälp av de olika 

analysmodeller vi har använt oss av. Framförallt hur vi kan positionera oss på marknaden. Porters 

femkraftsmodell gav oss många infallsvinklar exempelvis till varför vi i framtiden skall skaffa fler 

leverantörers sortiment. Vi behöver bli mer nischade på marknaden för att uppfattas som mer 

alternativa till våra konkurrenter. Vi tycker valet att ha ett mer kreativt sortiment är annorlunda och 

enbart positivt. Speciella varor verkar vara en väg till framgång vid försäljning via e-handel. 

Riskanalysernas resultat har hjälpt oss att se i nya tankebanor och vara förberedda.  

Positioneringsanalysen visade oss var våra konkurrenter brister. Tillsammans med våra egna 

erfarenheter är det där vi kan göra ett bra jobb. 

När man har arbetat för flera olika service-minded företag så blir konceptet viktigt. Man ser vilken 

skillnad det gör för kunden att bli sedd och hörd. Det är den absoluta anledningen till att det har 

blivit en sådan stor del i vårt koncept. Anledningen till att vi kommer att ha möjlighet till 

telefonkundtjänst är att en av oss tidigare har arbetat på Optimal Telecoms kundtjänst. Optimal 

Telecom står bakom kontantkortet Parlino som är helt webb-baserat och Optimals mobil kundtjänst 

fick extremt många telefonsamtal angående hur dåligt systemet med en enbart webb-baserad 

kundtjänst var. Trots att detta stod tydligt och klart när man införskaffade kortet. Telia har samma 

funktion med sitt Halebop kort och man har fått höra klagomål på detta med hos Optimal. Vi tror 

helt enkelt att en del människor föredrar att tala med andra människor och att den tjänsten 

uppskattas. 

Vi måste säga att vi blev lite chockerade när vi kom fram till att den lönen vi tänkt plocka ut endast 

är 40 % och 55 % av vad det kostar att ge oss lön och vilket har satt stora spår i budgeten, den är en 

av de största posterna. Anledningen till att lokalkostnaden kom med var att vi kände att det trots allt 

är trevligare att ha en särskild arbetsplats. Det gör det också lättare att skilja på arbetslivet och det 

privata, dessutom är vi två vilket gör att vi antingen måste arbeta på separat platser eller hemma hos 

en av oss vilket vi tror kan vara svårt att lösa på ett bra sätt. 
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Slutsats 

Slutligen känner vi oss relativt optimistiska till vår affärsplan. Vi tycker att vi har varit realistiska i 

vårt tankesätt när vi utformat vår verksamhet. Självklart räknar vi med några magra år innan vi 

etablerat oss på marknaden och tagit marknadsandelar.  

Tanken i framtiden är att verkligen satsa ytterligare på fler varumärken och bygga ett mer kreativt 

sortiment som skiljer oss från axen. Det kan även hända att vi tar in grövre arbetskläder så som 

snickarbyxor och varselkiltar. Vi ser även möjligheten att eventuellt skapa en systerbutik där vi kan 

sälja lite roligare och unikare verktyg. Vi känner att om vi lyckas med de framtidplaner som vi har 

så kommer vi att fylla en nisch som i dag saknas. 

Sammanfattningsvis tror vi på affärsidén men för att den verkligen ska gå att genomföra så måste vi 

fortsätta utveckla vår positionering. Trots det så tror vi inte att vi kommer att satsa på detta i nuläget 

och om vi gör det så kommer inte privatkunder att vara nyckelkunder i verksamheten.  

 

Metodutvärdering 

När det kommer till marknadsundersökningen så skulle vi ha behövt utveckla frågorna ytterligare. 

Olyckligtvis blev en av de viktigaste frågorna ledande ” Skulle du kunna tänka dig att handla 

professionella kläder på internet, antingen för privat bruk eller till ditt arbete?” med alternativen Ja, 

Nej och Kanske. Detta fick resultatet att vi skulle ha en osannolikt stor potentiell kundgrupp. I 

början av vår marknadsundersökning så stod vi i centrala Göteborg och intervjuade folk för att få en 

bredare svarsgrupp. Detta var en god tanke men vi drog snabbt slutsatsen att folk på ”stan” inte 

handlar på internet. Istället valde vi att göra undersökningen bland människor som redan befinner 

sig på internet. 

I övrigt har vi varit noga med att försöka använda oss av trovärdiga internetkällor och tycker att vi 

har lyckats med detta. När det gäller litteratur så har vi använt oss av många tidigare kursböcker av 

den anledningen att de är utvalda av våra lärare och därför trovärdiga och relevanta. 

Det studiebesök vi gjorde i slutet av mars var mycket givande och vi fick en bra bild över Segers 

sortiment genom att få tillgång till deras showroom. Det var bra att vi genomförde studiebesöket i 

början av arbetet, det gjorde att det var lättare att visualisera idén.  
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Budget -bilaga 1, 2 sidor. 
 

Kostnader 

Start- 

kostnad 

Månads- 

kostnad 

Års- 

kostnad 

Per 

betalning Per faktura 

Per order 

 fr. lev 

Webbutiken 7500 1450 0 0 0 0 

Domän .nu 150 0 240 0 0 0 

Auriga kortbetalning 0 150 0 3 0 0 

Klarna 2495 349 0 0 15 0 

Domän.com 150 0 120 0 0 0 

Domän .se 150 0 100 0 0 0 

Posten lager, frakt m.m. ? ? ? ? ? ? 

             

Lokal hyra 53 m2 0 2067 24910 0 0 0 

             

Inköp produkter 0 0 812500 0 0 0 

Frakt produkter genomsnitt 0 0 0 0 0 95 

             

Löner  inkl. sociala avg. 0 0 456000 0 0 0 

             

Datorer, skrivare, headset, 

telesvar, kamera 29091 0 0 0 0 0 

Mobiler + abonnemang 3500 998 0 0 0 0 

Telefonilösning inkl. 

bredband   424 0 0 0 0 

Kontorsinredning 14438 0 0 0 0 0 
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Kostnader 

Beräknad total 

Kostnad per år: 

Kostnad år 1 

inklusive 

startavgifter. 

Webbutiken 17400 24900 

Domän .nu 240 390 

Auriga kortbetalning 3300 3300 

Klarna 11688 14183 

     

Domän .se 100 250 

Posten lager, frakt m.m.  ?  ? 

     

Lokal hyra 53 m2 49714 49714 

     

Inköp produkter 812500 812500 

Frakt produkter genomsnitt 8500 8500 

     

Löner inkl. sociala avg. 456000 456000 

     

Datorer, skrivare, headset, telesvar, 

kamera 

Avskrivning 3 år 9697 9697 

Mobiler + abonnemang 11976 15476 

Telefonilösning inkl. bredband 5628 5628 

Kontorsinredning 

Avskrivning 10 år 1443 1443 

     

EXL MOMS 1388186 1401981 

 

 

 

Inkomster Års inkomst 

Eget kapital 50000 

Lån 100000 

Beräknad omsättning år 1 1250000 

Totalt 1400000 

 

 

 

Resultat  

Inkomster 1400000 

Kostnader -1388186 

Resultat 11814 
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Enkätundersökningsformulär -bilaga 2, 3 sidor. 
 

Marknadsundersökning: 

 

 

Ålder:  

 

 under 20     20-30   30-40  40-

50 

 50-60 

 60-70  70-80  över 80   

                             

 

 

Kön:  

 

 Man  Kvinna 

    

 

 

Vad är din sysselsättning? 

Det går bra att fylla i flera alternativ om man gör flera saker. 

 

 Kultur/Media/design 

 Student 

 Pedagogiskt arbete 

 Naturbruk 

 Transport 

 Övrigt 

 Hälso-/ Sjukvård  

 Kropps-/skönhetsvård 

 Kontor/Kundservice 

 Detaljhandel/Försäljning 

 Livsmedelsbutik 

 Bygg/Lager/Tillverkning 

 Restaurang/Storhushåll 

 

 

 

Hur ser ditt boende ut? 

 

 Inneboende  Hyreslägenhet  Bostadsrätt  Villa/radhus  Annat 

 

 

 

Har du någon hobby där du efterfrågar passande arbetskläder, t.ex trädgårdsarbete eller matlagning? 

 

 Ja  Nej  

 

 

 

 

Hur ofta handlar du kläder på internet? 

 

 Ofta  I bland  Sällan  Aldrig 
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Om du handlar kläder på internet: 

 

 

Vad tycker du är viktigast på en E-handelssajt?  

Det är okej att ange flera svars alternativ: 

 

 Tydliga bilder på varorna 

 Tydliga måttlistor/storlekstabeller 

 Att det är lätt att hitta/ Att sidan är lättnavigerad 

 Att det finns tydlig information om varumärkena. 

 Att sidan är inspirerade 

 Att man lätt kan sortera efter storlekar och andra egenskaper man önskar. 

 

 

     

 

Brukar du kontrollera storlekarna på måttlistorna? 

 

 Ofta  I bland  Sällan  Aldrig 

 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att handla professionella kläder på internet, 

antingen för privat bruk eller till ditt arbete? 

 

 Ja  Nej  Kanske 

 

 

 

 

Om du har en hobby som kräver arbetskläder: 

 

Vad är viktigt med dina kläder när du sysslar med din hobby?  

Om du har en hobby som kräver arbetskläder (det går bra att välja flera alternativ): 

 

 Att plagget håller 

 Att det är bra passform 

 Att det är billigt 

 Att det har snygg design 

 Att det är etiskt och miljövänligt 

 Att plagget har funktionella lösningar 
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Vad är viktigt för dig med kläder i ditt arbete?  

Om du använder kläder i ditt yrke (det går bra att välja flera alternativ): 

 

 Att plagget håller 

 Att det är bra passform 

 Att det är billigt 

 Att det har snygg design 

 Att det är etiskt och miljövänligt. 

 Att plagget har funktionella lösningar 

 


