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Abstract 
This study is written in Swedish.  

 

A faster fashion with increasingly shorter product life cycles, are forcing companies to 

find new ways to interact with their customers and to create long lasting relationships.  

New entrants to distance market, both Swedish and foreign, will increase competition for 

existing e-merchants who are challenged both in terms of price and fashion. Consumers 

today are increasing their demand and they are more aware of price and quality, which 

forces distance companies to change in order to attract customers.  

 

Social media has begun to take more space. Through word-of-mouth, the consumers’ 

personal opinions as well as their experiences about products and companies are shared 

with others. This new type of marketing must be used in the best possible way to reach 

competitive advantages towards other companies. The web shop, which not only works 

as a shop, but also as a marketing channel can affect the client before a possible purchase. 

 

The production volume is today much larger than the sold products, which creates a 

surplus of products that is difficult for companies to get rid of. These slow-movers tend to 

be marked-down, despite that the company image is affected adversely. 

 

With this background in mind, we have aimed to investigate and analyze the problem to 

find opportunities for Nelly.com to reduce their slow-movers. What can the 

manufacturers offer Nelly and what can the company offer their customers to solve the 

problem? 

 

Our interviews with employees at the company show that they strive for interaction with 

their customers, through both communities and blogs. The results from the focus group 

also pointed in the same direction; consumers are affected by blogs and campaigns. In 

our online survey, it is clear that most of the compared companies are working with some 

form of interaction with their customers through Facebook, blogs or promotions where 

customers can participate actively.  

 

The conclusions we reached in our study is that Nelly should be able to take market share 

when e-commerce is expected to increase. We also suggest that they should continue 



 

working in the same direction considering their slow-movers, but that they should follow 

up on products that are at risk earlier. We believe that Nelly's efforts to communicate 

with their customers through competitions and communities are very effective and the 

company is therefore moving in the right direction, in their attempt to decrease their store 

keeping. To take advantage of these opportunities the best way, we suggest that Nelly is 

more thoughtful in their purchases and in what they base their decisions on. The company 

should consider the various garments that will appear in TV commercials or blogs, to 

better calculate consumption when these goods become more exposed. 

  

Finally, we suggest that Nelly offers their customers tip on how to match the product they 

are buying with other clothes or accessories. Among these pieces, which are put together 

by a stylist at the company, slow-movers should mostly be suggested. This increases the 

company sale, while stocks with the slow-moving products reduce. 
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Sammanfattning 
Ett snabbare mode med allt kortare produktlivscykler tvingar företagen att hitta nya sätt 

att interagera med sina kunder på för att skapa långvariga relationer. Nya aktörer på 

distanshandelsmarknaden, både svenska och utländska, ökar konkurrenssituationen för de 

befintliga e-handlarna som utmanas både prismässigt och modemässigt. Konsumenterna 

är idag mer krävande och mer medvetna om pris och kvalitet, vilket gör att 

distanshandelsföretagen pressas till förändrig för att locka kunder. 

 

Sociala medier har tagit allt större plats och genom word-of-mouth sprider privatpersoner 

sina åsikter och erfarenheter kring produkter och företag. Företagen måste använda sig av 

den nya typen av marknadsföring för att på bästa möjliga sätt vara konkurrenskraftiga. 

Även webbshoppen, som inte bara fungerar som butik utan också som 

marknadsföringskanal, påverkar kunden inför ett eventuellt köp. 

 

Idag produceras betydligt mer än vad som säljs, vilket skapar ett överskott av produkter 

som är svårt för företagen att göra sig av med. Slow-movers brukar reas ut, trots att 

företagets image och status påverkas negativt. 

 

Med den här bakgrunden i åtanke, har vi i vår uppsats arbetat utefter syftet att undersöka 

och analysera problemet för att finna möjligheter för Nelly att minska sina slow-movers. 

Vad kan producenterna erbjuda Nelly samt vad kan företaget i sin tur erbjuda kunderna 

för att lösa problemet?  

 

Våra intervjuer med anställda på företaget visar att de strävar efter att interagera mer med 

sina kunder, både genom communities och genom bloggar. Resultatet från fokusgruppen 

pekade också i samma riktning; konsumenterna påverkas av bloggar och kampanjer, även 

om åsikterna var något delade. Likaså i webbundersökningen framgår det tydligt att 

större delen av de jämförda företagen bedriver någon form av interaktion med sina 

kunder, som via Facebook, bloggar eller kampanjer, där kunderna aktivt kan medverka. 

 

De slutsatser vi kommer fram till i vår undersökning, är att Nelly bör ta marknadsandelar 

då e-handeln väntas öka under det kommande året. Vi föreslår också att företaget bör 

fortsätta i samma riktning som tidigare gällande sina slow-movers, men att de bör följa 

upp produkter som ligger i riskzonen tidigare. Nellys arbete med att kommunicera med 

sina kunder genom tävlingar och communities, anser vi är mycket effektivt och ett steg i 

rätt riktning då de önskar minska sin lagerhållning. För att utnyttja det på bästa sätt 

föreslår vi att Nelly blir mer noggranna i vad de grundar sina inköp på. Företaget bör ta 

hänsyn till vilka plagg som kommer visas i TV-reklam eller i bloggar, för att bättre 

beräkna åtgången då varorna exponeras kraftigt och därför säljs mer. 

 

Avslutningsvis föreslår vi att Nelly erbjuder kunderna tips på matchande plagg eller 

accessoarer vid köp av en produkt. Bland plaggen, som sätts ihop av en stylist på 

företaget, bör slow-movers till största del erbjudas. På så sätt ökar företaget 

merförsäljningen samtidigt som lagervolymen med de svårsålda produkterna minskas. 

 

Nyckelord: Sociala medier, produktlivscykel, relationsmarknadsföring, distanshandel 
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1. Inledning 
Vi inleder kapitlet med en problembakgrund för att komma fram till en diskussion som 

mynnar ut till en problemformulering som vi bygger vårt arbete på. Syftet med kapitlet är att 

skapa en inblick i det valda ämnet och vilka krafter som påverkar Nellys möjligheter att bli 

framgångsrika. Vi skapar oss en förståelse för att ta reda på orsaken till vilka produkter som 

inte lyckas säljas av utan blir slow-movers och vad det stora antalet beror på. Vi bygger vår 

problembakgrund och problemdiskussion på lärdomar vi erhållit under vår studietid samt 

allmänna kunskaper som konsumenter. Vi använder oss även av referenser i form av litteratur 

och artiklar. Övriga delar av kapitlet berör syfte, avgränsning och definitioner av olika 

begrepp. 

1.1 Problembakgrund 
De senaste årens utveckling i modebranschen präglas av ett allt snabbare mode med kortare 

produktlivscykler. I samband med en förändrad attityd och en djupare medvetenhet hos 

konsumenterna har situationen på distanshandelsmarknaden förändrats. I takt med utveckling 

har nya mediekanaler skapats i form av sociala medier som ger företagen ytterligare 

möjligheter att nå sina kunder på. De sociala mediernas växande makt kan också innebära hot 

mot företagens existens på marknaden. 

 

Konkurrenssituationen har ökat för modeföretag på den svenska marknaden under de senaste 

åren. På grund av ökad internethandel, vilket inneburit att allt fler nya aktörer har kommit in 

på distanshandelsmarknaden, utmanas företag både prismässigt och modemässigt. Den ökade 

internethandeln beror dels på helt nya aktörer på marknaden men också på att kedjor och 

postorderföretag utökat sina försäljningskanaler och numera även säljer sina produkter via 

internet. Enligt Jonas Arnberg på HUI, Handels Utredningsinstitut, kan lågkonjunkturen ha 

givit nya prismedvetna konsumenter som kommer förbli lojala till e-handeln. Ungefär 33 

procent av det svenska folket handlar varor på internet någon gång per månad och tre procent 

handlar varje vecka (E-barometern Q4 2009 – Bilaga 2). Den internationella situationen har 

förändrats vilket har tvingat företag att vara uppmärksamma på konkurrenter även utanför 

landets gränser (Kotler P. et al. 2008, s. 941). Spridningen och utvecklingen av internationell 

internethandeln har utökat möjligheterna för konsumenterna att handla från andra länder. Idag 

kan kunderna via internet köpa produkter som inte finns på den svenska marknaden och utan 

svårigheter eller extra kostnader. 

 

Marknadsföringen har förändrats liksom konsumenternas attityder och beteende vilket 

påverkar handeln på många sätt. Idag är kunderna mer krävande och samtidigt mer medvetna 

om pris och kvalitet. Företaget förlorar alltmer makt till kunderna som vill ha mer valuta för 

sina pengar (Tonndorf, Hans G. 2000, s. 1). Enligt Postens nya studie Distanshandeln i 

Norden 2009, är konsumenter som handlar över nätet mer aktiva och samlar information på 

flera olika sätt innan de handlar (http://www.habit.se 2010-03-05). På så sätt har kravet på 

låga priser och nyheter i butik ökat vilket pressar distanshandeln till förändringar för att 

tillfredställa och locka kunder. För att kunna behålla sina kunder är det viktigt att företaget 

bygger upp en stark kundlojalitet. Idag räcker det inte med att tillfredställa kunderna med hög 

kvalitet och god service. För att bygga upp lojaliteten krävs att företaget känner sina kunder, 

att de kommunicerar med sin målgrupp och använder sig av kunskapen om dem. Interaktivitet 

har därför fått allt större betydelse då det handlar om att behålla sina kunder. En mängd nya 

möjligheter att kommunicera med kunderna har skapats tackvare Internets utveckling, vilket 

distanshandelsföretagen måste utnyttja (Tonndorf, Hans G. 2000, s. 10-11). 
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Idag har de sociala medierna tagit större plats och makt vilket påverkar marknadsföringen, då 

de genom word-of-mouth sprider sina åsikter och erfarenheter kring produkter och företag. 

Bloggar, communities och webbmagasin är kanaler som idag når de målgrupper som företag 

strävar efter att locka till köp. För att kunna konkurrera bland den stora mängd modeföretag 

idag krävs att företag utnyttjar nya kanaler på bästa möjliga sätt. 

 

För företag som enbart säljer via internet är vikten av en tydlig, informativ och lättnavigerad 

hemsida stor, men hemsidan fungerar inte enbart som butik, utan även som 

marknadsföringskanal. Genom att framhäva vissa nyinkomna produkter påverkas besökaren 

och drivs mot ett köp. Även kreativa och säljande modebilder påverkar hur väl produkterna 

säljer. I webbshoppar förekommer ofta en utförlig produktbeskrivning, tydliga produktbilder 

och i vissa fall även filmklipp från catwalken. Med hjälp av extrafunktioner kan kunderna i 

många butiker själva kommentera produkterna, hur passformen och kvaliteten är och om den 

uppfyller deras förväntningar (Webbundersökning 2010-05-07). Det ständigt pågående 

mediebruset påverkar konsumenterna och stör annonseringen av produkterna. Daglig 

produktplacering i tv, radio, musik och tidningar påverkar oss undermedvetet liksom dold 

annonsering och sponsring. 

 

Produktsituationen har också förändrats vilket tydligt kan påvisas på grund av det 

utbudsöverskott som idag råder på marknaden. Idag produceras betydligt mer än vad som 

säljs, vilket skapar ett överskott som genererar nya problem för företagen. Konkurrensen ökar 

och företagen tvingas sälja produkter till lägre priser vilket leder till minskade intäkter. Rean 

må vara nödvändig för att bli av med varorna, men samtidigt tappar företaget sitt värde då 

både image och status påverkas. På grund av den rådande situationen med fast-fashion har 

produkterna fått kortare livscykel. Snabbhet blir en avgörande framgångsfaktor då företag 

idag med nya tekniker kan snabba upp handelsprocesserna (Tonndorf, Hans G. 2000, s. 3). 

Idag är det allt mer viktigt att vara just-in-time för att hålla försäljningen igång. När 

produkterna har genomgått sin tillväxtfas och passerat sin mognadsfas sjunker värdet och blir 

därmed svårsålda (Kotler P et al. 2008, s. 572). Det är en allt vanligare situation som i 

samband med allt mer krävande konsumenter försvårar försäljningen och lämnar fler 

produkter kvar i lager. 

 

Svårigheter och hinder i värdekedjan skapar också problem för distanshandelsföretag i deras 

försök att utvecklas och vinna större marknadsandelar. Inom logistiken kan förseningar eller 

missförstånd skapa stora problem och därmed förluster för företaget. Det är otroligt viktigt 

med god kommunikation och ett smidigt flöde inom området för att undvika misslyckanden. 

Även inom inköpsavdelningen kan små fel orsaka dåliga försäljningssiffror. Vid bristfällig 

och felbedömd trendspaning kan felköp på avdelningen leda till ett stort antal slow-movers. 

Även felberäkningar kring efterfrågan kan leda till att allt för stora kvantiteter beställs och 

hamnar på lager. Lost-sales kan uppkomma då företag på grund av felbedömningar och i vissa 

fall för små beställningar, inte kan erbjuda kunderna varor i den storlek eller färg de önskar 

köpa och till priser som är konkurrenskraftiga. Är produktens passform dålig skickas varan 

tillbaka och blir då svårsåld om de resterande kunderna redan antagit att produkten är slutsåld 

då returhanteringen tar tid. Inom klädbranschen är det viktigt att vara just-in-time och kunna 

möta efterfrågan så väl som möjligt genom att erbjuda rätt produkt i rätt färg och i rätt storlek 

i butik vid rätt tid (van Weele, Arjan J. 2005, s.213). 
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1.2 Problemdiskussion 
Idag pågår en ständig förändring på marknaden och faktorer som företagen själva inte alltid 

styr över kan påverka deras utveckling (Smith, P R 1993, s. 187-188). De förändringar som 

påverkat dagens marknadssituation kan i viss mån kopplas samman. Det stigande 

internetanvändandet och den därmed ökade internethandeln har gradvis påverkat 

konsumenternas beteenden. De medvetna och kunniga konsumenterna kräver mer av 

företagen vad gäller pris och kvalitet och de har även krav på tillgänglighet och service. I 

samband med en ökad konkurrenssituation och ett stort utbudsöverskott läggs allt större makt 

hos kunderna idag. Det ökade internetanvändandet ligger även till grund för nya 

kommunikationskanaler där just sociala medier har fått en stark betydelse. Idag nås en stor del 

av de potentiella kunderna via bloggar, communities och webbmagasin, en möjlighet som 

företag börjat ta mer på allvar då de insett kanalernas makt över folket. Konsumenterna 

påverkas mer och mer av ett ständigt brus som finns runtomkring dem. Budskapet från 

sändaren störs av omgivande störningar vilket försvårar mottagarens avkodning och 

förståelse. Distraktionen kan både uppstå slumpmässigt i vardagen då mottagaren till exempel 

får ett sms eller då andra budskap från konkurrenter avleder signalen (Kotler P et al. 2008, s. 

698-699). Det förekommer även en hel del dold produktplacering och sponsring i de flesta 

medier som konsumenterna inte alltid är medvetna om men som de i största mån påverkas av. 

 

Det står klart att marknaden idag är betydligt mer krävande än vad den var tidigare. 

Maktfördelningen mellan företag och kund har förändrats och situationen har blivit allt mer 

komplex (Tonndorf, Hans G. 2000, s. 1). För att överleva och på ett framgångsrikt sätt 

positionera sig på marknaden krävs att företagen följer med i utvecklingen och verkligen kan 

erbjuda det kunden efterfrågar. För att skapa kundlojalitet krävs det att företagen interagerar 

med sina kunder på ett mer aktivt sätt. 

 

Ett vanligt förekommande problem hos de flesta modeföretag är ett stort antal slow-movers. 

På grund av olika faktorer lyckas företagen inte sälja sina varor som de har köpt in. Vi frågar 

oss hur distanshandelsföretag ska arbeta och vad de kan fokusera på i sin strävan att sälja av 

alla sina produkter innan deras tid gått ut? Enligt Kotler genomgår varje produkt en livscykel 

och beroende på efterfråga och försäljning är den olika lång (Kotler P et al. 2005, s. 571).  Det 

snabba modet i samband med kortare produktlivscykler gör att just-in-time får allt mer 

utrymme. I de fall där problemet får allt större betydelse kan dess påverkan på företagets 

överlevnad vara viktig. Då kan ett ständigt flöde av produkter och pengar in och ut hålla 

företaget flytande.  

1.3 Problemformulering 
I stycket behandlar vi vår problemformulering som består av vårt huvudproblem och två 

delproblem för att tydliggöra vårt syfte med projektet. 

1.3.1 Huvudproblem 
Hur kan Nelly minska sina slow-movers? 

1.3.2 Delproblem 
Vad kan producenterna erbjuda Nelly för att förbättra situationen gällande slow-movers? 

 

Vad kan Nelly erbjuda kunderna för att förhindra uppkomsten av slow-movers? 
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1.4 Syfte 
Vi fick i ett tidigt skede kontakt med modeföretaget Nelly.com. De sökte en lösning på sitt 

problem med slow-movers som idag är en viktig fråga för företaget. Vi kände att det var ett 

ämne som tilltalar oss och samtidigt passar vårt ämnesområde för examensuppsatsen.  

 

Syftet med vårt arbete är att genom en omfattande undersökning samt beskrivning och analys 

av problemet, undersöka möjligheter för att minska slow-movers på Nelly. Vi kommer även 

utreda de faktorer som påverkar kundernas köpbeteende samt leverantörernas inverkan på 

försäljningen. 

1.5 Problemavgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till företag som säljer kläder och skor till dam, via internethandel 

på den svenska marknaden. Vi gör ingen jämförelse med fysiska butiker eftersom vi anser att 

de inte har samma förutsättningar som distanshandelsföretag. Anledningen till att vi har 

begränsat oss till den svenska marknaden är för att den är mer påtaglig och ger oss större 

kontaktmöjligheter och närhet med företag och kunder.  

 

Undersökningen studeras både ur ett mottagar- och sändarperspektiv. Dock har vi valt att 

lägga större vikt på mottagaraspekten hos slutkonsumenten då vi anar att företaget redan är 

relativt införstådda med de interna problemen. 

1.6 Disposition 
Kapitel 1: Här inleds arbetet med bland annat en övergripande beskrivning av problemets 

bakgrund tillsammans med våra frågeställningar och det syfte som vi strävar efter i vår 

uppsats. 

 

Kapitel 2: I kapitlet beskrivs de metodval vi valt att utgå ifrån i vår uppsats. 

 

Kapitel 3: Här beskrivs den teori som vi grundar vårt arbete på. 

 

Kapitel 4: I kapitlet sammanställs de empiriska delarna som vi samlat in för vår 

undersökning. 

 

Kapitel 5: Här analyserar vi vårt insamlade material utifrån teori och empiri. 

 

Kapitel 6: I kapitlet presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till. 

 

Kapitel 7: Här avslutas arbetet med egna reflektioner samt en tillförlitlighetsutvärdering. 
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1.7 Definitioner och nyckelbegrepp 
Nedan följer en lista över definitioner och nyckelbegrepp vi använder oss av i vårt arbete. I 

vårt uppsatsskrivande har vi utgått från att läsaren har kunskap inom 

marknadsföringsområdet, och har därför enbart förklarat de vi anser är väsentligt. 

 

Blogg 

Sajt på internet, ofta med personliga åsikter om aktuella händelser som uppdateras med jämna 

mellanrum, som drivs av reklam. Sidan innehåller också en kommentarfunktion som gör det 

möjligt för läsare att kommunicera med bloggaren. Bloggen är integrerad med sociala medier 

och kan uppdateras via dator och mobiltelefon (http://ne.se sökord: blogg, 2010-04-15). 

Community 

Socialt nätverk och mötesplats på internet som används för att komma i kontakt med andra 

människor med gemensamma intressen (http://ne.se sökord: community, 2010-04-15).  

DIS - Days In Stock 

Är ett redskap som används för att beräkna hur många dagar lagret räcker till. Det beräknas 

genom att dividera antalet i lager genom sålda varor, inom samma period, multiplicerat med 

periodens längd. Om DIS värde överstiger 100 dagar är det en slow-mover
1
. 

Fast fashion 

Produkter baserade på de senaste modetrenderna. Plaggen tillverkas och designas på kort tid 

för att möta kundernas efterfrågan (http://www.apparelsearch.com sökord: fast fashion, 2010-

04-15). 

Hype 

Benämning på manipulerande marknadsföring eller PR. Popularitet och uppmärksamhet som 

ägnas åt en viss företeelse (http://ne.se sökord: hajp, 2010-05-12). 

Just-in-time 

Ett logistiksystem som enligt ”pull”-konceptet enbart producerar varor enligt efterfrågan för 

att på så sätt minska lagerkostnaderna (http://ne.se sökord: just-in-time, 2010-04-15). 

Lost-sales 

När företaget misslyckas med att leverera en efterfrågad produkt (Kreativt Affärsmannaskap 

HT09, Hedén, McAndrew). 

One-stop-shop 

En plats, vanligtvis en butik, där olika krav kan tillgodoses på ett och samma ställe 

(http://www.phrases.org.uk, 2010-05-06) 

Show-room 

Utställningslokal (http://ne.se sökord: showroom, 2010-04-15). 

Slow-movers 

Så kallade hyllvärmare. Produkter som är svåra att sälja av olika anledningar (http://ne.se 

sökord: hyllvärmare, 2010-04-15). Vi har i vårt arbete valt att enbart använda det engelska 

ordet slow-movers då vi tycker att en översättning kan ge en annan uppfattning av begreppet.  

                                                 
1
 Christoffer Öjerhed, Inköpscontroller på Nelly.com, Intervju den 7 april 2010 
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2. Studiens metod och genomförande 
I kapitlet beskriver vi vilka metoder vi har använt oss av i vårt arbete och vilka metoder vi 

valt bort. Vi har även redogjort för undersökningens tillförlitlighet där vi beskriver hur vi 

förhåller oss till reliabilitet och validitet. Följande metodval bygger på kunskaper vi erhållit 

under tidigare kurser. 

2.1 Val av vetenskaplig huvudinriktning 
Vi har byggt vårt arbete på den hermeneutiska vetenskapen då vi har låtit våra egna tolkningar 

och slutsatser leda fram till resultatet. Enligt principen har vi behandlat ämnet i sitt 

sammanhang då vi diskuterat ur ett helhetsperspektiv. Vi har valt bort den positivistiska 

metoden då vi inte samlat in några data. 

2.2 Val av forskningsansats 
I vår undersökning har vi på ett abduktivt sätt arbetat oss fram till ett resultat. Vi har under 

arbetets gång kommit att upptäcka nya förhållningssätt som har lett oss till konkreta teorier, 

samtidigt som de fört oss till nya frågor enligt det induktiva förhållningssättet. Vi har även 

använt oss av den deduktiva metoden då vi vid studier av verkligheten, i form av bland annat 

intervjuer, kopplat dem till befintlig teori. På så sätt har ansatsen i förlängningen kommit att 

bli både deduktiv och induktiv, det vill säga abduktiv. 

2.3 Val av undersökningssyfte 
Vår undersökning har en deskriptiv inriktning då vi har valt att beskriva problemet med hjälp 

av befintlig kunskap. Dock har syftet präglats av en explorativ karaktär då vi i viss mån, med 

hjälp av antaganden och tester, har identifierat och brett beskrivit företagets problem. Vi har 

frångått det förklarande syftet på grund av att vi saknar kunskap och information för att 

fullständigt och trovärdigt kunnat förklara problemet. 

2.4 Val av undersökningsmetod och undersökningsansats 
I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod då vi har intervjuat anställda på 

fallföretaget samt gjort egna observationer av webbhandelsbutiker. Vi har även använt oss av 

den kvalitativa metoden då vi har samlat ihop respondenter till en fokusgrupp. Vi har 

dessutom arbetat utefter en fallstudieansats som gett en smal och djup analys av ämnet under 

en begränsad tid.  

2.5 Val av urvalsmetod 
I våra undersökningar har vi använt oss utav ett icke-sannolikhetsurval. Vid intervjuer av 

anställda på Nelly valde vi de personer som har kunskap och kännedom om ämnet vilket vi i 

det här fallet värderar högre än statistiska resultat. Det strategiska urvalet passade eftersom vi 

ville ha en djupare diskussion med de insatta på företaget. Vi använde oss av både ett 

bekvämlighetsurval och ett självurval då vi sökte deltagare till vår fokusgrupp. Kraven vi 

ställde på respondenterna var att de var tvungna att ha tidigare erfarenhet av e-handel, vara 

tjejer samt i en ålder som matchar företagets största målgrupp. 

2.6 Val av data 
Vårt arbete har byggts upp av kritiskt granskad sekundärdata i form av artiklar, litteratur och 

statistiska undersökningar. Kunskapsinsamlingen skedde i ett tidigt skede för att vi skulle få 

en grund och en djupare förståelse för ämnesområdet. Vidare samlades primärdata in genom 

intervjuer som följde det strategiska urvalet, egen observation i form av en webbundersökning 

samt en diskussion i fokusgrupp. Även insamlandet av primärdata skedde i ett tidigt skede, 

bortsett från den kompletterande intervjun som tillkom då vi saknade svar på vissa punkter. 
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2.7 Val av datainsamlingstekniker 
De primärdata som vi har samlat in bygger på icke-sannolikhetsvalda ostrukturerade 

intervjuer. Vi valde respondenter för de strategiska intervjuerna utefter förslag från vår 

kontaktperson på Nelly men också efter våra behov och vårt syfte i undersökningen. Vi 

använde oss även av en fokusgrupp där vi samlade fem respondenter i Nellys målgrupp som 

hade tidigare erfarenhet av e-handel. 

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 
För att få ett så reliabelt resultat som möjligt har vi strävat efter att göra ett så noggrant 

förarbete som möjligt för att öka tillförlitligheten vid intervjuerna. För att säkerställa 

validiteten i frågorna till fokusgruppen testade vi frågorna i förväg för att kunna korrigera 

otydligheter. Även intervjun på företaget bearbetades noga då ordningen på frågorna kunde 

påverkat svaren då respondenten kan uppleva obehag inför vissa frågor tidigt i samtalet. Vi 

försökte undvika missförstånd genom tydliga formuleringar och välkända uttryck. 

 

Vid samtalen med fokusgruppen försökte vi att öka reliabiliteten genom att använda oss av 

ljudinspelning. På så sätt kunde vi kontrollera vad som hade sagts och få mer trovärdighet i 

texten. Vi anser att det är viktigt att respondenternas åsikter återges på ett rättvist sätt. Båda 

forskarna var närvarande vid alla intervjuerna där en ledde samtalet medan den andra 

observerade och antecknade. 

 

Eftersom vi samtalat med respondenter med olika ställning och ansvarsområden har vi inte 

sökt samma svar hos alla, utan svar på de områden de behärskar bäst. Tackvare att vi fick 

samtala med de som var tillgängliga vid intervjutillfället tror vi inte att tidsbrist eller press har 

påverkat respondenternas svar. Vi försökte även undvika intervjuareffekten genom att vara 

tränade inför intervjun och bära neutral klädsel. 

 

Vi försökte att ha ett kritiskt förhållningssätt till de svar som gavs vid intervjuerna då 

respondenterna, som är anställda på företaget, kan ha tenderat att svara partiskt. 

 

Vi ansåg vid bearbetningen att det var viktigt att stödja de primära resultaten med sekundära 

källor i form av vetenskapligt granskad litteratur. Informationen har vi försökt hålla så aktuell 

som möjligt för att på ett rättvist sätt spegla dagens verklighet. 

  



 
 8 

3. Teoretisk referensram 
Följande kapitel syftar till att beskriva utvalda teorier med relevans för problemområdet. Vi 

har valt relevanta modeller som stödjer vår undersökning och i examensarbetets teoretiska 

referensram kommer vi att beskriva dem från grunden för att skapa förståelse för dess 

användande och koppling till vår problemställning. De utvalda modellerna kompletterar 

varandra och vissa är omformade för att passa vårt specifika ämnesområde. Vi har valt att 

behålla ”The Schramm model” på engelska, då det är det ursprungliga språket i 

referenslitteraturen. 

3.1 Interaktioner och relationer 
Nedan följer teoretiska beskrivningar av två olika delar inom ämnet interaktioner och 

relationer. 

3.1.1 Marknadsföringens kärna: Utbyte eller interaktioner och relationer 
Marknadsföringens kärna har sedan 70-talet beskrivits som utbytet av värde, i form av 

exempelvis fysiska produkter mot pengar. Marknadsföringen syftar till att underlätta utbytet. 

Tack vare den grundläggande synen har modeller och begrepp i de flesta fall inriktats mot att 

skapa utbyte, vilket i sin tur resulterat i att marknadsföringen har fokuserats på att få kunder 

att köpa. Typen av marknadsföring kallas vanligtvis transaktionsmarknadsföring (Grönroos, 

C. 2008, s.36-38). 

  

Idag är marknadsföringen till viss del kampanjdominerad med målet att erbjuda varor eller 

tjänster till försäljning. I många fall är priset ett viktigt och starkt säljargument vid förvärv av 

nya och gamla kunder. Ibland utvecklas även kampanjer med syfte att stärka eller utveckla 

image och underlätta köp (Grönroos, C. 2008, s.36-38). 

  

Idag är det minst lika viktigt för företag att behålla befintliga kunder, som att skaffa nya, ett 

moment som inte ligger i fokus vid transaktionsmarknadsföring. Ett perspektiv som i största 

del syftar till att anskaffa nya kunder blir otillräckligt då dagens marknader blir allt mer 

globaliserade och konkurrensutsatta. Det transaktionsinriktade perspektivet är effektivt i 

situationer på växande marknader då utbytet inte kräver en betydande interaktion mellan kund 

och producent. För tjänsteföretag och företag som marknadsför sig genom business-to-

business, är det däremot viktigt att kunna identifiera sina kunder och skapa en individuell 

relation till dem. Tackvare framsteg inom informations- och databasteknik har den direkta 

kommunikationen ersatts med system för automatiserad drift (Grönroos, C. 2008, s.36-38). 

  

Ett nytt perspektiv med fokus på interaktion mellan varutillverkare/tjänsteleverantör och 

inköpare/kund har vuxit fram sedan 1970-talet och kan ställas i kontrast med 

transaktionsperspektivet. Köpare- och säljareinteraktionen är en viktig del av 

marknadsföringen då hanteringen av interaktionen påverkar och styr kundernas köpbeteende. 

Genom att fokusera på interaktionen och se relationen mellan partnerna som 

marknadsföringens kärna, istället för utbytet, kan marknadsföraren se kunden som en 

relationspartner. Följden av det så kallade relationsperspektivet med väl underhållna relationer 

leder till upprepade köp och möjlighet till ny försäljning. Vikten ligger i att med hjälp av goda 

kundrelationer och kontinuerlig kommunikation underlätta och stödja utbyten eller 

transaktioner (Grönroos, C. 2008, s.36-38). 

  

De två perspektiven som berör relationer respektive transaktioner kan ställas i kontrast till 

varandra (Grönroos, C. 2008, s.36-38).  
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3.1.2 Transaktions- och relationsperspektiv i marknadsföringsprocessen 
De två olika processerna som sker i transaktions- respektive relationsperspektivet skiljer sig åt 

när det gäller att skapa värde för kunden. Vid en transaktion sker ett byte av värde mot pengar 

vilket ligger i grunden för marknadsföringen. Marknadsföring som bygger på perspektivet 

skapar värde till kunderna redan vid produktionsstadiet och syftar till att leverera det redan 

producerade värdet (Grönroos, C. 2008, s.40-41). 

 

 
 

Figur 3:1 Transaktionsperspektiv och relationsperspektiv i marknadsföringsprocessen 

(Grönroos, C. 2008, s.40) 

 

Relationsperspektivet syftar till att skapa ett värde för, och av, kunderna delvis tillsammans 

med producenter och leverantörer. Det är inte produkten som står i fokus, utan den 

värdeskapande processen som uppfattas av kunden. Uttrycket ”användarvärde” passar väl in 

eftersom värdet inte finns i produkten utan uppstår när kunden använder tjänsten eller varan. 

Istället för att bara leverera produkten ska marknadsföringen stödja processen och bidra med 

ett ökat värde (Grönroos, C. 2008, s.40-41).  

 

Fokuseringen i de olika perspektiven resulterar i olika former av marknadsföring.  

 
Figur 3:2 Inneboende värderingar i relations- och transaktionsmarknadsföring 

(Grönroos, C. 2008, s.41) 
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Transaktionsmarknadsföringen bygger på att det inte finns en specifik kund och målet är att få 

konsumenterna att välja deras produkter eller tjänster framför konkurrenterna. Det kan uppstå 

en konkurrenssituation då marknadsföraren upplever att han gör någonting mot, snarare än 

för, kunden. Istället för att erbjuda en efterfrågad produkt krävs istället övertalning för att 

sälja (Grönroos, C. 2008, s.40-41). 

 

Relationsmarknadsföringen bygger på kundens och leverantörens gemensamma 

värdeskapande som kräver samarbete för att skapa ett efterfrågat värde hos produkten. Till 

skillnad från transaktionsmarknadsföringen uppstår en tillfällig förbindelse mellan partnerna 

och kunden ses som en tillgång som tillsammans med företaget skapar lösningar och fyller 

behov (Grönroos, C. 2008, s.40-41). 

3.2 Tjänst- och produktkvalitet 
Tjänst- och produktkvalitet är en viktig del för företag då de strävar efter att eliminera sina 

konkurrenter och öka försäljningen. Det leder till högre vinst men också högre kostnader för 

företaget då förändringar och förbättringar krävs. I det långa loppet leder högre kundnöjdhet 

till en ökad försäljning (Kotler et al. 2008, s.609). 

 

Modellen för upplevd tjänstekvalitet är grundläggande och beskriver hur kunden uppfattar den 

totala tjänstekvaliteten. För att uppnå god kvalitet, krävs ett godtagbart resultat och för att 

vinna konkurrensfördelar krävs en serviceprocess av utmärkande kvalitet. Kvalitetsförbättring 

är ofta ett viktigt internt mål för företaget och det krävs att de definierar vad kvalitet är, hur 

kunderna upplever det och hur kvaliteten kan förbättras. Kvaliteten på en viss produkt eller 

tjänst kan definieras som vad kunden upplever att den är. Kunderna uppfattar ofta kvalitet 

som ett bredare begrepp med andra aspekter än de rent tekniska. Företaget måste förstå att det 

är kundens upplevda kvalitet som räknas och att onödiga processer endast är kostsamma och 

tidskrävande (Grönroos, C. 2008, s.79-81). 

3.2.1 Kvalitetsdimensioner 
I tjänsteprocessen äger produktion och konsumtion rum samtidigt. Vad som sker i 

servicemötet avgör hur tjänsten upplevs. Tjänstekvaliteten består av två dimensioner, en 

teknisk, så kallad resultatmässig dimension och en funktionsmässig eller processinriktad 

dimension. VAD kunden erhåller vid interaktionen påverkar kvalitetsupplevelsen och företag 

betraktar ofta det som kvaliteten på den produkt eller tjänst som de levererar. Dock är 

kvaliteten endast den tekniska, alltså resultatkvaliteten. Kunden påverkas även av HUR 

tjänsten erhålls och av produktions och konsumtionsprocessen, den senare dimensionen kallas 

den funktionella kvaliteten, eller processkvaliteten. Företagets image har en avgörande 

betydelse i fråga om de produkter och tjänster de erbjuder, vilket påverkar 

kvalitetsupplevelsen. Bra image gör att mindre misstag lättare kan förlåtas. Om företaget ofta 

gör misstag kan deras image ta skada. Den tekniska och den funktionella kvaliteten kan 

styrkas av en rad olika tjänster som till exempel leverans, logistik, reklamationshantering och 

personalutbildning (Grönroos, C. 2008, s.81-83). 

 

Det finns även andra dimensioner att beakta då även faktorer som inte är tekniska eller 

funktionella kan påverka kunden. Aspekten VAR, det vill säga processmiljön, påverkar också 

kundens kvalitetsupplevelse. En sliten lokal kanske inte väger upp ett positivt bemötande från 

personalen. Även ekonomisk kvalitet kan vara av betydelse då det handlar om vilka tänkbara 

ekonomiska effekter en lösning kan resultera i (Grönroos, C. 2008, s.83). 
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3.2.2 Kvalitet och konkurrensfördelar 
Kvalitet ses ofta som en viktig ingrediens för att nå framgång. För att skapa en total kvalitet är 

det viktigt att välja den dimension som är bäst lämpad för företaget i ett försök att förbättra sin 

konkurrenssituation. En satsning på den tekniska kvaliteten kan vara ett framgångsrikt 

koncept om konkurrenterna inte kan matcha dimensionen, men vanligtvis kan det vara svårt 

att skapa ett sådant försprång i många producerande branscher då konkurrenterna är snabba att 

kopiera varandra. I ett tjänsteföretag är konkurrenterna ännu snabbare med att lansera 

liknande tjänster, exempelvis banktjänster. Även i de fall då ett företag har utvecklat en 

produkt med överlägsen teknisk kvalitet kan dess funktionella kvalitet vara så pass dålig att 

den totala kvaliteten sjunker (Grönroos, C. 2008, s.83-84). 

 

Servicestrategi innebär att företaget arbetar med att förbättra sin serviceprocess för att skapa 

sig en bättre grund för sitt kvalitetsarbete. Ett sätt att skapa ett högre kundvärde kan vara att 

erbjuda dem fler och mer utvecklade tjänster med fokus på funktionell kvalitet. Den tekniska 

kvaliteten är fortfarande av stor vikt i försöket att skapa konkurrensfördelar och omvänt i de 

fall då den tekniska kvaliteten är i fokus. Det är viktigt att det finns en balans och en 

blandning av de två dimensionerna för att uppnå en total upplevd kvalitet. Företagets strategi 

bestämmer vilken nivå den tekniska kvaliteten bör ligga på för att möta kundernas 

förväntningar (Grönroos, C. 2008, s.83-84). 

3.2.3 Upplevd tjänstekvalitet 
De två kvalitetsdimensionerna, som rör vad och hur kvaliteten upplevs, ligger till grund för 

hur varje individ upplever kvaliteten, men kvalitetsupplevelsen är en mer komplex process än 

så, då inte bara kvalitetsdimensionerna bestämmer upplevelsen av produkten eller tjänsten. 

Kundens erfarenhet, och personens erfarenhet av kvaliteten, påverkar hur produkten uppfattas 

och kallas förväntad kvalitet. Om kunden har orealistiska förväntningar kommer den totala 

upplevda kvaliteten upplevas som dålig även om en objektiv källa mäter att kvaliteten är god. 

Den förväntade kvaliteten beror på olika faktorer som, word-of-mouth, 

marknadskommunikation, företagets image, pris samt kundens behov och värderingar 

(Grönroos, C. 2008, s.84). 

 

Marknadskommunikation innebär bland annat annonser, webbplats och internet-

kommunikation som kontrolleras direkt av företaget. Image innebär vad kundens tidigare 

erfarenhet av företaget består av och kontrolleras indirekt av företaget, likaså word-of-mouth. 

De valda faktorerna påverkas av omgivningen men består i grund och botten av kundens 

tidigare erfarenheter av företaget och byggs upp av exempelvis annonser. Kundens behov och 

värderingar påverkar också den förväntade kvaliteten vid köpbeslutet. Trots att företag 

försöker förbättra sin upplevda kvalitet genom ett kvalitetsprogram kan deras satsning brista 

då en annonskampanj lovar mer än vad det håller och kundens förväntade kvalitet skiljer sig 

från erfarenheten av produktens eller tjänstens kvalitet. Det kan förhindras genom att 

kvalitetsprogrammet även omfattar marknadsavdelningen (Grönroos, C. 2008, s.85).  

 

Ett företags försök i att förbättra sin kvalitetsprocess kan krossas genom att företaget lovar för 

mycket, vilket leder till obalans i kundens förväntan och den kvalitet som kunden får uppleva. 

Därför är det viktigt att lova mindre än vad företaget tror att de kan leverera till kunden. På så 

sätt blir kunderna glatt överraskade av den upplevda kvaliteten och skapar på så sätt lojalitet 

och trogna kunder (Grönroos, C. 2008, s.86). 
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3.2.4 Gapanalys 
Gapanalysen är en modell som syftar till att undersöka ursprunget till kvalitetsproblem. Det är 

även ett redskap som stödjer ledarnas förståelse vid förbättring av kvalitet. Modellen visar 

grundläggande vilka steg som måste uppmärksammas vid analys och tolkning av kvalitet och 

hur kvalitet hos produkter och tjänster skapas. Den övre delen av modellen är kopplade till 

kunden, medan den nedre är kopplad till leverantören (Grönroos, C. 2008, s.116-117). 

 

 
Figur 3:3 Modell för tjänstekvalitet: Gapanalys 

(Grönroos, C. 2008, s.116-121) 

 

Förväntad service är ett resultat av kundens tidigare erfarenheter och individuella behov, men 

består även av kommunikation i form av word-of-mouth och företagets 

marknadskommunikation (Grönroos, C. 2008, s.116-117). Word-of-mouth bygger på 

kundernas tidigare erfarenheter som påverkar vad de berättar för andra om servicen. Kunderna 

är starkt påverkade av andras åsikter och upplevelser. Att förstå och kontrollera word-of-

mouthkommunikation blir mer och mer viktigt för företag som behandlar service. Nya medier 

i form av communities, bloggar och produktrecensionssajter pekar på att kontroll och 

utformning av word-of-mouth är viktigare och mer utmanande än någonsin.  Det bästa sättet 

att få positiv word-of-mouth är att skapa minnesvärda och positiva serviceupplevelser. Om 

servicen inte är tillfredställande är det viktigt att ha en effektiv strategi som reparerar negativa 

uppfattningar. (Zeithaml, Bitner, Gremler, 2009, s.65-66). 

 

Den upplevda servicen bygger på den erfarenhet kunden har av företagets service och är ett 

resultat av ett flertal interna beslut och aktiviteter. De beslut som fattas kring vilka 

kvalitetsspecifikationer organisationen ska arbeta efter vid leveransen av produkten består av 

ledningens uppfattningar om kundens förväntningar. Marknadskommunikation påverkar både 

den upplevda servicen och den förväntade (Grönroos, C. 2008, s.117-118). 
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Modellen visar även fem så kallade kvalitetsgap mellan de olika delarna. Gapen kan härledas 

ur brist på struktur i kvalitetsstyrningsprocessen. Det femte och sista gapet är ett resultat av de 

andra gapen som uppstått och är det problem som företag försöker förhindra.  

 

Gap 1 – ledningens uppfattningar 

Ledningens uppfattningar om kundernas kvalitetsförväntningar kan vara felbedömda vilket 

kan leda till ett gap. Vidare uppstår problemet på grund av bland annat felaktig information 

från undersökningar och analyser av marknaden och felaktig tolkning av kundernas 

förväntningar. Även avsaknad av efterfrågeanalys eller en för komplex organisationsstruktur 

kan leda till att gap uppstår (Grönroos, C. 2008, s.118). 

 

Gapet kan lösas genom ledningsbyte eller förbättrad kunskap vid dålig ledning. Även en mer 

strukturerad organisation kan förbättra kommunikationen och minska felaktigt 

informationsutbyte. Bättre förståelse för kundernas behov och önskemål kan ges genom mer 

utvecklade marknadsundersökningar (Grönroos, C. 2008, s.118). 

 

Gap 2 – kvalitetsspecifikationer 

Det andra gapet beskriver hur brist på överensstämmelse mellan kvalitetsspecifikationer och 

företagets uppfattningar om kundernas förväntningar på kvaliteten. Gapet kan uppstå på grund 

av misstag i planeringsarbetet och dålig ledning av arbetsprocessen. Även otillräcklig 

målformulering och stöd från ledningen kan bidra till gapet (Grönroos, C. 2008, s.118-119). 

 

Problemen i gapet är olika stora och bygger oftast på att det saknas verkligt engagemang för 

skapandet av tjänstekvalitet hos ledningen. För att lösa problemet krävs omprioriteringar 

eftersom kvalitet idag är en avgörande framgångsfaktor. För att undvika problem kring 

planeringen krävs ett samspel mellan ledning och anställda och att de jobbar mot 

gemensamma mål (Grönroos, C. 2008, s.118-119). 

 

Gap 3 – leverans  

Leveransgapet uppstår då den specificerade kvaliteten inte uppfylls i tjänstens produktions- 

och leveransprocess. Vidare uppstår gapet till följd av allt för komplexa 

kvalitetsspecifikationer, dålig överensstämmelse mellan specifikation och företagskultur, 

dålig ledning och otillräcklig intern marknadsföring (Grönroos, C. 2008, s.119-120). 

 

Gapet består av många problem som för det mesta är komplicerade och lösningarna blir därför 

komplexa. Anledningarna till problemen kan delas upp i tre kategorier: företags- och 

arbetsledning, personalens uppfattningar om specifikationer och kundernas behov samt brist 

på tekniskt och operativt stöd. Möjliga lösningar omfattar ofta en förändring i ledarens sätt att 

behandla sina anställda. Förändringar kring belöningssystem kan krävas då de strider mot 

företagets kvalitetsspecifikationer och kan placera de anställda i en besvärlig sits. De anställda 

kan även känna viss kluvenhet då de vid samspel med kunden inser att han eller hon har andra 

åsikter, som ibland är berättigade, kring leverantören än vad som står i specifikationen. 

Motivationen blir lidande hos den anställde och kan avhjälpas genom bland annat 

personalutbildning som skapar förståelse och ökar den interna marknadsföringens betydelse. 

Vid bristande rekrytering kan företaget förbättra processen för att undvika felaktiga beslut i 

framtiden. Anställda med krävande arbetsuppgifter kan få problem med att fylla 

kvalitetsspecifikationerna gällande kundbemötande. Det avhjälps genom att förtydliga 

personalens uppgifter och effektiviserar arbetet. Företaget kan likaså byta ut teknik, system 

eller rutiner för att bättre passa de anställda och därigenom stödja kvalitetsarbetet (Grönroos, 

C. 2008, s.119-120). 
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Gap 4 – marknadskommunikation 
Det fjärde gapet handlar om att marknadskommunikationen inte stämmer överens med den 

levererade produkten eller tjänsten och kan uppkomma efter att företaget inte synkroniserat 

eller har svårt att samordna sin marknadskommunikation med sin övriga verksamhet. Även en 

överdrift i marknadsföring kan göra att företaget får svårt att hålla vad de lovar (Grönroos, C. 

2008, s.121). 

 

Lösningarna på problemen är att skapa ett system som resulterar i samordning mellan 

genomförandet av marknadsföring, verksamhet och leverans. Till exempel bör alla de som är 

inblandade i produkten eller tjänsten tillsammans med marknadsavdelningen planera större 

marknadsföringskampanjer. Företag kan arbeta utifrån förhållningssättet för att skapa ett 

större intresse bland de anställda samt hålla löften i sin marknadsföring mer realistiska. 

Svårigheterna med att lova för mycket kan lösas genom att företaget skaffar bättre 

planeringsrutiner samt att ledningen övervakar marknadskommunikationen mer aktivt 

(Grönroos, C. 2008, s.121). 

 

Gap 5 – upplevd kvalitet 

Det avslutande gapet handlar om att kundens erfarenheter om produkten inte stämmer 

överrens med förväntningarna, vilket kan resultera i dålig kvalitet och kvalitetsproblem. Gapet 

kan även ge företaget ett dåligt rykte och försämra organisationens word-of-mouth, vilket kan 

skada företagets image och leda till minskad försäljning.  

 

Gapet som rör upplevd kvalitet kan även leda till positiva effekter för företaget då kvaliteten 

överstiger förväntningarna. Gapet beror på en blandning, eller en kombination av tidigare gap. 

Företag kan minska gapet genom att finna orsaken till problemet vilket sker genom en analys 

av bakomliggande orsaker i övriga gap (Grönroos, C. 2008, s.121-122). 

3.3 Kommunikation 
År 1954 formade Wilbur Schramm ”The Schramm model” som än idag är en väl använd 

grundmodell inom masskommunikation. Olika faser med olika karaktär bygger upp modellen 

och kan bara urskiljas under en viss sekvens. Överföring av information från sändare till 

mottagare utgör kommunikationsprocessen via ljud och bild. Det krävs att signalerna är starka 

och trovärdiga mellan de olika faserna för att undvika att slås ut av störande brus (Baines et 

al. 2008, s. 434). 

 

 
Figur 3:4 Omarbetad från The Schramm model (1954) 

(Brassington F, Pettitt S. 2006, s 632-640)  
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Producer 

Producenten är i det här fallet leverantören som producerar varor som sedan säljs till företaget 

som i det här fallet är sändaren (Brassington F, Pettitt S. 2006, s 632-640). 

 

Sender 

Sändaren är den som skickar meddelandet och kan vara en organisation eller en reklambyrå 

som vill kommunicera ett budskap eller meddelande till en utvald målgrupp. Det är sändaren 

som kodar meddelandet. Budskapet är ofta tydligt, men det är sättet att utforma det som avgör 

hur det tas emot av mottagaren. Det är viktigt att som sändare ha kunskap om mottagarens 

attityd, karaktär och sinnesstämning för att budskapet ska uppfattas på rätt sätt och nå ett 

önskat resultat (Brassington F, Pettitt S. 2006, s 632-640). 

 

Signal 

Meddelandet är det budskap som sändaren vill att målgruppen ska förstå eller påverkas av vid 

mottagandet i kommunikationen (Brassington F, Pettitt S. 2006, s 632-640). Signalen kan 

kommuniceras genom ord, bilder eller symboler (Kotler et al. 2008, s.698-699). Meddelandet 

kan förmedlas genom olika typer av kommunikationskanaler och valet av kanal kan påverka 

hur väl meddelandet kommuniceras (Brassington F, Pettitt S. 2006, s 632-640). 

 

Receiver 

Mottagaren av ett meddelande kan vara individer inom målgruppen. Det är mottagaren som 

avkodar signalen genom att tolka och skapa sig en förståelse. Det är svårt att få mottagaren att 

uppfatta meddelandet på rätt sätt, många faktorer bör tas i beaktning då mycket påverkar hur 

mottagaren tolkar signalen. Exempelvis kan ett tonläge eller ett ansiktsuttryck avgöra hur 

signalen tas emot (Brassington F, Pettitt S. 2006, s 632-640). 

 

Feedback 

Respons är den reaktion som mottagaren ger tillbaka till sändaren. Det kan vara en öppen 

aktion, exempelvis att köpa produkten eller be om mer information. Det kan också vara en 

mindre öppen då kunden blir medveten om varumärket och får en attityd till företaget. Direkt 

respons sker vid direkt kontakt, till exempel vid telefonförsäljning, medan 

masskommunikation genom tv-reklam ger en långsam reaktion. Eftersom det är kostsamt med 

marknadskommunikation är det viktigt att övervaka resultatet av en kampanj och i vissa fall 

göra ändringar i kommunikationsprocessen. Många organisationer testar sina meddelanden på 

en mindre grupp innan de startar sin masskommunikation för att se att meddelandet tas emot 

på rätt sätt (Brassington F, Pettitt S. 2006, s 632-640). 

 

Noise 

Bruset inkluderar alla faktorer som stör signalen att nå fram till mottagaren. Ett exempel på en 

störning är att mottagaren inte tittar på tv när reklamen sänds. Andra brus inkluderar 

konkurrerande marknadsföring och det är företagets uppgift att utforma en distinkt signal 

grundad på god målgruppskännedom som därmed inte störs av bruset (Brassington F, Pettitt 

S. 2006, s 632-640).  
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3.4 Leverantörsfokus 
I en relationsbaserad marknadsföringsstrategi är det en förutsättning att tillverkare, 

återförsäljare och leverantörer har kännedom om kundernas behov och önskemål på sikt och 

tillsammans kan erbjuda kunden tilläggsvärden. Vid de relationer som uppstår mellan ett 

företag och en kund då ett flertal transaktioner görs ligger produkten inte i centrum, utan det 

gör själva relationen. För ett producerande företag är det produkten som är i fokus men är den 

är sällan tillräcklig för att skapa en hållbar position på marknaden på egen hand, utan det 

krävs att företaget kan hantera övriga element, exempelvis tilläggstjänster. Vid ett bilköp är 

det oftast servicen efter köpet som resulterar i missnöje hos kunde och inte själva bilen 

(Grönroos, C. 2008, s.143-144). 

 

Modellen nedan är omarbetad utifrån ”Kundfokus: företaget som en tjänsteverksamhet” och 

beskriver de processer som äger rum mellan leverantör och kund. I modellen ses tjänster som 

ett tillägg till de producerade varorna. Fokus som riktas bakåt mot leverantören är det tjänster 

som kunden i första hand uppfattar. Det är servicerelaterade tjänster som skapar ett värde hos 

kunden och produktionen förutsätter värdeskapandet (Grönroos, C. 2008, s.143-144). 

 

 
Figur 3:6 Omarbetad från Kundfokus: företaget som en tjänsteverksamhet 

(Grönroos, C. 2008, Bild s.144) 

3.5 Kundnärhet 
Kundnärheten är den faktor som påverkar verksamheten i högsta grad och handlar om att 

skapa en relation till sin kund, vare det är en långvarig förbindelse eller en tillfällig kontakt. 

Kundnärheten anpassas efter den enskilda kunden och olika typer av värdenycklar används 

för att skapa ett mervärde.  

 

 
Figur 3:5 Kundnärhetens nycklar 

(Blomqvist et al. 1999, s.14-19). 
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Kundnärhetens tre nycklar bygger upp en dimensionstrappa som visar på hierarki mellan de 

tre faktorerna. Tillgänglighet lägger grunden till kundnärheten, men i nästan steg krävs 

interaktivitet och för att nå total kundnärhet krävs värdeskapande (Blomqvist et al. 1999, s.14-

19). 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet innebär dels att finnas tillhands samt att vara samarbetsvillig och därmed 

mottaglig för signaler från kunder och omvärld. Att vara tillgänglig handlar inte bara om att 

vara snabb på telefonen utan kräver en stark närvaro på marknaden. Närvaron utgörs av hur 

befintliga och potentiella kunder upplever varumärkets styrka och tydlighet, men den tuffa 

konkurrens som idag råder blir tillgängligheten en viktig egenskap och ligger till grund för 

goda kundrelationer. Tillgänglighet avgör hur väl företagen knyter an nya kunder och behåller 

befintliga. Därför är tillgängligheten viktig vid ett försök att öka kundnärheten och utveckla 

relationerna. Att vara ett kundnära företag handlar om att få tillgång till kunden hjärna och 

hjärta, alltså tankar och känslor, samt att företaget ligger nära till hands fysiskt. Det finns stora 

möjligheter för företag med god tillgänglighet att skapa konkurrensfördelar (Blomqvist et al. 

1999, s.14-19). 

 

Interaktivitet 

Interaktivitet innebär att kontakten mellan befintliga och potentiella kunder är välutvecklad 

och kontinuerlig. Interaktiviteten kan uttryckas i olika former, dels handlar det om hur 

företagen samspelar för att utveckla sitt erbjudande utifrån kundens efterfrågan och behov, 

dels krävs det att företaget anpassar informationsbytet med kunden. Tack vare Internets 

framfart och nya interaktiva medier har gränser och idéer utvecklats under de senaste åren 

men även traditionella former av utbyte mellan kund och företag bygger upp interaktiviteten 

på företaget. Det är viktigt att företaget skapar nya och utvecklar befintliga sätt och platser där 

kommunikation kan ske. Relationer och processer mellan kund och företag stärks genom god 

interaktivitet, ju fler processer som kunden binds upp i desto bättre kan koncept skräddarsys 

(Blomqvist et al. 1999, s.14-19). 

 

Värdeskapande 

Värdeskapande innebär att i samspel med kunden skapa ett direkt och indirekt värde i 

relationen på bästa sätt. Värdeskapande är kundnärhetens tredje nyckel och kan ge 

konkurrensfördelar och differentierar företaget på marknaden. Genom att företaget skapar 

värde ger det en ekonomisk grund och värdet i kundnärheten är av två olika slag, det första är 

ett direkt värde som utgörs av de erbjudanden som kunden tar emot i utbyte mot egna 

ersättningar och åtaganden. Det andra är ett indirekt värde som främst består av gemensam 

inlärning och utveckling samt emotionella värden. Det är också viktigt att skapa ett bra 

samspel mellan leverantörens och kundens processer, samt att se till att kunden kan använda 

alla leverantörens resurser. Genom att ständigt anpassa sig och skräddarsy sina processer 

stärker företaget sin konkurrenskraft (Blomqvist et al. 1999, s.14-19).  
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3.6 SWOT-analys 
Teorin visar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot sett ur ett strategiskt perspektiv. 

Styrkor och svageter är interna faktorer, medan möjligheter och hot är företagets externa 

påverkan. Genom en analys kan företag utvärdera vart de bör lägga sin fokus (Kotler et al. 

2008, s.135). 

 

Möjligheter och hot 

Det är viktigt för ett företag att identifiera sina huvudsakliga möjligheter och hot. Analysen 

syftar till att ta reda på hur ett företag kan utveckla sin befintliga organisation genom att 

undersöka potentiella externa aktioner. Exempel på möjligheter kan vara att se över det 

ekonomiska förhållandet, demografiska förändringar, marknaden och teknologin.  Delarna 

påverkar hela det klimat som företaget rör sig inom. Hot kan exempelvis vara ny aktör på 

marknaden som utmanar företaget i kampen om kunderna. Demografiska förändringar kan 

även vara ett hot om det påverkar den aktuella marknaden negativt. Även politiska 

förändringar kan utgöra hot för företaget i form av bland annat lagändringar (Kotler et al. 

2008, s.135-138). 

 

Alla hot är inte lika skadliga men det är viktigt att företag utvärderar och uppmärksammar 

risken och den potentiella skada som de kan resultera i. Ledningen bör sedan fokusera på de 

mest skadliga hoten och förbereda förebyggande handlingar. Möjligheter uppkommer när ett 

företags styrkor får fördelar tackvare omgivande trender. I situationerna bör ledningen se 

varje möjlighet i förhållande till potentiella vinster. Det är ofta svårt för ett företag att finna 

möjligheter som exakt passar deras målsättning eller resurser. Utvecklingen ökar riskerna och 

ledningen måste alltid överväga om de möjliga vinsterna väger upp riskerna (Kotler et al. 

2008, s.135-138). 

 

Styrkor och svagheter   

De framgångsrika faktorerna som kan relateras till delarna styrkor och svagheter finns med i 

SWOT-analysen. Övriga faktorer leder till minskat fokus och skapar svårigheter när det gäller 

att uppmärksamma det väsentliga. Faktorerna är föränderliga och inte absoluta. Slutligen bör 

styrkorna baseras på teori och brist på förståelse för de egna styrkorna kan försvaga företaget. 

Exempel på styrkor kan vara ett brett sortiment eller ett lågt pris. Det kan även vara gott 

internt samarbete eller bra logistik. Svagheter kan exempelvis innefatta dåliga marginaler, 

brister i tillverkningsprocessen eller låg marknadsföringsbudget (Kotler et al. 2008, s.138). 

  

Företaget bör se över sina styrkor och svageter för att se de möjligheter som kan utvecklas. 

Faktorerna är starkt relaterade till konkurrens och analyseras för att öka företagets 

konkurrensfördelar (Kotler et al. 2008, s.138). 
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4. Empiri 
I kapitel fyra beskriver vi resultaten från empiriska undersökningar i form av intervjuer med 

företaget, fokusgrupp, jämförande analys samt statistiska artiklar. 

4.1 Intervjuer 
Nedan följer intervjuer utförda med personal på Nelly. Samtalen ägde rum under två olika 

tillfällen på företagets kontor samt via mail-kontakt. 

4.1.1 Intervju med Peter Eriksson 2010-01-19 
Vi besökte Nellys huvudkontor i Borås den 19 januari 2010 för att träffa Operations Manager 

Peter Eriksson för ett första möte och en rundvandring i lokalerna. På mötet diskuterade vi 

uppdraget som de gett oss och vi fick även en bakgrundsbeskrivning av företaget och deras 

verksamhet. 

 

Peter Eriksson började med att berätta att Nelly startades i juli 2003 av Jarno Vanhatapio och 

då såldes enbart underkläder via internet. I september samma år började Peter Eriksson själv 

på företaget. Idag delar de två på ansvaret då Jarno Vanhatapio främst sköter inköp, 

marknadsföring och sälj medan Peter Eriksson ansvarar för logistik, kundtjänst, IT och 

inköpsadministration. År 2005 började Nelly sälja damkläder och året därpå kompletterades 

webbshoppen med herrkläder. 2007 såldes 90 procent av företaget till MTG – Modern Times 

Group. Vid tillfället låg omsättningen på 15 mkr och hade vid år 2009 ökat till 193 mkr.  

 

MTG består av 3500 anställda och koncernen består av företag som TV3, TV6 och TV8, samt 

radiokanalen Rix FM. MTG IR är dotterbolag till MTG och det är i bolaget som Nelly ingår 

tillsammans med CDON, GymGrossisten samt Body Store. Nyligen förvärvades Linus&Lotta 

till Nelly. Idag erbjuder Nelly drygt 350 externa varumärken som representerar 75 procent av 

försäljningen. Resterande 25 procent kommer från försäljningen av företagets egna märken i 

form av skor, badkläder och kläder.  

 

Peter Eriksson berättade att företaget har ASOS, som är ett e-handelsföretag från 

Storbritannien, som förebild i sin strävan att utvecklas. På den svenska marknaden jämför de 

sig gärna med Gina Tricot vad gäller snabbhet och MQ vad gäller utbud.  

 

I dagsläget planerar Nelly att expandera till Tyskland och därefter även till Holland. 

Marknaden har, enligt Peter Eriksson, annorlunda krav, trender och köpbeteende från vad de 

är vana vid på den Skandinaviska marknaden. Bland annat är returkostnaderna i Tyskland 

gratis, en skillnad som företaget måste anpassa sig till.  

4.1.2 Intervju med Nelly 2010-04-07 
Vi besökte Nellys huvudkontor i Borås den 7 april 2010. Vi fick träffa tre inköpare på kläder 

dam respektive skor och accessoarer, Sofia Marcus, Johanna Ljunggren och Johanna 

Grafström (som enbart deltog i slutet av intervjun) samt en inköpscontroller, Christoffer 

Öjerhed. De frågor som vi ställt är nära relaterade till den verksamhet som företaget bedriver. 

Frågorna rör främst inköp och marknadsföring. 

 

Hur arbetar en inköpare på Nelly; enskilt eller i grupp? Ansvarar ni för olika 

produktgrupper? Har ni samordnande möten med alla inblandade inför varje säsong? 

Inledningsvis berättade de lite kort om hur inköpsprocessen fungerar och hur de arbetar. På 

dam, som representerar 80 procent av klädförsäljningen och 50 procent av den totala 

försäljningen, finns det tre inköpare på klädavdelningen. Deras ansvarområden är uppdelade 

utefter varumärken, exempelvis har en inköpare ansvar för de engelska medan en annan köper 
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in från Skandinavien. På herravdelningen finns en inköpare, två stycken ansvarar för 

accessoarer och skor, en köper in bad/underkläder, en på barn samt en på skönhet. Även om 

inköparna har olika ansvarsområden sker en öppen dialog för att lättare kunna ta rätt beslut. 

C.Ö. säger att för de inköpare som själva ansvarar för en hel avdelning stämmer de av med 

honom. J.L. säger att vid inköpsresorna letar de även efter produkter åt varandra. En inköpare 

på kläder kan hitta skor inom ett märke som de sedan tipsar sin kollega om. C.Ö. talar om att 

de inte har några samordnade möten med inköpare, designer och marknadsförare, men att de 

har en dialog vid beslut gällande deras egendesignade produkter som skor och badkläder. Idag 

erbjuder Nelly drygt 400 varumärken och planerar till våren att expandera till Tyskland och 

Holland. 

 

Vilka produkter är era slow-movers och varför tror ni det är just de produkterna som 

blir över? Vad är kriterierna för att en produkt ska räknas som slow-mover?  

Ser ni någon koppling mellan era slow-movers och returvaror? 

Enligt J.L. är den största delen av deras slow-movers toppar, t-shirts med tryck, kjolar och 

festklänningar. Kjolar säljer inte lika mycket i dagsläget och Nelly har därför slutat att köpa in 

samma mängd som de tidigare gjort. Festklänningar är en storsäljare och därför köps stora 

volymer in, vilket också resulterar i större risk om bedömningen är fel. C.Ö. förklarade vilka 

kriterier som gäller för att en produkt ska räknas som en slow-mover. För det första kan inte 

produkter som levererats den senaste månaden bli slow-movers, då de först måste ges en 

chans att sälja. DIS, Days In Stock, används för att beräkna hur många dagar lagret räcker till. 

Det beräknas genom att dividera antalet varor i lager genom sålda varor, inom samma period, 

multiplicerat med periodens längd. Om DIS värde överstiger 100 dagar är det en slow-mover. 

J.L. förklarade vidare att fel väder, fel produktbild, för brett utbud, konkurrens och 

felbedömningar är några av förklaringarna till att vissa produkter säljer dåligt och blir 

hyllvärnare. C.Ö. håller med och tillägger att även inköpsvolymen påverkar om DIS:en är 

felbedömd och för hög, samt att svängande trender och dålig passform även är viktiga 

faktorer. S.M. tillägger att stylingen av produkten också påverkar om kunden väljer att köpa 

varan. J.L. berättar att det finns en viss koppling mellan returer och slow-movers och C.Ö. 

menar att om kvaliteten inte är den förväntade eller storlekarna inte stämmer returneras 

varorna och ett mönster kan urskiljas.  

 

Hur arbetar ni idag för att aktivt minska era slow-movers? 

På Nelly arbetar de anställda aktivt med att minska sina slow-movers genom att följa statistik, 

där de under de senaste veckorna kan studera vilka produkter som säljer dåligt. J.L. berättar 

även att de ibland flyttar fram release-datum för att få produkterna att hamna på de första 

sidorna bland nyheterna. Vissa dagar fylls butiken på med flera hundra produkter vilket kan 

göra att nyheter kan hamna längre bak i katalogen. Även nya produktbilder med ny styling 

kan öka försäljningen av en vara. 

 

Hur lång tid ligger ett plagg i webbshoppen i genomsnitt? 

I webbshoppen varierar tiden som produkterna ligger inne, enligt J.L. Vissa produkter säljer 

slut på två dagar medan basvaror som leverantörer själva fyller på aldrig säljs slut. S.M. 

berättar att märkesprodukterna säljer långsamt men säljs alltid slut innan rea. Det är alltså inga 

slow-movers på dyra märkesplagg eftersom så lite volym köps in.  

 

Utformar ni någon säljprognos inför varje säsong? Beräknas åtgången? 

På Nelly har varje produktområde en inköpsbudget för helåret berättar C.Ö. J.L. tillägger att 

de även har en rörlig budget som kan användas till expressorders för att köpa in de absoluta 

trendvarorna snabbt. De arbetar utefter en 40-60 metod, där 40 procent är planerade inköp och 



 
 21 

60 procent används för expressorders. C.Ö. förklarar det hela med att jackor får en större 

budget på hösten medan T-shirts får en större budget på våren. J.L. tillägger att inköparna kan 

ta från en produkts budget för att täcka behovet hos en annan kategori som efterfrågas stort.  

 

Vad grundar ni era inköp på? Gör ni kundundersökningar/trendprognoser/trendresor? 

De olika avdelningarna på Nelly besöker mässor två gånger årligen; en resa per säsong för att 

träffa sina leverantörer samt söka nya. Beroende på ansvarsområde reser inköparna till olika 

platser för att inspireras. J.L. som ansvarar för de engelska märkena reser flera gånger om året 

till London för att besöka mässor, träffa nya leverantörer och underhålla de befintliga 

leverantörsrelationerna. Hon berättar att de nyligen gjort en kundundersökning gällande 

jeansfrågor då de haft en hel del returer med just den produktgruppen. Vid returer finns även 

automatiskt en kundenkät där kunden får förklara anledningen till returneringen. Inköparna 

kan även ta del av en topplista med de bäst säljande produkterna just nu som de kan grunda 

nya inköp på. De får även mycket respons via sin Facebook-grupp där de kan testa intresse för 

nya produkter innan inköp.  

 

Gör ni ofta större inköp eller läggs fler repeat-ordrar? Varför? 

J.L. berättar att storleken på beställningarna beror på varumärket. Ett nytt märke köps in med 

större försiktighet. I många fall lever Nelly på repeat-ordrar men att det krävs goda avtal och 

noga planering då det inte alltid finns kapacitet hos leverantörer för sådana inköp. Vid en 

mindre beställning minskar också risken för slow-movers men risken för lost-sales ökar då de 

inte har tillräckligt med produkter att erbjuda kunderna. Ibland tar kompletteringen för lång 

tid och när leveransen väl kommer har intresset för produkten svalnat.  

 

Fördel/nackdel med att köpa färdiga designade produkter? 

Nelly producerar främst skor och badkläder i sitt egna namn, dock är allt inte egendesignat 

från grunden berättar C.Ö. Företaget har en anställd designer i Hong Kong som designar och 

väljer ut skor som ska köpas in eller tillverkas. Fördelen med de egna produkterna är att 

marginalen blir högre och produkten bättre kan anpassas efter kundens behov. Nackdelen är 

att det är mer tidskrävande och mer omständigt då prover behöver skickas fram och tillbaka 

och kontrolleras innan produktionen kan startas. 

 

Vad bygger ni era leverantörsval på? Kvalitet/leveranstid/flexibilitet/erfarenhet? 

S.M. talar om att de på Nelly är kritiska när de bygger sin leverantörsdatabas. En faktor som 

påverkar valet av leverantör kan vara om märket redan är känt och har en stor kundkrets som 

köper produkterna. Inköparna ställer även vissa krav på hur leverantören arbetar och om de 

passar företagets datasystem. Mindre varumärken hör själva av sig till Nelly för att få sälja 

sina produkter genom deras webbshop. J.L. tillägger att de nya varumärkena oftast tas in på 

kommission, vilket betyder att om produkterna inte säljs kan de skicka tillbaka dem till 

leverantören. För den egna produktionen hanterar Mantura Limited all kontakt med fabrikerna 

som ligger i Kina, Bangladesh och Pakistan.  

 

Har ni ”returavtal” med era leverantörer? Hur är de utformade och hur kan de 

användas till er fördel? 

En del leverantörer ger företaget rabatt för att kunna rea ut varor som inte säljer, enligt J.L. 

Byten och returer av varor måste ske till leverantören inom säsongen. C.Ö. tillägger att 

inköparna kan byta en vara som säljer dåligt mot en annan säljer bättre. Tidpunkten för rean 

beror på försäljningen; kunderna ska inte veta när det sker då de kan invänta och avstå från att 

köpa till ordinarie pris. 
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Vilka transportsätt använder ni er av och varför? Har ni ofta förseningar i era 

leveranser från leverantörerna? Vad tror ni det beror på? 

Nelly har inget fraktbolag knutet till sig utan leverantörerna ordnar vanligtvis med frakten, 

berättar J.G. Nelly betalar en viss del av frakten. Det som produceras i Kina transporteras med 

båt, men ibland fraktas en liten del av leveransen med flyg om det finns skäl för det. Nelly 

använder sig av lastbil inom Skandinavien, men typ av transport beror på vart leverantören 

befinner sig. Företaget har i stort sett inga större problem med förseningar i leveranser. I de 

fall förseningar sker brukar en kompensation i form av avdrag kunna göras. Vissa förseningar 

får företaget räkna med då det kinesiska nyåret infaller och fabrikerna stänger, men det 

påverkar hela klädindustrin och är något företagen får anpassa sig efter. 

 

Hur marknadsförs Nelly idag? Vilka kanaler är de främsta och hur ser budgeten ut? 

Använder ni anställda på Nelly för att marknadsföra företaget genom bloggar? 

Idag marknadsförs Nelly genom många olika kanaler. J.L. berättar att nyhetsbreven som 

skickas ut till kunderna via mail är deras största marknadsföring. Genom MTG som äger tv- 

och radiokanaler kan Nelly köpa reklamtid till ett förmånligt pris. Företaget ordnar även 

events för att locka kunder och marknadsföra sina produkter, till exempel kommer de att 

anordna ett outfit-tävling där Nelly besöker ett flertal städer i Sverige. Idag annonserar 

företaget även på många bloggar, delvis genom banners på sajterna samt genom kontrakt med 

bloggare. Det senare är avtal där produkter skickas mot att bloggaren skriver om dem i ett 

inlägg. Varje vår plåtas ett badmodenummer i samarbete med Aftonbladet där en känd profil 

visar upp Nellys badkläder. J.L. säger att de inte använder sig av sina egna anställda för att 

marknadsföra produkter genom deras bloggar, utan att det sker privat. 

 

Har ni någon outlet-butik? 

I dagsläget har Nelly inga egna outlet-butiker utan säljer överblivna produkter till andra 

berättar J.G. Dels outlets inom Sverige men det förekommer även att företaget fraktar 

produkter till Turkiet. 

4.1.3 Kompletterande mailintervju med Peter Eriksson 2010-04-29 
För att komplettera de tidigare intervjuerna med ytterligare information som var väsentlig 

förde vi en intervju via mail med Peter Eriksson.  

 

Vad upplever du som Nellys styrkor och svagheter? 

Styrkor: 

Vi är snabbfotade. Vi prioroterar snabbhet före allt annat. 

Vi har starka finanser. 

Vi har ett starkt mediatryck. 

Vi har ett brett utbud. 

Vi har snabba leveranser. 

 

Svagheter: 

På grund av den snabba tillväxten tvingas vi ofta välja kostnadskrävande ad-hoc (tillfälliga) 

lösningar. 

Vi är administrativt omogna. Vi kan bli mycket effektivare genom en högre grad av ordning 

och reda. 

 

Vilken typ av marknadsföringsperspektiv arbetar ni efter? Vad är viktigast, att sälja 

varorna eller att skapa goda relationer med kunderna?    

Det är ingen antingen eller fråga för oss, det är både och. Vi ska driva in nya kunder och se till 

att behålla dem för att de ska köpa mer och mer och mer… 
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Anser ni att det räcker med en bra produkt för att sälja och behålla kunderna, eller 

krävs något mer? Vad i så fall? 

Det krävs snabba leveranser, hög servicegrad i CS (customer service, kundtjänst) och ett 

välfungerande returflöde. Dessutom kan vi genom ett lojalitetsprogram få våra kunder att i 

ännu högre grad välja oss före andra. 

 

Upplever ni att er marknadsföring ibland störs och därför inte når fram till era kunder? 

Vilken typ av störningar? 

En del av våra mediekampanjer kan vi inte styra över alls. Vi får köpa "billig" reklamtid när 

vår ägare får över osåld tid i sina kanaler. Det gör att det är svårt att planera våra TV- och 

reklamkampanjer samt att vi inte alltid kan genomföra dem under de perioder vi vill. 

 

När ni utformar er marknadsföring, tänker ni på hur meddelandet tas emot? testar ni 

marknadsföringen innan ni visar den? 

Än så länge har vi inte testat av den mot någon fokusgrupp. Vi använder externa byråer och 

anställda att testa av marknadsföring mot. Varje vecka släpper vi ny framsida och nyhetsbrev. 

Det finns inte tid att testa dem. Däremot kan vi följa upp hur många som öppnat nyhetsbrevet 

och hur många som klickat in sig till sidan från det. 

 

Väljer ni en viss typ av marknadsföring för en viss typ av kanal? Hur och varför? 

Vi försöker använda samma budskap i de kanaler vi använder för att skapa återupprepning! 

 

Förutom produkter, vad får ni mer ut av era leverantörer? Tilläggstjänster? 

Varuleverantörer: Inget. De kan vara med och bidra med visst stöd vid vissa kampanjer. 

Logistikleverantörer: De vidareutvecklar sina tjänster hela tiden för att kunden ska få sina 

varor snabbare och erhålla information snabbare. 

Betalleverantörer: De utvecklar sitt utbud så att betallösningar blir smidigare och säkrare med 

tiden samt att kunden får fler möjligheter. 

 

Går någon av den information som ni tar emot från era leverantörer vidare till era 

kunder? På vilket sätt? 

Mycket av artikelinformationen erhålls från leverantör och går vidare till kund. 

 

Vi vet att ni får en del hjälpsam feedback via er Facebook-grupp men lämnar ni själva 

feedback till era leverantörer? Hur i så fall? 

Vid våra avstämningsmöten med dem. 

 

Utför ni något kvalitetsarbete eller ligger allt hos leverantören? 

Vi bedriver löpande kvalitetsarbete där vi följer upp artiklar/leverantörer med hög grad av 

reklamationer. Utifrån det skapar vi nya rutiner för att tidigare hitta eventuella brister. 

 

Testar ni på något sätt kvaliteten på er service? 

Ja, genom systematiska kundenkäter. Alla kunder erhåller ett mail tio dagar efter sin order där 

de uppmanas att recensera sin produkt, de påminns om att de har gratis frakt i fyra dagar till 

samt att de ombeds att delta i en kundenkät med nio frågor. Vi får in cirka 1.500 svar/månad 

med ett kvantitativt mätetal (Nöjd Kund Index, NKI) samt kommentarer från missnöjda och 

mycket nöjda kunder. 
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Ser ni några brister i kommunikationen inom organisationen? Till exempel mellan 

marknadsföringsavdelningen och inköpsavdelningen? 

Ja, alla företag har problem med det. Jag har upplevt det i alla företag jag arbetat på hela mitt 

liv. Nu går allt i en jäkla hastighet på Nelly men jag upplever inte problemen värre än på 

något annat ställe jag varit på. Jag tror att det i allmänhet är svårt att nå fram med 

kommunikation till alla på rätt sätt och i rätt tid. Människan orkar helt enkelt inte med det. 

 

Har ni förberett er hemsida för mobil e-handel? Varför, varför inte? 

Vi har gjort vissa förberedelser och kommer till att börja med att testa en del marketing via 

mobil. På sikt tror vi att en del handel kommer att flytta från PC:n till mobilen. Ännu längre in 

i framtiden kommer troligtvis en större del av handeln ske via smarta mobiler. 

 

Hur stor del av försäljningen kommer tillbaka som returer? 

Cirka 23 procent. 

4.2 Fokusgrupp 2010-04-19 
Följande diskussion ägde rum mellan Madeleine Andersson 23 år, Erika Fredriksson 25 år, 

Johanna Grönvall 25 år, Maria Gustavsson 25 år och Emma Liljedahl 26 år. Syftet med 

frågorna är att skapa en förståelse för kundbeteendet på internet samt ge ett underlag för ett 

resultat gällande slow-movers. 

 

Har du någon gång handlat kläder på internet? 

Alla har någon gång handlat på internet. En av tjejerna berättar att hon bland annat har handlat 

på Ellos, H&M och Tradera. Många gånger har hon varit nöjd, men i vissa fall motsvarade 

varorna inte hennes förväntningar, men hon behöll oftast produkterna ändå. Eftersom hon 

tyckte det var krångligt att skicka tillbaka och att varorna var så pass billiga att hon inte gjorde 

någon större förlust. En annan tjej berättar att hon har handlat på Topshop och trots att hon 

returnerade varan hon köpt var hon nöjd med servicen. Leveransen från det engelska företaget 

tog lite längre tid, men var överkomligt med tanke på avståndet. Att returnera varorna var inte 

svårt, utan gick väldigt smidigt. 

 

Ytterligare en tjej kommenterar internethandeln och menar att hon vid ett flertal byten av 

storlek har fått tillbaka samma vara igen, men vid samtal med kundservice blir hon alltid 

trevligt bemött och problemet löses smidigt.   

 

Upplever du några svårigheter med att handla på nätet?  

En tjej berättar att hon upplever svårigheter med att handla på utländska sidor. Hon kollar 

väldigt noga om det är speciella leveransvillkor eller andra faktorer som hon bör 

uppmärksamma, som frakt eller valuta. En annan tjej tillägger att hon anser att storlekar på 

utländska produkter är svåra att förstå sig på. Hon uppskattar sajter som konverterar 

storlekarna till olika typer av standarder.  

 

De flesta upplever att webbsidorna är lättnavigerade, någon menar att det ibland kan vara för 

många kategorier som gör sidan rörig. Gruppen tycker frakt och leveranskostnader kan vara 

en svårighet med att handla på nätet, ibland kan det vara svårt att läsa ut hur mycket frakten är 

på. Vissa sidor visar inte frakten förrän i sista steget, när köpet nästan är helt godkänt, vilket 

irriterar kunden. Gruppen brukar passa på att handla när det är en kampanj som ger gratis 

frakt eller rabatt.  
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Tycker du att företagen håller sina leveranstider som de lovat? 

Gruppen upplever att företagen de handlar på ofta håller sina leveranstider, men att de i 

många fall är väldigt långa. Det kan de dock acceptera då de vet om det vid beställningen, 

men självklart uppskattar de kort leveranstid. En tjej berättar om en beställning hon gjort, som 

visade sig vara slut i lager och därför inte skulle komma förrän efter flera veckor. Det fick hon 

reda på när hon själv sökte information när hon undrade var hennes beställning tagit vägen. 

Med ett mail kunde hon snabbt avboka beställningen då varan inte längre kändes aktuell på 

grund av den långa leveranstiden. 

 

Hur har dina erfarenheter av internethandel påverkat din fortsatta handel över 

internet? 

Överlag är gruppen nöjd med sina köp över internet, vilket har ökat deras handel. Ofta 

påverkas gruppen av erbjudanden som gör att de handlar på ett visst ställe eller för en viss 

summa.  

 

Vid dåliga erfarenheter hos en internethandelssajt menar en tjej att hon tar lärdom av vad som 

tidigare gått fel. Exempelvis om storlekarna är små eller stora på vissa produkter. En annan 

tjej säger att hon gärna återkommer till de webbshopparna som tidigare fungerat bra, 

exempelvis om leveranstiden varit snabb eller frakten varit billig. En tjej berättar att hon gärna 

köper skor på nätet då utbudet är större där än vad det är i fysiska butiker. Det gör att hon 

handlar på nätet trots att hon har tidigare dåliga erfarenheter. Gruppen håller med om att det är 

svårt att handla underkläder och skor på nätet på grund av att det krävs en väldigt god 

passform för produkterna. Många menar att de aldrig köper underkläder på nätet. Skor 

däremot kan vara lättare att beställa om det finns mått angivna på produktsidan. 

 

En i gruppen berättar att för henne, som kommer från en liten ort, är internethandel en stor 

fördel då utbudet varit dåligt på hemmaplan. 

 

Brukar du läsa igenom köp och leveransvillkoren före köp? 

Alla läser igenom köp och leveransvillkor för att få reda på returfrakt och annan viktig 

information före köp. De läser dock inte igenom det långa avtalet som ska godkännas av 

kunden innan beställningen går igenom. 

 

Vad får dig att köpa en viss vara?  

Hela gruppen är överrens om att produktens utseende i första hand avgör, men att även priset 

har en stor betydelse. Pris blir viktigt vid märkesvaror som kan kosta olika mycket i olika 

butiker. 

 

En i gruppen berättar att hon ofta tittar på vad andra kunder har köpt och vad de anser om en 

viss vara. Det kan få henne att köpa en produkt hon inte planerat att beställa. Hur välkänd 

butiken är spelar inte så stor roll, utan det istället ryktet som avgör om beställningen läggs hos 

just den butiken. Självklart handlar de inte i en helt okänd butik om den ser opålitlig ut. Olika 

kampanjer, exempelvis fri frakt vid beställningar över 500 kr påverkar till stor del deras köp. 

 

Tittar du ofta på reor? Köper du plaggen därifrån? 

Alla i gruppen tittar på rea-avdelningen, men det är sällan de köper varor därifrån. Ofta är 

rean en besvikelse då det ligger gamla produkter kvar i lager. Två av tjejerna menar att de 

försöker fynda bland de prissänkta produkterna om de inte är ute efter en specifik produkt. 
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Köper du ofta nyheterna? 

De tittar alltid på nyheterna, men de scannar ofta av hela butikens utbud om de ändå ska 

handla. 

 

Brukar den produkt du önskar köpa vara slut i färg/storlek? 

Gruppen tycker att den storlek de söker ofta är slut, speciellt på rea-avdelningen. De varor 

som på något sätt blivit uppmärksammade i sociala medier är nästan alltid slut i de vanligaste 

storlekarna. 

 

Vad inspireras du av när du ska köpa kläder/skor? 

Alla i gruppen tycker att de påverkas av en blandning av många faktorer. En del av 

respondenterna påverkas väldigt mycket av bloggar, folk på stan samt vänner som har 

liknande stil. De påverkas även av modemagasin. 

 

Tror du att du påverkas av sociala medier?  

En del av gruppen påverkas inte alls av bloggar och Facebook, utan försöker istället undvika 

sociala medier. Istället påverkas de mycket av media via TV och tidningar. Den andra delen 

av gruppen läser en hel del bloggar, dels kända och dels mer unika, som de inspireras av. Om 

bloggarna berättar om en produkt eller kampanj påverkas de av budskapet. 

 

Brukar du jämföra priser och produkter före köp? Vad avgör om du köper produkten?  

Basplagg eller unika varor är svåra att jämföra priser på. Billiga produkter jämför de inte 

eftersom priset redan är lågt. De flesta orkar inte lägga tid på att jämföra priser, men är det 

dyrare märkesvaror eller tekniska prylar kan det löna sig. 

 

Har du några idéer kring vad som skulle kunna vara framtidens webbshop?  

Gruppen skulle i framtiden vilja prova kläderna i webbshoppen, kanske genom att de lägger in 

sina mått och kan se en modell med de egna måtten och på så sätt se passformen. 

Informationen skulle i så fall kunna finnas tillgänglig i alla internetbutiker så de slipper göra 

specifika måttlistor för olika butiker. 

 

Gruppen hade även uppskattat att se hur plaggen rör sig och faller på kroppen. En funktion 

som de vet finns i många butiker idag. 

 

Tror du internethandel kan ersätta fysisk handel? Varför/varför inte? 

Alla i gruppen tror inte att internethandel kan ersätta fysisk handel. De hoppas att den fysiska 

handeln kommer att bevaras för att de ska kunna känna på produkterna då shopping är ett nöje 

och de vill ha kvar det sociala i att gå och shoppa. De tror att framförallt vintageprodukter och 

mindre varumärken kommer att använda sig av internet som en säljkanal då de lättare kan nå 

sina kunder. 

 

Vissa produkter som håller på att försvinna på den fysiska marknaden, som exempelvis cd-

skivor kommer förmodligen att flytta sin försäljning till internet. Det gäller även böcker, de 

flesta i gruppen köper alla sina böcker på nätet. Även försäljningen av skönhetsprodukter kan 

komma att öka, då priserna är lägre, kanske till följd av förlorad service. Sammanfattningsvis 

tror gruppen att internetförsäljningen kommer att öka gällande de produkter som lätt kan 

beskrivas i text och med bilder, samt att konsument-till-konsument-marknaden kommer att 

utvecklas. De tror att allt fler fysiska butiker kommer att komplettera sin fysiska handel med 

en internetbutik. 
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Bild 1 (http://nelly.com 2010-04-16) 

Vad tycker du om förstasidan?  

Gruppen tycker att förstasidan ser inspirerande 

ut och anser att produkterna är snygga. Dock 

upplever de sidan som lite rörig. De lägger 

inte märke till tävlingarna eller kampanjerna 

vid första anblick, utan blicken fastnar vid de 

färgglada plaggen. De tycker att menyn är lite 

tråkig och torr med en hel del onödiga 

kategorier. En kategori som gruppen anser 

onödig är ”utvalda trender”, men de påpekar 

också att de antagligen inte tillhör den 

målgrupp som har behov av extrafunktionen. 

 

 

 

 

Bild 2 (http://nelly.com 2010-04-16) 

Vad tycker du om produktsidan?  

Gruppen tycker att produktsidan visar tydliga 

bilder på produkten och de uppskattar att de 

kan förstora bilder för att se detaljer eller 

mönster. De menar att de kan se kvaliteten 

bättre om de förstorar bilderna. De tycker att 

det är viktigt att det finns mått utskrivna för 

varje specifik produkt. Den allmänna 

storlekguiden passar inte varje plagg. De 

uppskattar också, som de nämnt tidigare, att 

andra kunder har beskrivit produkten och 

lämnat ett omdöme. Något som de irriterar sig 

på är då de klickar på bakåt-knappen hamnar 

högst upp i produktlistan och inte där de 

senast befann sig. Små faktorer som kan verka 

oviktiga avgör i många fall om de väljer att handla i just den här webbshoppen, utbudet av 

butiker gör att kraven är höga. Ingen i gruppen skulle engagera sig i att dela information om 

produkten via Facebook eller blogg, då de själva inte bloggar. De skulle inte heller bli 

anhängare till butikernas egna Facebook-grupper. De väljer noga vilka butiker de vill få 

information ifrån, annars kan det lätt bli för många budskap att bearbeta. 

 

Reklamfilm (http://www.youtube.com/ 2010-04-16) - Vad tycker ni om reklamen?  

Efter att ha sett den senaste reklamfilmen som Nelly visar på TV berättar en i gruppen att hon 

inte tittar på kläderna i första hand, utan istället på modellerna och vad de gör. Några av 

tjejerna lade märke till skorna. Gruppen upplevde att de snabba klippen i reklamen gör att de 

inte riktigt orkar engagera sig i att titta på plaggen. De fångar upp känslan som företaget vill 

förmedla men ser inte de specifika plagg som visas upp. Några i gruppen uppmärksammar att 

interaktionen endast sker mellan kille/tjej och extra mycket mellan tjej/tjej. Något som de stör 

sig på då de anser att det spelar på den sexuella anspelningen mellan tjejerna och inte mellan 

killarna. De tyckte reklamen var aningen förutsägbar och följde det spår som Nelly och deras 

konkurrenter tidigare marknadsfört sig på. De önskar att reklamen hade varit lite mer 

nytänkande, då de är trötta på att se samma stil och samma stämning i all marknadsföring.   
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4.3 Webbundersökning 2010-05-07 
I följande undersökning har vi jämfört ett antal företag med Nelly som enbart säljer via 

internet. Vi har valt företag som representerar olika kategorier och branscher. Syftet med 

undersökningen är att studera hur andra företag har valt att designa sin webbshop. Genom att 

lära oss från olikheterna kan vi använda oss av kunskapen för att lösa vår problemställning. 

 

Utöver det egna företaget har följande valts ut: 

ASOS – Det tio år gamla företaget är 

ledande inom nätbaserad konfektionshandel 

i Storbritannien med 6,9 miljoner unika 

besökare i månaden. Vi valde företaget på 

grund av att Nelly ser ASOS som en förebild 

och därmed en stor konkurrent. Det är 

intressant att analysera ett företag som har 

stor internationell kundkrets (http://asos.com 

2010-05-07). 

 

 

 

 

 

 

Bubbleroom – Är enligt dem själva 

Sveriges snabbast växande modesajt och har 

sitt huvudkontor i Stockholm och är en del 

av Haléns Group. Webbshoppen startades 

2004. De erbjuder ett stort utbud som passar 

alla stilar och plånböcker. Bubbleroom 

valdes då de är en stark konkurrent på den 

svenska marknaden och ligger i framkant 

vad gäller sociala medier 

(http://bubbleroom.com 2010-05-07). 

 

 

 

 

 

Dukat bord – Är ett företag som grundades 

2006 och som är placerat i Helsingborg och 

erbjuder välkända varumärken för köket och 

det dukade bordet. Vi valde Dukat bord 

eftersom vi vill undersöka hur företag i 

andra branscher bygger upp sina 

webbshoppar (http://dukatbord.se 2010-05-

07). 
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Adlibris – Är Nordens största bokhandel 

och grundades 1997. Företaget ligger idag i 

Stockholm och erbjuder ett fullt sortiment 

med fyra miljoner titlar. Bonnierkoncernen 

äger större delen av företaget sedan 2005. Vi 

valde Adlibris eftersom de är en ledande 

internetbutik inom bokbranschen som på 

många sätt skiljer sig från modebranschen 

(http://adlibris.se 2010-05-07). 

 

 

 

 

 

 

Vi undersöker följande faktorer för att kunna göra en omfattande och djupgående analys. 

1. Första intrycket – Med första intrycket menar vi, och därmed kunden, uppfattar 

sajtens första sida. Känns den rörig eller blir kunden inspirerad till köp? 

2. Lättnavigerad – Hur lätt är det att hitta bland produkter? Är sidan organiserad på ett 

systematiskt sätt? Finns det någon sökfunktion som direkt leder fram till produkten? 

3. Information och kontakt – Finns information om företaget, exempelvis telefon eller 

mailkontakt? Beskrivs betal- och leveransvillkor tydligt?  

4. Produktinformation – Finns tydlig information om produktens utformning och 

kvalitet? 

5. Bilder – Finns tydliga bilder på produkten och stämmer den överrens med 

informationen? Finns kompletterande material till produkten? 

6. Kommentarer kring produkter – Kan tidigare konsumenter kommentera produktens 

kvalitet och passform eller lämna recensioner? 

7. Rekommendationer – Finns funktion på sajten som rekommenderar andra produkter? 

8. Frakt – Vad kostar frakten till Sverige? 

9. Leveranstid – Hur lång tid tar det att få hem produkterna? Erhålls kompensation vid 

försening? 

10. Kampanjer – Pågår någon kampanj på sajten för tillfället? Vad krävs för att ta del av 

kampanjen? 

11. Rea – Finns en rea-kategori på sidan? 

12. Utbud – Hur stort är utbudet? 

13. Språkval och valutakonverterare – Kan kunden välja språk och valuta? 

14. Extrafunktioner – Används sociala medier? Finns topplistor?  
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 ASOS Bubbleroom Dukat bord Adlibris Nelly 

 

1 
Tydlig, informativ, 

enkel och bra 

överblick över 

kategorier. Ger inte 

inspiration till köp. 

Nyheter, kampanjer, 

rekommendationer, 

tydliga kategorier. 

Mindre informativ. 

Inspirerar till köp 

genom bra priser på 

förstasidan. 

Stilren, mycket 

kampanjer, nyheter, 

tydliga 

varumärken, 

kategorier. Inga 

priser, men rullande 

inspirationsbilder 

som lockar till köp. 

Rekommendationer, 

rörig, kampanjer och 

topplista, avdelningar 

och snabblänkar. 

Mer informativ än 

säljande. Kunden vet 

antagligen redan vad 

den söker. 

 

Stilrent, 

kampanjer och 

tävling, många 

möjligheter att 

söka plagg. Sajten 

lockar till köp 

genom kampanjer 

och snygga bilder. 

 

2 
Kan göra val 

angående storlek, 

färg, varumärke, 

produkttyp och 

prisintervall bland 

annat. Även 

direktsök. 

Kategorier över 

plagg och 

varumärken. Kan 

hitta produkter 

genom sökord. 

Kan göra val 

angående storlek, 

färg, varumärke, 

produkttyp och 

prisintervall bland 

annat. Även 

direktsök. 

Först självsökning 

och sedan filtrering. 

Liter mer 

komplicerad 

sökfunktion. 

Kategorier över 

avdelningar. 

 

Ingen 

sökfunktion! 

Många sätt att 

söka, snabbmeny, 

kategorier och 

underkategorier. 

Storlekssökning. 

 

3 
Kundtjänst kan nås 

via mail dygnet runt. 

Information och 

historik kring 

företaget. 

Kundtjänst via 

telefon och mail. 

Adress samt lista 

över ledningen. 

Ingen allmän 

information om 

företaget. 

Kundtjänst enbart 

via mail. 

Information om 

företaget. 

Information om 

företaget med 

historik. Kundtjänst 

kan kontaktas via 

telefon, mail, fax och 

post. Miljöpolicy. 

Möjligt att 

kontakta 

kundtjänst via 

meddelande 

genom sajten med 

beräknad svarstid. 

Ingen telefon. 

Tydlig 

information om 

företaget. 

 
 

4 
Information om 

material, tvättråd, 

mått samt kort 

beskrivning av 

utseendet. 

 

Information om 

material, mått samt 

kort beskrivning av 

utseendet. 

Information om 

hantering, mått och 

utseende och 

eventuell aktuell 

kampanj. Länk till 

tester av produkten. 

Sammanfattning av 

handlingen i boken. 

Antal sidor och vikt, 

bandtyp och språk.  

Information om 

material, tvättråd 

samt kort 

beskrivning av 

utseendet. 

 

5 
Många vinklar samt 

stylingtips. Även 

videoklipp. 

 

Många vinklar och 

detaljbilder. 

Tydliga bilder, 

kräver inte många 

vinklar. 

Omslagsbild Utförliga bilder 

samt videoklipp 

där produkten 

bärs upp. 
 

6  
Ingen 

kommentarsfunktion 

på sajten, men via 

sociala medier. 

Kunder kan 

kommentera och 

betygsätta 

produkterna. 

Möjlighet att koppla 

till Twitter och 

Facebook. 

 

Möjlighet att 

kommentera genom 

sociala medier. 

Kundrecensioner. Kunder kan 

kommentera och 

betygsätta 

produkterna.  

Möjlighet att 

blogga om 

produkt. 

 

7 
”Complete the look” 

Tidigare kunders 

inköp. 

Egna 

rekommendationer 

samt visar kunders 

inköp.  

Inga 

rekommendationer 

om andra 

produkter. 

Bygger på tidigare 

kunders inköp. 

Tidigare kunders 

inköp samt andra 

rekommendatione

r som bygger på 

färg och 

varumärke.  
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 ASOS Bubbleroom Dukat bord Adlibris Nelly 

 
 

8 
Expressleverans från 

12 EUR 

Standardleverans 

från 6 EUR 

39 SEK 89-229 beroende på 

fraktsätt.  Gratis 

frakt vid 

beställningar över 

500 SEK. 

 

Fri frakt 39 SEK. Nästa 

order inom 14 

dagar är gratis. 

 

9 
Expressleverans från 

2 dagar 

Standardleverans 

från 5 dagar 

3-7 arbetsdagar 2-3 arbetsdagar. 7-

10 vid 

beställningsvaror. 

2-5 dagar 1-3 dagar 

2-4 vid 

postförskott 

Max 10 dagar om 

varan ej finns i 

lager. 70% av alla 

ordrar skickas 

inom 24 timmar. 

 
 

10 
Mindre kampanjer 

som är inriktade på 

en viss trend. 

Tydlig kampanj som 

är det första som 

kunden möts av.  

Många olika 

kampanjer och 

medlemserbjudand

en. 

 

Många kampanjer 

och erbjudanden. 

Tävlingar, 

kampanjer och 

erbjudanden. 

 

11 
Välorganiserad rea-

avdelning med 

ordentligt nedsatta 

priser. 

 

Outlet men utan 

kategorisering. 

Kallas kampanjer. 

Mindre avdelning. 

Även utgående 

varor. 

Stor rea-avdelning 

med sökfunktion och 

kategorier. 

Rea-avdelning 

med 

produktkategorier 

och 

storleksindelning. 
 

12 
876 varumärken, 

35 000 kollektioner 

och 1500 nya stilar 

varje vecka. Stort 

storleksutbud. Dam, 

barn och herr.  

 

Dam och herr. Cirka 

177 varumärken. 

7 varumärken med 

stort utbud. 

4 miljoner titlar. 

Mp3-böcker, ljud-

böcker, pocketar och 

inbundna. 

Dam, barn, herr. 

Över 300 

varumärken och 

ett stort utbud. 

Exempelvis 500 

klänningar. 

 

13 
Möjlighet att välja 

mellan sex olika 

valutor. Enbart 

engelska. 

 

Fyra språk att välja 

på med fyra olika 

valutor. 

Enbart svenska. Fyra språk att välja 

på med fyra olika 

valutor inom Norden. 

Fyra språk att 

välja på med fyra 

olika valutor inom 

Norden. 

 

14 
Inspirationsavdelning 

av typen ”get the 

look”. Forum för 

kunder och möjlighet 

att starta en blogg. 

Även de anställda 

bloggar och har 

twitter. Finns även en 

Facebookgrupp. 

Kunder och anställda 

bloggar på sajten. 

Finns även ett forum 

och bloppis (en typ 

av loppis på 

internet). De har 

även en 

bloggtopplista med 

möjlighet att tjäna 

pengar samt en 

Facebookgrupp.  

 

Facebookgrupp och 

twitter. 

Kan förhandsbeställa 

kommande böcker. 

Facebookgrupp. 

Designtävling för 

kunder. 
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5. Analys 
I följande kapitel analyserar vi det insamlade empiriska materialet med utgångspunkt från 

den teoretiska referensramen. Analysen följer det upplägg och den ordning som vi där har 

byggt upp. 

5.1 Interaktioner och relationer  
Nedan följer två analysdelar kring interaktioner och relationer. 

5.1.1 Marknadsföringens kärna: Utbyte eller interaktioner och relationer 
Marknadsföringens kärna beskrivs som utbytet av värde och marknadsföringen syftar till att 

underlätta utbytet. Transaktionsmarknadsföring är inriktad på att få kunder att köpa medan det 

kontrasterande perspektivet, relationsmarknadsföring fokuserar på interaktionen mellan 

köpare och säljare (Grönroos, C. 2008, s.36-38).   

 

Idag utövar modeföretaget Nelly transaktionsmarknadsföring då de lägger sin fokus på att 

sälja produkter och därmed skapa ett utbyte av värde med kunden. De kombinerar den här 

typen av marknadsföring med det senare relationsperspektivet som har kommit att bli allt mer 

viktigt då samspel och kommunikationen partnerna emellan till större del påverkar handeln.  

Enligt Peter Eriksson utesluter inte Nelly något av de två perspektiven som i många fall kan 

ställas i kontrast till varandra, utan istället utveckla en växelverkan mellan de två, för att på så 

sätt utnyttja de fördelar som de olika marknadsföringstyperna kan resultera i. Peter Eriksson 

menar att de ska driva in kunder och se till att behålla dem för ytterligare köp
2
. 

5.1.2 Transaktions- och relationsperspektiv i marknadsföringsprocessen 
För att skapa ett värde för kunden finns två processer att tillgå. Transaktionsperspektivet går 

ut på att leverera det redan producerade värdet i utbyte mot pengar (Grönroos, C. 2008, s.40-

41), något som ligger till grund för Nellys företagsidé då de mest köper in färdiga varor som 

de sedan säljer till sina kunder. Relationsperspektivet bygger på att kunderna tillsammans med 

leverantörer och producenter skapar ett värde. Produkten står inte längre i fokus, utan ersätts 

av den värdeskapande process som uppfattas av slutkunden. Då värdet uppstår när kunden 

använder tjänsten eller varan är det viktigt med marknadsföring för att ge ett ökat värde 

(Grönroos, C. 2008, s.40-41). I distanshandelsföretag uppstår värdet för slutkunden främst då 

de tar emot produkten, men även då de utnyttjar tjänsten, exempelvis då de letar varor på 

sajten eller går igenom registreringsfasen. Ytterligare en aspekt som är viktig att tänka på är 

att företaget bör hålla den lovade leveranstiden för att behålla värdet i relationen med kunden, 

vilket vi upplevde var av stor betydelse då vi hade diskussion med vår fokusgrupp 

(Fokusgrupp 2010-04-19). 

 

De olika perspektiven resulterar i olika former av marknadsföring. 

Transaktionsmarknadsföring går ut på att få kunderna att välja företagets produkter före 

konkurrenternas, utan att marknadsföra sig till en specifik kund. Företaget övertalar då 

kunden att köpa, istället för att erbjuda dem en efterfrågad produkt (Grönroos, C. 2008, s.40-

41). Nelly erbjuder sina kunder produkter, främst genom sitt nyhetsbrev som är deras främsta 

marknadsföringskanal enligt Johanna Ljunggren
3
, men även genom marknadsföring i TV och 

radio. Relationsmarknadsföringen ses mer som en tillfällig förbindelse mellan kunden och 

företaget (Grönroos, C. 2008, s.40-41) och är något som Nelly börjat använda i sin 

marknadsföring mer och mer. I intervjun med företagets inköpare och inköpscontroller fick vi 

reda på att de får mycket respons från kunderna via sin Facebook-sida, ett sätt för Nelly att 

                                                 
2
 Peter Eriksson, Operations manager på Nelly.com, Kompletterande mailintervju den 29 april 2010 

3
 Johanna Ljunggren, Inköpare dam på Nelly.com, Intervju den 7 april 2010 
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interagera med konsumenterna. De ordnar även events runt om i Sverige dit de bjuder in sina 

kunder. De har också avtal med större bloggar som de erbjuder produkter i utbyte mot reklam 

i deras inlägg samt reklamkontrakt i form av banners på blogg-sajter
4
. I diskussionen i vår 

fokusgrupp upplevde många att de plagg som blivit uppmärksammande i sociala medier ofta 

var slut i de vanligaste storlekarna, ett bevis på lyckad marknadsföring (Fokusgrupp 2010-04-

19). Enligt Judith Wolst, konsult på kommunikationsföretaget Hallvarsson & Halvarsson, är 

den sociala delen av nätet på väg mot en närmare relation med webb-handeln (Sociala medier 

inom e-handel – Bilaga 3). 

5.2 Tjänst- och produktkvalitet  
För företag är det oerhört viktigt med kvalitet och är något de ständigt arbetar med att 

förbättra genom att definiera vad kvalitet är, hur kunden upplever företagets kvalitet och hur 

den kan förbättras (Grönroos, C. 2008, s.79-81). För distanshandelsföretag kan kvalitet vara 

en avgörande faktor vid bland annat köp eller förmågan att behålla befintliga kunder. 

Eftersom kunderna inte kan se eller ta på de produkterna de ämnar köpa krävs att god service 

och tydlig och rättvis produktinformation finns tillgänglig för kunderna. Enligt SCB:s 

undersökning säger de som inte handlat på internet att de föredrar att se produkten före köp 

(SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 – Bilaga 2). Något som 

kanske skulle förändras om produktspecifikationen varit mer tydlig. En ökad kundnöjdhet kan 

stärka Nellys position på marknaden då återkommande och nya kunder lockas till handel 

tackvare en förbättrad varumärkesimage. 

 

I vår jämförande undersökning mellan olika webbshoppar upptäckte vi att Nellys kunder kan 

läsa kommentarer från andra som köpt den vara de är intresserade av. På så sätt kan kunderna 

hjälpa varandra vid frågor kring produktkvaliteten, exempelvis storleksavvikelser eller 

kvalitet på material (Webbundersökning 2010-05-07). Det är även något som vår fokusgrupp 

anser vara en bra tjänst och genom att uppmuntra sina kunder att kommentera produkterna 

sparar företaget mycket tid och pengar då returer kan undvikas (Fokusgrupp 2010-04-19). 

5.2.1 Kvalitetsdimensioner 
Kvaliteten som Nellys kunder erhåller består inte enbart utav vad de tar emot vid köpet. Den 

totala kvalitetsupplevelsen påverkas även av hur produkten eller tjänsten erhålls (Grönroos, C. 

2008, s.81-83). För distanshandelsföretag som Nelly är aspekten VAR inte av samma vikt 

som för fysiska butiker. Att finnas tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar är en klar fördel 

medan bristen på personlig service och kommunikation kan leda till dålig försäljning. Det är 

därför viktigt för Nelly att försöka nå sina kunder på ett mer personligt plan och genom 

sociala medier kommunicera sina produkter på ett sätt som ett butiksbiträde annars hade gjort 

i en fysisk butik. I dagsläget använder sig företaget av Facebook för att till exempel testa 

intresset av olika produkter innan de köps in. Genom samlingsplatsen kan en aktiv dialog äga 

rum mellan de anställda på Nelly och kunderna
5
. 

5.2.2 Kvalitet och konkurrensfördelar 
För att nå konkurrensfördelar kan företaget välja en kvalitetsdimension att satsa på. Det kan 

exempelvis vara teknisk kvalitet, som kan vara ett framgångsrikt koncept om konkurrenterna 

inte når upp till samma. Dessvärre är konkurrenterna snabba med att kopiera produkter och 

tjänster, och det är svårt att få ett hållbart försprång. En hög teknisk kvalitet behöver inte 

betyda att den funktionella kvaliteten är bra. Den totala upplevda kvaliteten kräver en balans 

mellan de två dimensionerna (Grönroos, C. 2008, s.83-84). 

                                                 
4
 Johanna Ljunggren, Inköpare dam på Nelly.com, Intervju den 7 april 2010 

5
 Johanna Ljunggren, Inköpare dam på Nelly.com, Intervju den 7 april 2010 
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Enligt Peter Eriksson jobbar Nelly kontinuerligt med att testa kvaliteten på deras service och 

produkter, bland annat genom att skicka ut en enkät till alla kunder tio dagar efter en 

beställning där de får utvärdera sin produkt och servicen. På det sättet får Nelly varje månad 

in 1 500 svar med mättal och kommentarer från både nöjda och missnöjda kunder
6
. Vid en 

retur kan ett visst mönster anas. Är kvaliteten inte den förväntade eller om storlekarna inte 

stämmer returneras varorna och kunden får genom en automatisk enkät förklara anledningen 

till returen
7
. Har en viss leverantör eller artikel många returer följs produkten upp av Nelly 

och en utredning görs
8
. 

5.2.3 Upplevd tjänstekvalitet  
Genom att påverka kundernas medvetande och deras förväntningar på kvaliteten kan företag 

uppnå en god total kvalitet. Det är kundens erfarenhet och förväntan som avgör hur kvaliteten 

upplevs (Grönroos, C. 2008, s. 84). Nelly satsar på snabba leveranser på 1-3 dagar 

(Webbundersökning 2010-05-07), vilket är något som uppskattades av vår fokusgrupp som 

gärna återkommer till en webbutik om leveranstiderna varit korta. Fokusgruppen tycker också 

om när de kan förstora bilden på produktsidan för att kunna skaffa sig en uppfattning om 

kvaliteten, samt att andra kunder har kommenterat produkten och lämnat ett omdöme 

(Fokusgrupp 2010-04-19). Vi observerade att Nelly och ASOS ger kunderna möjlighet att se 

hur plagget rör sig och ser ut på kroppen genom att lägga upp ett filmklipp där en modell går 

på en catwalk (Webbundersökning 2010-05-07), något som också uppskattas av fokusgruppen 

(Fokusgrupp 2010-04-19). Genom att använda de här funktionerna kan Nellys kunder få en 

förväntad kvalitetsuppfattning som överensstämmer bättre med den upplevda kvaliteten.  

5.2.4 Gapanalys 
Genom en gapanalys kan företagen reda ut anledningen till ett kvalitetsproblem och ge 

ledarna förståelse kring förbättring av kvalitet. Förväntad service bygger på kundens tidigare 

erfarenheter, personliga behov samt word-of-mouth-kommunikation från tidigare kunder som 

berättar om servicen (Grönroos, C. 2008, s.116-117). För företagen blir det mer och mer 

viktigt att försöka kontrollera word-of-mouth, speciellt med tanke på de sociala medier som 

uppstått på senare år (Zeithaml, Bitner, Gremler, s.65-66). Nelly försöker påverka sin word-

of-mouth genom att samarbeta med bloggare som får produkter skickade till sig i utbyte mot 

att de skriver om produkterna
9
. Genom att engagera kunderna i tävlingar och kampanjer som 

bygger på att exponera företaget i sin blogg sprider Nelly ett positivt rykte 

(Webbundersökning 2010-05-07). 

 

Kundens upplevda service är beroende av interna beslut och aktiviteter på företaget. Besluten 

fattas efter hur organisationen upplever kundens förväntningar. Mellan de olika interna 

delarna kan det uppkomma flera kvalitetsgap som tyder på brister i organisationens struktur. 

Exempelvis kan det uppstå ett gap då företaget har svårt att samordna 

marknadskommunikationen med sin övriga verksamhet (Grönroos, C. 2008, s.117-118), 

vilket i Nellys fall kan vara ett problem då de inte kan styra över alla sina mediekampanjer. 

Nellys reklamtid hänger på om koncernen har mycket osåld tid kvar, vilket kan göra det svårt 

för företaget att planera sin försäljning och inköpen kring de exponerade plaggen. Peter 

Eriksson förklarar även att han ser brister i företagets interna kommunikation, men han 

upplever inte att det är värre än på andra arbetsplatser
10

. Ytterligare en aspekt som kan göra 
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att försäljningen blir oväntat bra på vissa produkter kan vara om Nellys avtal med utvalda 

bloggare gjort att något plagg blivit mer exponerat
11

. Genom att styra vilka plagg som ska 

exponeras kan försäljningen beräknas mer exakt. 

5.3 Kommunikation 
”The Schramm model” är en grundmodell som tydligt visar överföringen av information till 

mottagare via en kommunikationsprocess som utgörs av ljud och bild. Dagens starka brus 

ökar kravet på starka och trovärdiga signaler (Baines et al. 2008, s. 434) 

 

För Nelly kan ”The Schramm model” anpassas och utvecklas. Företaget kan liknas vid en 

sändare men också vid en mottagare då de använder sig av leverantörer och inte designar alla 

sina produkter själva. Genom att utforma budskap som syftar till att påverka kunderna agerar 

Nelly som sändare och genom att ta emot de budskap som deras leverantörer sänder är de 

även mottagare. Den information som Nelly erhåller kan till viss del sändas vidare till 

slutkonsumenterna i de fall då det rör artikelinformation
12

. 

 

Att utforma sina budskap på så sätt att de uppfattas och tas emot av kunderna på rätt sätt är en 

stor utmaning för Nelly idag. Genom att kommunicera på rätt sätt och tränga in i kundernas 

medvetenhet kan de påverka deras köpbeteende. Idag dränks konsumenter av en mängd olika 

signaler som alla uppmanar till köp. Enligt respondenterna i fokusgruppen väljer de som 

konsumenter noga ut vilka varumärken de vill få information ifrån, eftersom de inte kan 

bearbeta alla budskap och signaler som skickas mot dem (Webbundersökning 2010-05-07) 

 

Det är viktigt för Nelly att sticka ut med sitt budskap och välja sina kommunikationskanaler 

med noggrannhet. Genom inträdet i MTG-koncernen har nya marknadsföringsmöjligheter 

öppnats upp då koncernen även äger medieföretag som tv- och radiokanaler
13

. Dock kan en 

del svårigheter uppstå då reklamtiden inte alltid kan planeras eller väljas för att passa 

kampanjer utan får köpas till ett förmånligt pris vid de tidpunkter då det finns mycket osåld 

tid i kanalerna. På grund av att Nelly får anpassa sig och ta det som erbjuds kan de inte alltid 

styra sin marknadsföring vilket Peter Eriksson ser som en typ av störning
14

. 

 

För att skapa en enhetlighet kring varumärket anser Peter Eriksson att det är viktigt att skapa 

återupprepning och använda samma budskap i alla de marknadsföringskanaler som de 

använder sig av. Företaget testar dock inte sin marknadsföring innan den används då de hela 

tiden går ut med nya kampanjer och nyhetsbrev. Däremot sker en uppföljning vad gäller hur 

många som öppnat nyhetsbrevet och därefter klickat sig vidare till webbshoppen
15

.  

 

Idag får Nelly feedback från sina kunder genom bland annat sin Facebookgrupp, 

kundundersökningar och systematiska kundenkäter som skickas ut efter att beställningen är 

lagd. Genom Facebook får Nelly genom direkt feedback en djupare insikt kring kundernas 

åsikter och önskemål, de kan bland annat testa intresset för en kommande produkt för att 

bedöma inköpsvolymen
16

 
17

. Det är oerhört viktigt för företag att få respons på de 

meddelanden som de sänder ut. Eftersom det är kostsamt med marknadskommunikation är det 

viktigt att övervaka resultatet av en kampanj och göra ändringar om så krävs. Många företag 
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använder sig av en fokusgrupp för att testa sina meddelanden innan de startar sin 

masskommunikation (Brassington F, Pettitt S (2006), s 632-640), något som Nelly, enligt 

Peter Eriksson, inte gör då de ständigt släpper ny marknadsföring och därför inte har tid med 

en sådan process. Däremot använder de sig av externa byråer och anställda för att pröva hur 

deras marknadsföring tas emot
18

. 

5.4 Leverantörsfokus  
I en relationsbaserad marknadsföringsstrategi krävs det att tillverkare, återförsäljare och 

leverantörer har kännedom om kundernas behov och önskemål för att gemensamt på sikt 

kunna erbjuda tilläggsvärden. Det sker processer mellan leverantör och kund till följd av de 

tjänster som kunden i första hand uppfattar. De servicerelaterade tjänsterna skapar ett värde 

hos kunden och produktionen förutsätter värdeskapande (Grönroos, C. 2008, s.143-144).  

 

Modellen ”Kundfokus: företaget som en tjänsteverksamhet” är anpassad då vi använder 

modellen för att beskriva leverantörsrelationen mellan Nelly och deras leverantörer. Kunderna 

i modellen speglar därför Nelly. Vi ser att en leverantörsfokus från leverantören, samt en 

kundfokus bakåt från Nelly sker parallellt i relationen.  

 

Peter Eriksson berättade att de får ut olika tjänster och värden från sina olika leverantörer. 

Från varuleverantörerna erhåller de, förutom varor och artikelinformation, stöd vid vissa 

kampanjer
19

. Logistikleverantörerna vidareutvecklar ständigt sina tjänster vilket gör att 

slutkonsumenten får en snabbare och mer informativ leverans, något som enligt fokusgruppen 

är uppskattat och ökar kundnöjdhet och lojalitet (Fokusgrupp 2010-04-19). Kundnöjdheten 

ger i sin tur positiv feedback till Nelly som därmed värderar sin leverantör högre. De 

leverantörer som sköter betalningar utvecklar sitt utbud för att betallösningar ska bli 

smidigare och säkrare samt ge kunden fler valmöjligheter. Kundservicen vid betalning hos 

Nelly återspeglas på samma sätt som med logistikleverantörerna. Genom de 

avstämningsmöten som äger rum mellan Nelly och deras leverantörer ges feedback bakåt i 

leverantörskedjan
20

. 

5.5 Kundnärhet 
Kundnärheten påverkar verksamheten i hög grad och handlar om att skapa en relation till sin 

kund, den anpassas efter den enskilda kunden och olika typer av värdenycklar används för att 

skapa ett mervärde (Blomqvist et al. 1999, s.14-19).  

 

Då Nelly är ett distanshandelsföretag och därmed inte direkt möter kunderna är det av allt 

större vikt att de bygger upp en stark kundrelation som sedan ligger till grund för 

kundnärheten. Kundrelationen är en viktig framgångsfaktor för Nelly då de har som mål att 

expandera och öka sin kundkrets
21

.  

 

Att vara tillgänglig betyder nödvändigtvis inte att din butik ska ligga bra till geografiskt sett 

eller ha långa öppettider (Blomqvist et al. 1999, s.14-19). I Nellys fall som 

distanshandelsföretag är varken någon av faktorerna viktiga då de finns tillgängliga dygnet 

runt och i dagsläget i Sverige, Norge, Finland och Danmark (Företagspresentation – Bilaga 1). 

Istället kan faktorer som uppmärksamhet, samarbetsvillighet, tydlighet och styrka lägga 

grunden för en god tillgänglighet (Blomqvist et al. 1999, s.14-19). Enligt SCB:s undersökning 
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är det viktigt att det är enkelt att använda hemsidan och att priserna är lägre än i butik, något 

som också ökar bekvämlighet och tillgänglighet (SCB, Privatpersoners användning av datorer 

och Internet 2009 – Bilaga 2). Fokusgruppen har sällan problem med svårnavigerade 

webbsidor, men upplever ibland att allt för mycket information och för många alternativ gör 

sidan rörig (Fokusgrupp 2010-04-19). Vi observerade att Nelly delger god information om sin 

verksamhet som kan intresserade kunden (Webbundersökning 2010-05-07). Samtliga 

respondenter i vår fokusgrupp menar att de läser köp- och leveransvillkor för att inte missa 

viktig information före köp (Fokusgrupp 2010-04-19). Även kundtjänst via meddelande på 

sajten finns tillgänglig alla dagar med en beräknad svarstid vilket också ökar tillgängligheten 

(Webbundersökning 2010-05-07).  

 

Att interagera handlar om att möta och kommunicera med sina kunder på ett välutvecklat och 

kontinuerligt sätt. Interaktionen bör bygga på en förståelse för behov och efterfrågan samt på 

utvecklingen som sker i samhället (Blomqvist et al. 1999, s.14-19). Idag arbetar Nelly aktivt 

med att interagera med sina kunder, dels genom sin marknadsföring men också via sociala 

medier som tar allt större plats
22

. Genom fokusgruppen ges information om att sociala medier 

till olika grad påverkar konsumenterna. En del av respondenterna påverkas inte alls, medan 

andra i hög grad tar till sig av det som kommuniceras via bland annat bloggar och 

communities. Respondenterna menar också att aktiv marknadsföring i form av exempelvis 

tävlingar eller kampanjer kan påverka deras köp. Att erbjudas gratis frakt vid överskridandet 

av en viss summa får ofta respondenterna att handla mer (Fokusgrupp 2010-04-19).  

 

Den sista nyckeln i hierarkin som krävs för total kundnärhet är värdeskapande. Genom att 

kombinera direkt och indirekt värde i sina relationer på bästa sätt kan företag särskilja sig på 

marknaden och vinna konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. För Nelly skapas direkt 

värde då kunden tar emot erbjudanden i utbyte mot egna ersättningar och åtaganden. Det kan 

ske då kunden köper Nellys produkter via webbshoppen efter att ha sett en TV-reklam. Det 

indirekta värdet består av mer emotionella värden, inlärning och utveckling (Blomqvist et al. 

1999, s.14-19). Enligt Peter Eriksson räcker det inte med en bra produkt för att skapa värde. 

Han anser att i Nellys fall är snabba leveranser, hög servicegrad i kundtjänst och ett 

välfungerande returflöde oerhört viktigt vid värdeskapande. Genom ett lojalitetsprogram 

strävar företaget även efter att få kunderna att i högre grad välja att handla på Nelly istället för 

hos konkurrenterna
23

. På Nellys webbshop observerade vi att kunderna kan bli medlemmar i 

Nellys kundklubb och därmed samla poäng i form av ”Nelly-pengar” vid köp, även andra 

unika erbjudanden skickas till medlemmarna, vilket skapar en gemenskap och lojalitet. En 

virtuell garderob med sparade favoriter skapar också en viss tillhörighet och en mer personlig 

relation till företaget (http://nelly.com 2010-05-05). 

 

Enligt Magnus Söderlind, forskare kring e-handel på Handelshögskolan, måste e-

handelsföretag bli bättre på att skapa emotionella upplevelser kring shopping. Vid fysisk 

handel är upplevelsen en stor del av köpet, vilket svenskarna lägger stor vikt vid (http://dn.se, 

2010-05-06). Det är därför viktigt för distanshandelsföretag att skapa en upplevelse även på 

nätet. Hårda värden kan lätt kopieras av konkurrenter, medan mjuka värden är det som 

positionerar företaget.  

5.6 SWOT analys 
Företagets styrkor består av framgångsrika faktorer som bör utvecklas för att öka 

konkurrensfördelarna (Kotler et al. 2008, s.135-138). Peter Eriksson berättar att Nellys styrka 

                                                 
22

 Johanna Ljunggren, Inköpare dam på Nelly.com, Intervju den 7 april 2010 
23

 Peter Eriksson, Operations manager på Nelly.com, Kompletterande mailintervju den 29 april 2010 



 
 38 

är att de har snabba leveranser, starkt medietryck, brett utbud och starka finanser. Han menar 

också att Nellys förmåga att vara snabb med nya produkter på marknaden är en stark faktor 

som gett företaget fördelar i konkurrenssituationer
24

. Nellys planer på att fortsätta expandera 

mot nya länder kan ses som en styrka då det hjälper företaget att bygga upp sitt varumärke på 

den europeiska marknaden och samtidigt få nya erfarenheter
25

. Genom att företaget har kvar 

sitt lager och huvudkontor i Borås bevarar Nelly sin entreprenörsanda trots att de växer 

(Företagspresentation – Bilaga 1). Organisationen tror inte att den är bättre än vad de är, vilket 

får den att kämpa mer för att tillfredsställa sina kunder. På Nelly kan kunderna handla dygnet 

runt, något som skapar konkurrensfördelar gentemot fysiska butiker. Det faktum att 

bekvämlighet är en viktig faktor för handel via internet är något som distanshandelsföretagen 

kan utnyttja då det kommit att bli allt mer viktigt med smidighet och tillgänglighet för de 

krävande kunderna (SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 – Bilaga 

2).  

 

Nelly har goda relationer med både sina leverantörer och kunder. Genom att underhålla sina 

leverantörsrelationer med personliga besök och kontinuerlig kontakt bevarar företaget ett gott 

samarbete, något som stärker Nellys position på marknaden. Det har skapat bättre avtal, 

gällde bland annat returer och snabba leveranser
26

. Idag fokuserar Nelly mycket på att 

interagera med sina kunder via sociala medier och företaget har närmare 40 000 anhängare i 

sin Facebook-grupp (http://www.facebook.com/nellycom 2010-05-05). Peter Eriksson menar 

att goda relationer till kunderna skapar en lojalitet, något som företaget strävar efter i sitt 

lojalitetsprogram
27

. Slutligen har Nelly en välutvecklad webbshop vilket förenklar för kunden 

vid köp. Den tillfrågade fokusgruppen ansåg att Nellys förstasida var inspirerande och 

lockade till köp, men att den var något rörig med för mycket information och valmöjligheter 

(Fokusgrupp 2010-04-19). Dock observerade vi i att sajten erbjuder många kompletterande 

funktioner som underlättar ett köp och gör kunden mer nöjd med sin beställning 

(Webbundersökning 2010-05-07). 

 

Svagheter är de faktorer som företaget bör förbättra för att nå konkurrensfördelar på 

marknaden (Kotler et al. 2008, s.135-138). Peter Eriksson berättade att företagets svagheter är 

bland annat kostnadskrävande tillfälliga lösningar på grund av den snabba tillväxten, men 

även administrativ omognad och bristande organisation leder till ineffektivitet
28

. 

 

Då Nelly är ett snabbt växande företag som väljer att stanna kvar i lokalerna i Borås riskerar 

de att bli aningen trångbodda, vilket kan leda till interna svårigheter. Oreda och administrativa 

problem, som bland annat onödigt pappersarbete eller dålig planering, kan försvåra arbetet 

inom verksamheten för de ungefär 100 anställda (Brink, I. 2010) och ligga till grund för nya 

svårigheter. Nellys grundare, Jarno Vanhatapio är dock medveten om vikten av god 

organisering då han i Veckans affärer uttalat sig om att ”bra infrastruktur är centralt” (Zaudy, 

D. 2008). 

 

En annan svårighet för distanshandelsföretaget kan vara dålig kundnärhet då de inte har direkt 

kontakt med kunderna på samma sätt som en fysisk butik har. Då Nelly planerar att expandera 
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till nya marknader är det ännu mer väsentligt att bygga upp en god kundnärhet och en relation 

som leder till lojalitet
29

.  

 

Enligt Peter Eriksson återkommer 23 procent av produkterna som returer
30

. På Nelly har 

därför returhanteringen blivit en naturlig del av företaget (Zaudy, D. 2008) och det är en 

process som både är tidskrävande och kostsam. Köpbeteendet har förändrats under de senaste 

åren och kunderna visar idag en tendens att handla på ett annat sätt vid e-handel. De garderar 

sina beställningar genom att köpa flera olika storlekar i samma modell och sedan returnerar de 

plagg som inte passar. Problemet möter Nelly främst på den tyska marknaden som de under 

året planerar att ta sig in på. Det är en utmanande svårighet som företaget måste ta i beaktning 

under sin planerade expansion då det kan komma att kräva vissa förändringar kring leverans- 

och returkostnader
31

. 

 

Det är viktigt för ett företag att identifiera sina huvudsakliga möjligheter och hot. Därmed 

kan de utveckla sin befintliga organisation genom att undersöka potentiella externa aktioner 

(Kotler et al. 2008, s.135-138).  

 

I dagsläget har Nelly många möjligheter att utveckla sin verksamhet på. Under året planeras 

en expansion till den tyska marknaden, vilket kan ge en grund för vidare tillväxt till resten av 

Europa. Johanna Ljunggren berättar att under sina inköpsresor letar de ständigt efter nya 

leverantörer och samarbetspartners, samtidigt som de underhåller relationerna med de 

befintliga
32

. För att lyckas kommunicera med och intressera sina befintliga och potentiella 

kunder kan det i dagsläget krävas samarbeten med offentliga personer som designers eller 

modebloggare. Nelly samarbetar redan idag med många bloggare som hjälper till att 

marknadsföra produkterna på sina bloggar och tidigare har samarbeten skett med bland annat 

sångerskan Elin Lanto och stylisten och journalisten Elin Kling
33

 (http://nelly.com 2010-04-

06). Enligt vår fokusgrupp påverkas konsumenter idag till stor del av sociala medier 

(Fokusgrupp 2010-04-19) vilket de anställda på Nelly, enligt Johanna Ljunggren är medvetna 

om och därför satsar stort på. Nellys aktiva arbete med sociala medier avspeglas på deras 

webbshop där kunden kan interagera med företaget på många sätt som via tävlingar, bloggar 

och Facebook
34

 (http://nelly.com 2010-05-06). Det finns många möjligheter att utveckla 

arbetet med sociala medier, vilket företaget också strävar efter. Ständigt lanseras nya 

aktiviteter, tävlingar och kampanjer med syfte att nå ut till kunderna och kommunicera med 

dem. 

 

Som tidigare nämnt i kapitlet delgav Peter Eriksson att brister i organisationen kan leda till 

ineffektivitet i företaget. För att förändra situationen kan företaget omorganisera sig och 

möjligen flytta ur sina trångbodda lokaler om så krävs (Brink, I. 2010). Att dessutom anställa 

fler personer kan underlätta verksamhetsarbetet och tydliggöra arbetsuppgifterna, vilket ökar 

effektiviteten
35

. Johanna Ljunggren och Sofia Marcus berättade att de på inköpsavdelningen 

inte har några större kontinuerliga avstämningsmöten med andra inköpare utanför 

damavdelningen, och inte heller med designers eller marknadsförare
36

 
37

. Genom att ha 
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avstämningsmöten gruppvis efter produktkategorier inom olika arbetsområden, skulle arbetet 

kunna effektiviseras. Ett bättre samspel och en mer öppen dialog mellan de anställda kan leda 

till att Nelly får en positiv utveckling.  

 

Det finns även helt nya aspekter som kan utvecklas på Nelly. Exempelvis ökad 

miljömedvetenhet och ett bättre hållbarhetsarbete, välgörenhetsarbete eller en utveckling av 

mobil e-handel. Idag är konsumenterna allt mer krävande och medvetna om vad de köper och 

vill köpa. Kravet på miljömedvetenhet och hållbarhetsarbete ökar och sätter krav på 

företagen. Idag säljer Nelly främst externa varumärken och till en viss del produkter under det 

egna namnet
38

. De behöver därför inte ta ansvar på samma sätt som H&M eller Lindex som 

enbart har egna varumärken. Om Nelly beslutar att öka sin egen produktion kan de genom att 

starta upp en mer ”grön e-handel” locka till sig helt nya kunder. En annan sätt för Nelly att 

stärka sitt varumärke på kan vara att aktivt arbeta med välgörenhet. Att som, exempelvis 

Lindex, arbeta med Rosa Bandet eller som Gina Tricot ”runda upp” för Röda Korsets 

(http://lindex.com 2010-05-06, http://www.redcross.se/ 2010-05-06).  

 

Enligt e-barometern väntas mobiltelefonen bli ett komplement till datorn vid inköp. En 

informationssökning gällande inköp på nätet visar att över hälften av de tillfrågade e-

handlarna tror att mobilens betydelse för näthandel kommer öka (E-barometern Q4 2009 – 

Bilaga 2). Peter Eriksson berättar att Nelly gjort vissa förberedelser för mobil e-handel och att 

de snart kommer börja testa marknadsföring via mobiltelefonen
39

. Idag handlar enbart fyra 

procent av det svenska folket produkter via mobiltelefonen, men var fjärde deltagare i 

undersökningsgruppen skulle kunna tänka sig att testa på mobil e-handel, något som bör ses 

som en möjlighet för distanshandelsföretag (E-barometern Q4 2009 – Bilaga 2). De nya 

smartmobilerna med multitouchskärmar och 3G-uppkoppling har förändrat konsumenternas 

internetvanor. De har också ökat konsumenternas närvaro på Internet och tillsammans med 

faktura eller postförskott kan säkra beställningar läggas (Mobil e-handel – Bilaga 3). 

 

Det är oerhört viktigt att företag i sina analyser inte bara undersöker möjligheterna att 

utvecklas, utan att de även studerar de eventuella hot som kan skada eller försvåra 

verksamhetsarbetet. Hot kan vara externa faror som företaget inte kan styra men till viss mån 

förebygga eller förhindra. Vanliga hot för modeföretag kan vara nya aktörer på marknaden 

som erbjuder lägre priser, bättre produkter och mer utvecklad service. Även nya krav från 

kunderna kan vara ett hot för företagets överlevnad. Idag är kunderna mer medvetna vad 

gäller pris, kvalitet och miljö och med det stora utbudet som internet erbjuder ökar pressen på 

att företagen hela tiden utvecklas och erbjuder det lilla extra. På grund av allt snabbare mode 

krävs också snabbare leveranser, något som Peter Eriksson anser är en av Nellys främsta 

styrka
40

. Andra hot mot verksamheten kan vara förändrade tullar eller handelsregler som 

försvårar inköpsarbetet och försäljningen till vissa länder. Även ny teknisk utveckling kan 

innebära hot om Nelly inte ser till att vara förberedda och ligga rätt i tiden. Det kan gälla 

bland annat nya betalningsmöjligheter eller ny form av e-handel. 

 

Att analysera ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan vara komplext då styrkor 

kan bli svagheter och tvärtom under olika omständigheter. Möjligheterna uppstår ur styrkorna 

när olika situationer skapar fördelar och utvecklingsmöjligheter. Möjligheterna kan sedan 

förvandlas till hot om det inte går som planerat eller om trender svänger kraftigt. 
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6. Slutsats 
Följande kapitel består av våra slutsatser och grundas på de analyser vi genomfört. Nedan 

besvarar vi vårt huvudproblem och våra delproblem efter egna åsikter och tolkningar. 

6.1 Hur kan Nelly minska sina slow-movers? 
På Nelly definieras en slow-mover utefter DIS, days in stock, som är ett system mäter antal 

dagar produkten räcker till. Nya produkter får en månad på sig innan de räknas in i systemet
41

. 

Vi anser att systemet är effektivt när det behövs en översikt över lagret. Dock föreslår vi att en 

extra funktion som talar om när en produkt är i riskzonen för att bli en slow-mover, så att det 

finns en chans att förbättra försäljningen. Även de aktiva handlingar som inköparna gör för att 

öka försäljningen av de trögsålda produkterna anser vi är ett steg i rätt riktning. Att framhäva 

varorna och styla om dem om så krävs, eller att lägga dem bland nyheterna är ett enkelt och 

effektivt sätt att få kunderna att uppmärksamma dem
42

. 

 

Nyligen publicerad statistik visar att 69 procent av den svenska befolkningen tror på ökning 

inom e-handel under 2010 och 77 procent tror att de själva kommer att handla under det första 

halvåret (E-barometern Q4 2009 – Bilaga 2). Vi ser det som en fantastisk möjlighet för Nelly 

att undvika uppkomsten av nya slow-movers och istället ta nya marknadsandelar och öka sin 

konkurrenskraftighet. 

 

Efter att ha analyserat arbetet i verksamheten och de svårigheter som problemet grundar sig i 

kan vi nu föreslå ett antal idéer som kan förbättra situationen. I dagsläget arbetar Nelly 

mycket med att interagera med sina kunder via sociala medier, såsom bloggar och 

communities. Fokusgruppens åsikter bekräftar att sociala medier allt mer påverkar 

köpbeteendet hos konsumenterna (Fokusgrupp 2010-04-19). Johanna Ljunggren berättar att 

företaget är medvetet om styrkan i de sociala medierna och att de därför inte är sena med att 

utnyttja situationen genom avtal med bloggar, Facebook-grupp och tävlingar
43

. Vi tycker att 

deras satsningar är kreativa och vi uppmanar därför till vidare utveckling. Nelly skulle 

exempelvis i högre grad kunna hypa utvalda plagg tillsammans med en grupp bloggare eller 

en välkänd stylist för att öka försäljningen. Viktigt är då att företaget har anpassat sin 

inköpsvolym med tanke på det förhoppningsvis ökade trycket. Enligt respondenterna i 

fokusgruppen upplever de att hypade och omnämnda produkter nästan alltid är slutsålda när 

de försöker beställa dem (Fokusgrupp 2010-04-19). 

 

Vi menar också att företag inte enbart bör framhäva det allra senaste utan att de även 

kombinerar produkterna med äldre eller svårsålda varor som de har stora mängder av på lager. 

Slow-movers skulle även kunna säljas ut genom erbjudanden då kunden vid köp av en nyare 

produkt kan få köpa en slow-mover till ett kraftigt rabatterat pris. Även erbjudanden som 

lovar en slow-mover på köpet vid beställning över en viss summa kan minska lagervolymen. 

 

I Nellys Facebook-grupp testar företaget intresset för kommande produkter för att kunna 

beräkna inköpsvolymen
44

. Vi anser att företaget skulle kunna utnyttja tillfället ytterligare och 

tillåta kunderna att förboka produkter med vetskap om att leveransen kommer att ta längre tid 

än den normala leveranstiden. På så sätt skulle volymen bättre kunna anpassas till efterfrågan 

och slow-movers skulle kunna undvikas i högre grad. Enligt Judith Wolst, konsult på 

Hallvarsson och Halvarsson, kommer det i framtiden bli allt vanligare för företag att kunna 
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flytta sin försäljning så att den kan ske direkt på communities (Sociala medier inom e-handel 

– Bilaga 3). 

6.1.1 Vad kan producenterna erbjuda Nelly för att förbättra situationen 
gällande slow-movers? 

Nelly har idag redan goda relationer till sina leverantörer och de arbetar med en stor 

leverantörsbas samtidigt som de kontinuerligt söker efter nya samarbetspartners. Johanna 

Ljunggren talade om att många leverantörer tar tillbaka svårsålda varor så länge de är inom 

säsongen, det finns även möjlighet att byta till sig produkter som de istället har brist på. För 

nya mindre leverantörer skrivs även ett avtal om kommission vilket möjliggör att produkter 

som inte säljer kan skickas tillbaka
45

. Vi anser att det är bra att Nelly har så pass goda 

leverantörsrelationer att de kan teckna avtal som gör att de kan gardera sig. Viktigt för 

företaget är dock att de i tidigt skede, inom rätt säsong, upptäcker om en vara riskerar att bli 

en slow-mover och att de då till viss del skickar tillbaka produkterna, vilket minskar 

osäkerheten kring varorna.  

 

Producenterna kan även bidra till en minskning av slow-movers vid ett välgörenhetssamarbete 

med Nelly. Genom att gemensamt skänka slow-movers till organisationer som till exempel 

Myrorna, som i sin tur skickar vinsten eller produkterna till bättre behövande, skulle både 

leverantörerna och Nelly stärka sin image. Förslagsvis reducerar producenterna priset på de 

skänkta varorna så att inte förlusten ligger enbart hos Nelly.  

6.1.2 Vad kan Nelly erbjuda kunderna för att förhindra uppkomsten av 
slow-movers? 

I dagsläget arbetar Nelly aktivt på många sätt för att få kunderna att uppmärksamma och 

därigenom köpa deras produkter, vilket syftar till att motverka uppkomsten av slow-movers. 

Vi tycker att sättet de arbetar på idag med att bland annat förnya produktbilder och tillföra ny 

information är en effektivt och välfungerande metod. Vi har dock ett antal förslag på hur 

Nelly kan erbjuda kunden nya möjligheter vilket ytterligare kan minska lagerhållningen. Med 

hjälp av en funktion som sparar kundens individuella mått skulle en scanning av intressanta 

plagg kunna göras och förslag på passande produkter därefter kunna erbjudas. Det minskar 

risken för att kunden köper hem plagg som sedan inte passar och mängden returer kan därefter 

minskas.  

 

Förra året startade Lindex ett samarbete med Tradera, där de säljer sina produkter via auktion 

(http://lindex.com 2010-05-07). Ett liknande arbete skulle även kunna gynna Nelly och deras 

försök att minska sina slow-movers, då besökarna på Tradera redan finns på sajten vilket inte 

kräver ytterligare resurser från Nellys sida. Idag utnyttjas Tradera i större grad än Blocket för 

att hjälpa mindre kända företag med sin försäljning (Statistik - C2C – Bilaga 3).  

 

Genom vår fokusgrupp fick vi information om att många finner det svårt att handla på nätet 

då de inte kan prova och ta på produkterna. Informationen kan lätt vara missvisande och 

otillräcklig (Fokusgrupp 2010-04-19). Vi föreslår att Nelly startar upp någon form av 

showroom, en visningslokal där de mest populära plaggen finns tillgängliga för provning i 

några olika storlekar i landets största städer. En surfstation hade sedan givit kunderna 

möjlighet att beställa produkterna på plats. Det skulle kunna förena fördelarna med e-handel 

med den sociala fysiska handeln. Idag har Nelly ingen egen outlet-butik utan skickar istället 

sina restvaror till bland annat Turkiet
46

. Vi tror att många kunder i Borås-området skulle 
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uppskatta en outlet i anknytning till lagret och huvudkontoret. I Sjuhäradsbygden finns redan 

många butiker av samma slag vilket gör att det redan finns en potentiell kundkrets och ett 

rykte som lockar utomstående. Det vore ett effektivt och smidigt sätt att sälja av slow-movers 

på, då närheten inte kräver så mycket hantering eller extrapersonal.  

 

Idag skickar Nelly ut nyhetsbrev till sina kundklubbsmedlemmar varje vecka med information 

om bland annat nyheter, tävlingar och kampanjer.  I artikeln ”Ny trend: kunden styr 

marknadsföringen” beskrivs hur internetsajter behåller sina kunder på bästa sätt genom att låta 

dem själva bestämma hur mycket reklam de vill ta emot (Kunden styr marknadsföringen – 

Bilaga 3). Vi föreslår att Nelly skapar olika typer av nyhetsbrev som kunden själv kan välja 

mellan att få skickade till sig. Möjliga uppdelningar skulle kunna vara trender, exklusivt mode 

eller budget. På så sätt skulle de kunder som är intresserade av billigare plagg få den 

information de är intresserade av, medan de övriga slipper ta emot sådan de ändå inte läser. I 

budget brevet får slow-movers mer utrymme än vad de idag får i det allmänna brevet där de 

delar platsen med det övriga sortimentet.   

 

Slutligen skulle en funktion med en matchande garderob kunna erbjudas kunden vid köp av 

en produkt. I garderoben, som plockas ihop av en stylist på företaget, skulle slow-movers till 

största del kunna föreslås. På så sätt ökar företaget merförsäljningen samtidigt som 

lagervolymen med de svårsålda produkterna minskas.   
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7. Avslutande diskussion 
I kapitlet diskuterar vi studiens resultat och utifrån våra egna åsikter och tolkningar ger vi 

förslag på vidare utveckling. 

7.1 Egna reflektioner 
Under arbetets gång har tankar väckts kring vår studie som inte passar in i vårt resultat. Nedan 

följer därför en kort och personlig reflektion. 

 

Vi har själva frågat oss, med tanke på den ökade e-handeln i samband med globalisering och 

förändrade attityder och beteenden, om distanshandeln har en chans att konkurrera ut den 

fysiska handeln. Vi är personligen tveksamma till en sådan förändring då många mjuka 

värden som erhålls vid köp i butik är en viktig del av handeln. Vi fick vår åsikt bekräftad av 

vår fokusgrupp som enstämmigt menade att de inte trodde att e-handel i framtiden kommer att 

ta över den fysiska handeln (Fokusgrupp 2010-04-19). Att shoppa är för många konsumenter 

en upplevelse och ett nöje, vilket inte kan fås över nätet. 

 

I fokusdiskussionen informerades vi även om att flertalet av respondenterna undviker att köpa 

underkläder via distanshandel, då de upplever det som svårt att hitta modeller som passar 

(Fokusgrupp 2010-04-19). Just den här produktkategorin kräver extra god passform, något 

som vi själva instämmer kring. Frågan är intressant att reflektera kring då Nelly startade sin 

försäljning med enbart underkläder och att företaget har haft en otrolig utveckling trots 

utmaningen (Företagspresentation – Bilaga 1). Vi frågar oss vilket framgångskoncept de 

använt sig av samtidigt som vi är imponerande över att Nelly, som ett nystartat 

distanshandelsföretag utan tidigare erfarenheter, har lyckats bli ett av Sveriges ledande 

modeföretag på Internet på kort tid. 

 

Vi har i en artikel från E-handelstrender fått information om att kvinnor idag går om männen i 

e-handelskonsumtion (Kvinnorna tar över – Bilaga 3). Vi vill påpeka att det är viktigt att 

Nelly är uppmärksamma på förändringen inom handeln och att de inte blundar för den. Det är 

av stor betydelse att de tar hänsyn till den ökade andelen internethandlande kvinnor och 

anpassar sitt koncept för att inte tappa kunder eller förlora möjligheten att värva nya. 

 

I vår reflektion blickar vi även framåt och då tänker vi på den stundande expansionen till 

Tyskland och Holland. Vi tror att Nelly kommer att tvingas anpassa sig en hel del till den nya 

marknaden, då bland annat konsumentbeteendet skiljer sig på många sätt från det 

skandinaviska
47

. Dock har vi god tro till att Nelly är medvetna om de prövningar som väntar 

och att deras satsning kommer att bli framgångsrik. 

7.2 Tillförlitlighetsutvärdering 
Nedan följer en diskussion gällande validitet och reliabilitet och hur vi i efterhand anser att vi 

har samlat in och behandlat vår information.  

7.2.1 Validitet  
Validitet, det vill säga giltighet, definieras som i vilken grad du har mätt det du avser att mäta. 

Det handlar därför om trovärdighet och hur väl det erhållna resultatet och de utförda 

undersökningarna stämmer överrens med verkligheten (Christensen L. et al 2001, s. 309-310). 

 

Vi anser att vårt arbete har hållit en hög grad av validitet då vi vid våra möten med företaget 

har fått samtala med personal som har god insikt, kunskap och erfarenhet i verksamheten och 
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det arbete som bedrivs. Vi är dock medvetna om att trovärdigheten kan ha påverkats en aning 

av det faktum att de anställda kan ge en partisk bild av det egna företaget. Genom att ha ett 

kritiskt förhållningssätt under bearbetningen har vi dock i största möjliga mån strävat efter att 

avhjälpa en eventuell överskattad bild av företaget. Vi anser även att vi i samband med andra 

empiriska undersökningar, såsom en egen fokusgrupp och en självständig webbundersökning, 

gjort jämförelser med det material vi samlat in från intervjuerna med företaget. Därmed har en 

syn på företaget, utifrån olika infallsvinklar, skapat ett trovärdigt resultat. 

 

I vår fokusgrupp valde vi att samla ihop respondenter som uppfyllde kraven med tidigare 

erfarenhet av e-handel samt att de var kvinnor i en ålder som speglar Nellys huvudmålgrupp. 

Trots att det var svårt att samla ihop en fokusgrupp, tycker vi att de medverkande 

respondenterna väl motsvarar den verklighet som vi vill undersöka. Genom att ha krav anser 

vi att vi på bästa möjliga sätt ökat validiteten för vår diskussion då respondenterna ger en mer 

rättvis bild av de åsikter företagets kunder kan antas ha. Självklart kan tillfälligheter ha 

påverkat resultatet, men vi bedömer dem som obetydliga för det totala resultatet. 

 

Även den jämförande webbundersökningen, som vi själva utförde, anser vi håller god 

validitet. Vi tror inte att vår kunskap och anknytning till Nelly har påverkat vår undersökning 

då den enbart är en observation utan några personliga åsikter. Vi har varit väldigt noga med 

att ha ett objektivt fårhållningssätt och strävat efter att med ”lika ögon” observera de olika 

webbshoparna. De faktorer som vi valt att undersöka i analysen är valda utifrån vår avsikt att 

visa en rättvis och verklig bild av de olika företagen. 

7.2.2 Reliabilitet  
Reliabel, det vill säga pålitlig, information ges då ett någorlunda lika resultat erhålls trots 

olika oberoende undersökningar. Det är därför viktigt att undvika att fel påverkar resultatet, 

vilket kan undvikas genom användning av olika former av mätredskap. Ett noggrant och gott 

förarbete ökar dessutom reliabiliteten (Holme, Magne, Solvang, Krohn 1996, s. 163-165).  

 

Frågorna som användes i intervjuerna med vårt fallföretag testades och granskades noggrant 

innan samtalen ägde rum. Vi lade stor vikt vid att ha välformulerade och noga utvalda frågor 

som dessutom höll en välplanerad ordningsföljd, allt för att undvika fel och missförstånd. I de 

fall där vi funnit en osäkerhet kring svaren har vi frågat respondenten igen för att försäkra oss 

om att vi uppfattat den rätt. 

 

Reliabiliteten har även styrkts genom att vi med eftertanke valt att ställa frågorna till de 

personer som på bästa sätt kan besvara dem. På så sätt återges en rättvis bild av verkligheten. 

Vid mötena med de anställda har vi varit medvetna om intervjuareffekten och därför haft det i 

åtanke under samtalen för att inte påverka eller vägleda respondenterna. Vi tror inte att stress 

eller obehag kan ha stört respondenterna. Något som möjligen kan ha påverkat vår reliabilitet 

är att vi inte använt oss av en diktafon. Enligt planering var det grundtanken men 

omständigheter gjorde att vi inte lyckades ta hjälp av redskapet. För att kompensera saknaden 

av ljudinspelning har vi båda två deltagit vid alla intervjuerna. En av oss har styrt samtalet 

medan den andra har observerat och noga antecknat vad som sagts. I efterhand anser vi inte 

att det varit ett problem med återgivningen trots att vi saknat diktafon. 

 

Vi tycker att resultaten som erhållits ur vår fokusgrupp håller hög reliabilitet. I diskussionen 

använde vi oss av en ljudinspelning då vi var medvetna om att ett större antal respondenter 

skapar en livligare och rörigare diskussion än en ensam respondent. En ljudinspelning 

undviker därför dålig återberättelse av oss. För att ytterligare försäkra oss om att vi rättvist 

återgav resultatet av diskussionen agerade en av oss som moderator medan den andra 
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observerade och antecknade.  Innan fokusgruppen ägde rum testades frågornas formulering 

och ordningsföljd för att bygga upp en god tillförlitlighet redan innan diskussionen. 

 

I webbundersökningen var vi noga med att beskriva vad vi avser och fokuserar på med de 

utvalda faktorerna innan själva undersökningen skedde. Vi utförde dessutom analysen under 

ett och samma tillfälle för att ha ett oföränderligt förhållningssätt. Vi lät oss inte påverkas av 

omständigheter som stress eller trötthet då analysen ägde rum. 

 

Vid den litterära vetenskapliga insamlingen har vi strävat efter att använda oss av så nya och 

uppdaterade källor som möjligt, vilket vi anser höjer reliabiliteten. Vi har även använt oss av 

originalkällor i så hög grad som möjligt. Vi är medvetna om att vissa teoretiska delar enbart 

har en referens, vilket kan minska trovärdigheten. Dock är källan både tillförlitlig och noga 

utvald.  

 

Sammanfattningsvis anser vi som forskare att det insamlade materialet har god 

överrensstämmelse, då vi inte erhållit några väsentliga avvikande resultat. Vi litar därför på att 

den rättvist speglar verkligheten. 
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Bilaga 1 - Företagspresentation 
Nelly.com är ett internetbaserat distanshandelsföretag som syftar till att erbjuda sina kunder 

moderiktiga produkter ur ett brett sortiment med kända och unika varumärken med fokus på snabba 

leveranser och service. Deras vision lyder:  

 

 Nelly.com ska ha ett inspirerande utbud av mode och skönhet för  

 trendmedvetna kvinnor och män på den europeiska marknaden. 

 

Jarno Vanhatapio grundade Nelly.com i Borås i juli 2003 med sin näthandelsförsäljning av 

underkläder. I september anställdes Peter Eriksson på företaget och fick då ansvara för logistik och 

inköpsadministration. Två år senare utökades sortimentet till damkläder för att ett år senare även 

infatta herrkläder. 2007 såldes 90 procent av företaget till mediekoncernen MTG (Modern Times 

Group) och omsättning låg på 15 miljoner kronor. År 2009 hade omsättningen ökat till 193 miljoner 

kronor, mycket till följd av ägarbytet. (Intervju 2010-01-19) De ungefär 100 anställda (Brink, I. 2010) 

arbetar idag för att sälja mode och skönhet till dam, barn och herr med största inriktning på killar och 

tjejer i åldrarna 18-35 år (http://nelly.com 2010-04-09). Idag erbjuds över 400 varumärken (Intervju 

2010-04-07) som säljs i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I år planeras expansion till Tyskland 

och senare även till Holland (http://nelly.com 2010-04-09). Jarno Vanhatapio förutspår att 

klädhandelns andel av distanshandeln kommer att fördubblas i Sverige under de kommande åren 

(Zaudy, D. 2008). Peter Rosvall, vd på distans i MTG-koncernen, menar att ingen annan kan mäta sig 

med Nelly vad gäller sortiment och med nyheter varje dag är företaget fortfarande i sin linda (Brink, I. 

2010). 

 

Inom koncernen MTG finns bland annat tv-kanalerna TV3, TV6 och TV8 samt radiokanalen RixFM. 

Nelly ingår i dotterbolaget MTG IR tillsammans med CDON.com och Gym Grossisten.com. Tidigare 

var barnklädesföretaget LinusLotta.com även ett eget bolag men ingår numera i Nelly.com (Intervju 

2010-01-19). En beprövad lösning för att öka försäljningen hos samtliga företag inom MTG är 

gemensamma aktioner bland annat genom användandet av osålt reklamutrymme för marknadsföring 

av koncernens egna produkter (Carlsson, B. 2007).  

 

På Nelly är returhanteringen en naturlig del av företaget då cirka 23 procent varorna återkommer 

(Kompletterande intervju 2010-04-29) och då passformen är avgörande för distanshandelsföretag är 

det viktigaste att kunderna är nöjda med sina produkter. Tillsammans med inköp är lagerhantering de 

viktigaste delarna i verksamheten. Företaget skiljer sig från den fysiska handeln då de köper in mer i 

säsong och satsar på att få ut helt nya produkter inom 24 timmar. Tackvare tillträdet i MTG-koncernen 

ligger allt mer fokus på distribution, logistik och affärssystem, en utveckling som Jarno Vanhatapio 

uppskattar då ”snabbhet är allt i vår affär…och bra infrastruktur är centralt”. Genom sitt stora utbud 

och goda tillgänglighet väljer ofta utländska varumärken Nelly som återförsäljare då butiken upplevs 

som en ”one-stop-shop” (Zaudy, D. 2008). 

  



Bilaga 2 - Statistik 

e-barometern Q4 2009 
Handelns utredningsinstitut, HUI, tillsammans med Posten och Svensk distanshandel tar varje kvartal 

fram den svenska detaljhandelns utveckling på internet, e-barometern. Underlaget bygger på ett urval 

av cirka 1500 företag med försäljning över internet och kompletteras med en konsumentundersökning 

riktad till 1000 konsumenter. Följande statistik är hämtad ur e-barometern. (e-barometern Q4 2009, 

http://www.hui.se 2010-04-20) 

Ökad e-handel 

69 procent av e-handelskunderna tror på en ökning av internethandel under det första sex månaderna 

2010. 20 procent tror att försäljningen kommer öka mycket. Diagrammet nedan svara på ”Hur tror du 

att försäljningen kommer utvecklas under det närmaste halvåret?”. 

 

Förväntningar på handel via mobiltelefon 

I framtiden väntas mobiltelefonen bli ett komplement till datorn gällande inköp och 

informationssökning inför ett inköp på internet. 55 procent av e-handlarna tror att mobiltelefonens 

betydelse för internethandeln kommer att öka, med tanke på att konsumenten blir mer tillgänglig på e-

handelsmarknaden. Dessutom kommer troligtvis den ökade internetnärvaron att gynna företagen. I 

diagrammet nedan syns även se svaren från föregående års undersökning, vilket visar på att intresset 

för handel via mobiltelefon har ökat bland e-handelsföretagen. 

 

 



Konsumenterna 

77 procent av svenskarna tror de kommer handla varor på internet under första halvåret 2010. De som 

är mest optimistiska är konsumenter mellan 23 och 25 år, där 91 procent tror de kommer handla över 

nätet. 

 

Frekvent handel 

I tabellen nedan syns det att 33 procent handlar varor på internet någon gång per månad samt att 40 

procent handlar någon gång per halvår. Tre procent handlar något varje vecka. 

 
  



Fler handlar varor via sin mobiltelefon 

En fördubbling av e-handel via mobiltelefonen har skett från 2008 till 2009. Från två till fyra procent. 

 

Intresserade av e-handel via mobiltelefon 

På frågan ”Skulle du kunna tänka dig att använda mobiltelefonen när du handlar varor på nätet?” 

svarade var fjärde deltagare ja, trots att handeln inte riktigt kommit igång. Det här en liten ökning från 

föregående år. Hälften av konsumenterna är fortfarande tveksamma till e-handel via mobiltelefonen. 

 

Avslutningsvis 

Arne Andersson som är e-handelsspecialist på Posten menar att 2010 har rätt förutsättningar för att bli 

ett spännande år för internethandeln. Han tror att en ny generation mobiltelefoner, med bättre stöd för 

internet, skapar nya möjligheter för handel som tidigare varit begränsat och upplevts som krångligt. 

Jonas Arnberg på HUI tror att distanshandelsföretagen tack var lågkonjunkturen fått nya prismedvetna 

konsumenter som kommer förbi lojala till e-handel.  



Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 
Undersökningen kring privatpersoners användning av datorer och Internet publiceras av Statistiska 

centralbyrån, enheten för investeringar, FoU och IT, och har utkommit årligen sedan 2000 med 

undantag för 2006. SCB gör granskningen på uppdrag av EU:s statistikorgan och 

Näringsdepartementet. Följande statistik är hämtad ur SCB:s undersökning. (SCB, Privatpersoners 

användning av datorer och Internet 2009, http://www.scb.se 2010-04-20) 

Skäl till att utnyttja e-handel 

I diagrammet nedan har deltagarna i undersökningen angett betydelsen av olika orsaker för att han/hon 

ska köpa varan eller tjänsten över internet. Det största skälet till konsumenternas handel över internet 

är bekvämlighet som 59 procent anser ha stor eller viss betydelse. 57 procent anser också att det har 

stor eller viss betydelse att webbsidan är enkel att använda samt att priserna är lägre än i en fysisk 

butik. Betydelsen av de olika skälen att handla via internet skiljer sig något mellan könen. Män lägger 

till exempelvis större vikt vid andras åsikter och betyg, samt att produkterna har lägre pris och att 

butiken har större sortiment. 

 

 

Vanligaste skälen till att inte använda e-handel 
De 36 procent som inte handlat via Internet under perioden april 2008 till mars 2009 uppger att skälet 

är att de föredrar personlig kontakt med säljaren. De vill också kunna se produkten före köp. Nästan 

hälften av de tillfrågade anser att de inte har något behov av att handla via internet. Skillnaderna 

mellan kvinnor och män är små men visas tydligast gällande säkerhet vid betalning på internet samt 

personliga säkerhetsaspekter. 

 



 

  



Bilaga 3 - Artiklar 
För att underlätta för läsaren har vi sammanfattat och samlat de artiklar som har varit intressanta för 

vår undersökning.  

Market 
Market satsar på att leverera snabba nyheter, djupa analyser samt rapporter från och för detaljhandeln. 

Market består av flera olika delar, bland annat en branschtidning, ett nyhetsbrev och events 

(http://market.se/ 2010-04-20) 

Kunden styr marknadsföringen 

I artikeln ”Ny trend: kunden styr marknadsföringen” som publicerades den 26 mars 2010 beskrivs hur 

allt fler internethandelssajter låter kunden avgöra hur ofta de ska ta emot reklam. Enligt Chad White, 

analyschef på företaget Responsys är valmöjligheten det bästa sättet att behålla sina kunder då för 

mycket marknadsföring för att kunderna frånsäger sig all reklam. Responsys undersökning ”Retail 

Email Unsubscribe Benchmark Study” visar att 35 procent av kedjorna i undersökningen tillåter sina 

kunder att minska företagets utskick under 2009, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med året 

innan. White menar att det inte finns något att förlora för de företag som låter sina kunder bestämma 

takten (http://market.se 2010-04-20). 

E-handelstrender 
E-handelstrender är ett digitalt nyhetsbrev som vänder sig till de som vill ha koll på det viktigaste 

inom e-handel, exempelvis e-handlare, internetstrateger och marknadsförare. Grundaren Urban 

Lindstedt, som tidigare var redaktör på branschtidningen Internetworld, ger ut nyhetsbrevet 

tillsammans med Miguru Media AB (http://www.e-handelstrender.se/ 2010-04-20). 

Statistik 

B2B 

Business to business är den största delen inom e-handel, men för vanliga konsumenter rätt okänd. 20 

procent av alla företag hade e-butik och 60 procent beställde varor via internet under 2009 enligt 

SCB:s undersökning ”Företagens användning av IT 2009”.  

B2C 

I slutet av 1990-talet började det dyka upp internetbutiker där företag säljer direkt till konsumenten, så 

kallat business to consumer. Inom kategorin är resor vanligast enligt SCB:s undersökning ”IT bland 

individer 2009” och motsvarar 32 procent. Därefter kommer evenemangsbiljetter, 26 procent, samt 

kläder och sportartiklar, 24 procent. Flera av de stora e-handelsföretagen inom business to consumer 

kommer ursprungligen från postorderbranschen. 

C2C 

Handeln mellan konsumenter är något som ökat tack vare Internets utsträckning. Annonssajten 

Blocket.se låter både privatpersoner och företag lägga upp annonser till en billig avgift, något som 

resulterat i över tre miljoner unika besökare i veckan och över 400 000 aktiva annonser. Företaget 

omsatte 2007 mer än 161 miljarder kronor, mer än någon annan internetbutik i Sverige. 

En annan stor aktör inom consumer to consumer är Tradera, en auktionssajt med runt en miljon unika 

besökare i veckan. Tradera utnyttjas i större grad än Blocket för att hjälpa mindre kända företag med 

sin försäljning. Eftersom besökarna redan finns på sajten, slipper företagen jobba med att driva 

besökare till sina egna sajter (http://www.e-handelstrender.se 2010-04-20). 

  



Kvinnorna tar över 

2009 gick kvinnorna om männen i e-handelskonsumtion vilket gynnar kläder, resor och böcker som är 

de segment kvinnor helst köper från. Sen flera år tillbaka har kvinnorna varit de som dominerat blogg-

världen då 39 procent av alla kvinnor mellan 16 och 25 har provat att blogga enligt World Internet 

Institutes rapport ”Svenskarna och internet 2009”. Nu väntas e-handeln bli nästa fokusering för 

kvinnorna och de internetbutiker som inte anpassat sig efter utvecklingen kommer tappa kunder. 

Männen köper i större utsträckning film, musik, datorer, hemelektronik samt aktier och försäkringar, 

medans kvinnor i större grad köper resor, kläder och böcker. Det segment där det största gapet ligger 

är hemelektronik (http://www.e-handelstrender.se/ 2010-04-20). 

Mobil e-handel 

Den nya generationens smartmobiler har på samma sätt som bredbandet förändrat våra internetvanor. 

Vi kan idag räkna med den nya internetplattformen som tillsammans med multitouchskärmar och 3G-

uppkoppling gjort det möjligt att surfa på stora webbplatser på en tretumsskärm. Även abonnemang 

med höga nerladdningskvoter och de mer utspridda trådlösa nätverken har gett användandet en extra 

skjuts i rätt riktning.  

 

Enligt Postens E-handelsbarometer Q4 2009 har endast fyra procent av svenskarna handlat via 

internet, men i stort sett var fjärde internetanvändare kan tänka sig att handla via mobiltelefonen. Det 

som idag hindrar konsumenterna från att ta till mobil e-handel är bland annat att skärmen är för liten, 

samt att uppkopplingen är för låg. 17 procent anser också att säkerheten upplevs som dålig, något som 

kan förhindras av fakturabetalning. 

 

Under perioden maj till oktober 2009 ökade antalet mobila anrop till webben i världen med 44 

procent, enligt statistik från annonsnätverket Ad Mob. Apples smartmobil iPhone stod för 50 procent 

av alla webbanrop från smartmobiler under oktober, följt av Nokias Symbian med 25 procent och 

Android med 11 procent. Analysföretaget Gartner gissar att Googles egna operativsystem Android 

kommer vara det dominerande bland smartmobiler om ett par år. Auktionssajten Ebay räknar med att 

deras applikation till iPhone kommer resultera i försäljning värd 380 miljoner dollar. 

 

Under 2009 började den första svenska seriösa mobila e-handeln starta upp. Filmsajten Discshop 

öppnade sin mobilbutik i juni och tillät då även sina kunder att köpa film via sms. Discshops butik 

bygger på att kunden snabbt ska kunna beställa varorna, och kunna hämta sin adress med hjälp av sitt 

personnummer. Betalningen sker via faktura eller postförskott. Sms-funktionen går ut på att kunden 

sms:ar in artikelnummer på produkten, samt sitt personnummer, därefter skickas beställningen mot 

faktura eller postförskott. 

 

Bland Androids applikationer är Prisjakts applikation den mest populära i Sverige. En funktion som 

gör att konsumenten kan jämföra priserna på en produkt genom att fotografera streckkoden. De 

klassiska e-handelsprodukterna så som biljetter, böcker, musik, film och hemelektronik kommer i allt 

större utsträckning handlas via mobiltelefon (http://www.e-handelstrender.se 2010-04-20). 

Sociala medier inom e-handel 

Judith Wolst som är konsult på kommunikationskonsultföretaget Hallvarsson & Halvarsson har arbetat 

med sociala medier tillsammans med nätbutiker. Hon berättar att allt fler e-handlare flyttar sin 

försäljning utanför sina egna kanaler med hjälp av sociala medier. Hon påstår också att den sociala 

delen av nätet kommer allt närmre den elektroniska handeln, vilket hon upplever främst i USA, även 

om det redan nu finns webbutiker i samarbete med bloggare i Sverige. 

 

Företag med nöjda kunder har mer att vinna på att integrera med de sociala medierna då det framgår 

tydligt om kunderna är kritiska till en produkt. Wolst tror att det i framtiden kommer bli vanligt för 

företagen att flytta sin försäljning så den kan ske direkt på communitys. Istället för att bara visa en 

annons på en blogg kommer hela köpet gå igenom där (http://www. e-handelstrender.se 2010-04-20). 



Bilaga 4 - Grundmodeller till teoretiska referensramen 

Kundfokus 

 

Kundfokus: företaget som en tjänsteverksamhet (Grönroos, C. 2008, Bild s.144) 

 

The Schramm Model 

 
The Schramm model (1954) (Brassington F, Pettitt S. 2006, s 632-640) 
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