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Sammanfattning 
Denna studie innehåller en beskrivning av digital handel och hur utvecklingen ser 

ut idag. Problemen som uppstår på grund av den snabbt växande tekniken innebär 

att data som är relevant inom digital handel ena dagen blir irrelevant dagen därpå. 

Tidigare forskning inom digital handel är inte överens om vilka nyckelområden 

som bör tas upp, men alla källor i examensarbetet är överens om att de tre 

nyckelområden examensarbetet använder bör vara med.  

 

De tre områdena är marknadsföring, försäljning och logistik. Vetenskapliga data 

har jämförts med empiriska data. Vetenskapliga artiklar och kurslitteratur har 

vägts mot information insamlat på ett fallföretag och ett referensföretag för att nå 

ett så relevant resultat som möjligt i ett snabbt förändringsbenäget ämne. Studien 

syftar till att öka insikten för utveckling av en ständigt förbättrande och hållbar 

digital handel för företag.   

 

Den metodologiska inriktningen som använts för att besvara studiens syfte är 

kvalitativ med kvantitativa influenser. Studien är normativ med en abduktiv 

ansats. En teoretisk referensram används för att skapa förståelse för 

ämnesområdet. 

 

Genom att maximera konverteringsgraden och applicera den för att hitta 

förbättringsmöjligheter kommer antalet kunder öka. Raka, snabba och 

lättillgängliga logistiska flöden är nyckeln till ökad lönsamhet och hög 

kundnöjdhet. Modulförsäljning med belysning på en längre produktlivscykel ger 

produkter en ökad hållbarhet. 

      



 

 

Abstract  
This study contains a description of digital commerce and what the development 

looks like today. The problem is described by the fast-evolving technique which 

makes data that is relevant one day irrelevant the next day. Earlier science does 

not agree about which key areas are most important, though all agree that the three 

key areas this study focus on should be among them.  

 

The three areas are marketing, sales and logistics. Scientific data have been 

compared to empirical data. Scientific papers and course material have been 

weighed against information collected in a business case as well as at a reference 

business to ensure the most relevant result in a fast fact changing subject. The 

study seeks to increase insight to develop a constantly improving and sustainable 

digital commerce for businesses.  

 

The methodologic orientation being used to answer the aim of the study is 

qualitative with quantitative influences. The study is normative with an abductive 

approach. A theoretical reference frame has been used to create understanding for 

the present subject.  

 

By maximizing the conversion rate and apply it to find possibilities to improve 

will increase the number of costumers. Straight, fast and easy access logistical 

flows is the key to increased profitability and high customer satisfaction. 

Components sales with focus on an extended product life cycle makes products 

more sustainable.  
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1. INLEDNING 
Kapitlet beskriver bakgrunden till examensarbetets ämnesområde med tillhörande 

problembeskrivning, syfte, forskningsfrågor samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Digital handel är en handelsform inom distanshandeln som hanterar sälj-, köp- 

och bytesfunktioner för produkter, tjänster samt information genom fast eller 

mobil datakommunikation (NE 2019).   

 

På en ständigt föränderlig marknad tävlar företagen om marknadsandelar. För att 

svara på kundernas efterfrågan krävs lyhördhet och snabba reaktioner. Den 

digitala handeln i Sverige befinner sig i ett tillväxtstadie, under 2018 omsatte den 

digitala handeln 77 miljarder kronor. Det är en ökning på 15 procent i jämförelse 

med tidigare år. Den digitala handeln utgör nästan 10 procent av svensk 

detaljhandel (PostNord 2018).  

 

Företagande och organisering förändras i och med globaliseringen samt via 

framgångarna inom informationsteknologi och dess utveckling, därav växer 

intresset för digital handel och affärstransaktioner över internet (Ngai 2007). Su 

och Chuang (2011) menar att en positiv effekt av digital handel med 

anpassningsbara produkter är lönsamhet, dock kan för mycket anpassning skapa 

komplexitet för kunden. Ytterligare en positiv effekt är ökad kundnöjdhet enligt 

Masínová & Svandová (2014), för att nå detta krävs exempelvis en välfungerande 

logistik med varierade transportmöjligheter samt snabb och flexibel leveranstid.  

 

Appliceringen av en företagshemsida med försäljningsfunktion innebär att 

produkter, tjänster och information blir tillgängligt oavsett vart kunden befinner 

sig oberoende av tid på dygnet, kravet utgörs av tillgång till internet. Den digitala 

handelns betydelse för företag och organisationer innebär att locka till sig nya 

kunder och bevara befintliga online, det krävs för ett företags överlevnad. 

Integration med kunder genom service via internet möjliggör överlevnad och 

utveckling för ett företag (Choshin & Ghaffari 2017).  

    

Denna moderna handelsform är både spännande samt utmanande och hanteras via 

digitala hjälpmedel (dator, mobiltelefon, surfplatta o.s.v.). Ett köp kan genomföras 

oavsett vart (och om) en fysisk butik finns samt oberoende vilka öppettider som 

gäller, möjligheten att ständigt vara uppkopplad till internet medför att 

begränsningarna gällande handel reduceras (Tellez, Isaac & Sherali 2014).  

1.2 Problembeskrivning 
Digital handel är den snabbast växande försäljningskanalen. Handelsformen är en 

överlevnadsfråga för företag beroende av konsumentförsäljning, 
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försäljningskanalen måste ständigt utvecklas inom tekniken för att vara tilltalande. 

Vid bristande kunskaper för förståelse av digital handel samt hållbar utveckling 

skapas problematik som kan skada företag och organisationer (exempelvis 

missnöjda kunder och minskad lönsamhet). Den digitala handeln kräver hela 

organisationens uppmärksamhet och involverar alla delar av ett företag. Som 

tidigare nämns, går den teknologiska utvecklingen snabbt och det är svårt för 

publicerat material angående digital handel att hålla sig uppdaterat. Det kommer 

alltid finnas ett gap som ska stängas genom att jämföra publicerade data med 

verkligheten. 

 

Den moderna handelsformen kan med omtanke om hållbarhetsprinciper utgöra  

framtidens handel, att applicera handelsformen i ett tidigt stadie och att utveckla 

den är värdefullt för företag. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv förändrar digital 

handel sättet varor, tjänster och information konsumeras, produceras samt 

distribueras (Frostenson 2017).  

 

Examensarbetet utforskar problemfrågeställningen med fokus på tre vitala delar, 

vilket utgör studiens huvudområden:  

 

• Digital marknadsföring: Att synas samt fånga kundens uppmärksamhet. 

Företag som bedriver digital handel bör även nyttja digital marknadsföring 

som verktyg för att skaffa och bevara kunder. Fierro och Gavilanez 

(2017) beskriver hur digital marknadsföring blivit ett essentiellt verktyg 

inom digital handel, vilket innebär en integrerande upplevelse med kunden 

för att tävla om marknadsandelar.  

  

• Digital handel: Butikshandel innebar tidigare ett fysiskt möte med kund, 

den digitala handeln har förändrat detta möte. Digital handel bedrivs på en 

hemsida för dator och mobila enheter. Möjligheten att se och känna på 

produkten kan vara viktigt som komplement till den digitala handeln. Falk 

och Hagsten (2015) menar att informations- och kommunikationsteknik 

(IKT) via digital handel är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt samt ett 

stabilt och lönsamt företagande.  

  

• Logistik för digital handel: Klargörande att logistiska flöden fungerar 

smidigt. Flödena utgörs av materialflöden, informationsflöden och 

monetära flöden. Enligt Kawa (2017) är logistik ett nyckelverktyg för att 

bedriva en lönsam digital handel, i syfte att locka till sig nya kunder 

samtidigt som kunder med tidigare placerad order bevaras.   

  

Lantz (2014) förklarar att kunskaper inom bland annat handel, logistik och 

marknadsföring krävs för att bedriva och utveckla digital handel. Den digitala 

handeln skapar förändrade konsumtionsmönster och tar en allt större plats i 

människors liv, vidare bidrar den till att utveckla dagens samhälle. Att skapa en 
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ständigt förbättrande och hållbar utveckling möjliggör ett framtida tillstånd med 

nöjda kunder och ökad ekonomisk vinning för företag, vilket hanteras via flertalet 

nyckelområden. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Studien syftar till att öka insikten för utveckling av en ständigt 

förbättrande lönsamhet, kundnöjdhet och hållbarhet inom digital handel för 

företag.  

 

Arbetet kan användas likt en guide till hur företags resurser ska disponeras, vilken 

kan appliceras på mindre till medelstora företag. Studiens syfte specificeras enligt 

följande forskningsfrågor:  

 

Hur kan företag inom digital handel på bästa sätt marknadsföra sig för att få 

kunder? 

 

Vad ska företag inom digital handel mäta för att få en bild över sin försäljning och 

möjligheter till ökad försäljning? 

 

Hur ska befintliga logistiska flöden utformas för att skapa bästa möjlighet till ökad 

lönsamhet och kundnöjdhet? 

 

Hur kan ett företag arbeta med hållbar utveckling och samtidigt ta hänsyn till 

ovanstående frågor? 

1.4 Avgränsningar 

Fallstudien utgörs av den delen av företaget med inriktning på försäljning mot 

konsumenter i form av ett varumärke, idag säljs produkter via varumärkets  

hemsida. Studien undersöker inte områden gällande webbdesign, 

verksamhetsstyrning eller IT-strukturer. Rapporten avgränsas till att studera ett 

urval av nyckelområden för att bedriva och utveckla digital handel, yttre faktorer 

som lagändringar tas ej hänsyn till. Datainsamlingen omfattar primärdata från 

fallstudien samt intervjuer med anställda på företaget och personer på ett digitalt 

marknadsföringsföretag. Sekundärdata från hemsidor, böcker, tidskrifter, 

rapporter och vetenskapliga artiklar.  
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2. TEORETISKT RAMVERK 
Kapitlet presenterar den teoretiska grunden för rapporten med 

tillhörande förklaringsansats sammanhängande med bakgrunden till 

examensarbetets ämnesområde samt problembeskrivning, syfte och 

forskningsfrågor med ett urval relevanta teorier för studien.   

2.1 Utveckling inom digital handel 
Internet växer och utvecklas exponentiellt över tid. Företag inom digital handel 

måste vara under ständig utveckling. Det går att beskriva i sex olika steg för den 

digitala handeln i ett företag. Första steget är utformning av kommunikation över 

internet via till exempel E-post fram till det sista steget som innefattar ett 

fullkomligt digitalt ekosystem. I figur 1 presenteras sex steg inför användning, för 

att se var den aktuella verksamheten befinner sig i utvecklingen.

Figur 1 Ciscos steg inför adaption för informationsteknik modifierad för digitala 

ekosystem (Dini & Nachira 2007).  

  

Vanligt för mindre till medelstora företag är att de befinner sig på något av de två 

första stegen. Även om det finns tillräckliga resurser så förekommer det brister i 

verksamheten som motverkar att bedriva och utveckla ett företag. Om den digitala 

handeln inte genererar en tillräcklig omsättning är det inte säkert att bolaget 

känner att tid och interna resurser för undersökning och utveckling ska spenderas. 

För att undersöka olika strategier för digital handel, applikationer och dess 

potentiella fördelar är det viktigt att skapa specifika handlingsplaner och rutiner 

passande företaget. Det kan handla om monetära flöden, marknadsföring, typer av 

försäljning, human resources (HR) och ekonomi (Lacka, Chan & Yip 2014).  

  

Utvecklingen av internet innebär att verksamheter som vill synas och sälja måste 

utvecklas i snabb takt. Lacka, Chan och Yip (2014) antyder att de flesta mindre 

företag ligger någonstans i de första två stegen i figur 1. På grund av den snabba 

utvecklingen och förändringar på marknaden kan företag med lyckad digital 

handel befinna sig ytterligare ett steg åt höger. Detta visar på att digital handel är 

dynamisk.     
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Det finns olika nyckelområden ett företag kan arbeta med för att utveckla digital 

handel. När samtliga områden uppnås har företaget skapat en form av ett digitalt 

ekosystem. Nedan är de mest essentiella områdena enligt Lacka, Chan och Yip 

(2014):  

  

• Försäljning: Elektronisk handel och mobil handel.  

• HR: Specialiserad personal och projektledning.  

• Dagliga projekt: Problemlösning och kommunikation.  

• Informations Teknik (IT): Molntjänster och support.  

• Marknadsföring: Sökoptimering, sociala medier, E-postutskick och  

      målgruppsutforskning.  

• Finanser: Kapital och monetära flöden.  

  

Lacka, Chan och Yip (2014) menar att ett ekosystem är nödvändigt för att kunna 

bedriva en framgångsrik digital handel. Vissa av nyckelområdena krävs för att 

bedriva allmänt företagande. Anledningen att ett ekosystem presenteras är för att 

visa att det finns ett större sammanhang bland delar av organisationen för att 

utveckla digital handel.  

  

I sin bok "E-handel - så driver och utvecklar du den" beskriver Lantz (2014) en 

helhetsmodell för att bli framgångsrik på den digitala handelsmarknaden vid namn 

E-handelscirkeln, vilken kan användas som hjälp för att strukturera digital handel. 

Modellen utgörs av ett antal nyckelområden kopplat till modellens kärna E-

handelsbutiken.    

  

Lantz (2014) nyckelområden: 

• E-handelssystem 

• Betalning och logistik 

• Användbarhet 

• Varumärke 

• Försäljning 

• Mobil E-handel 

• Marknadsföring 

• Costumer relationship management (CRM) och sociala medier  

• Kundtjänst  

• Business to business (B2B) 

 

Med de olika författarnas synsätt på nyckelområden i åtanke går det att urskilja 

likheter gällande marknadsföring, försäljning och logistik, vidare följer 

grundläggande forskning inom dessa områden.  
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2.2 Digital Marknadsföring 
Internet har gjort sitt bästa för att tillintetgöra alla geografiska och tidsmässiga 

barriärer mellan företag och konsumenter. Möjligheten för konsumenter att få 

information om det allra senaste och bästa produkterna på marknaden finns alltid 

tillgänglig och inte långt bort när beslutet om köp ska tas. All information företag 

vill sprida till sina kunder når målgruppen snabbare än någonsin, det är dock 

viktigt att rätt information når kunderna. Alla har en röst på internet framförallt 

kunderna, vilket betyder att mun till mun utbytet av information går snabbare än 

någonsin. Det innebär att företag måste vara vaksamma om vilken information 

som sprids om verksamheten. Om ett företag behärskar detta kommer det falla in i 

ett samarbete för marknadsföring tillsammans med konsumenterna (Ström 

& Vendel 2015).  

 

"Marknadsföring handlar om att förekomma och återkomma med kommunikation 

som berättar om varumärket och eventuella erbjudanden" (Lantz 2014, s.149). 

Samtidigt innefattar området resultatuppföljning, framtagande av målgrupp och 

skapandet av annonsmaterial (Lantz 2014). 

2.2.1 Direkt digital media  
Genom att använda verktygen Short Media Service (SMS), Multimedia 

Messaging Service (MMS) och Elektronisk post (E-post) har ett företag möjlighet 

att ta direktkontakt med önskad målgrupp. SMS och MMS är i första hand kopplat 

till mottagarens mobiltelefon till skillnad från E-post vars hantering kan ske 

genom alla möjliga plattformar efter att användaren loggat in sig på sitt personliga 

konto. Har ett företag kontaktuppgifter till kunder genom kanalerna så har de en 

möjlighet att utföra direktreklam med personlig utformning mot kunden (Ström 

& Vendel 2015).  

 

2.2.2 Nyhetsbrev 
Det finns en risk att många E-postmeddelanden anländer till inkorgen med reklam 

varje dag. Därför är det viktigt att försöka få nyhetsbrevet att urskilja sig från 

mängden. Om läsaren enbart läser nyhetsbrevet som hastigast bör de mest 

väsentliga delarna står överst samtidigt ska budskapet vara kort och koncist. 

Frekvensen på nyhetsbrevet ska vara bestämd till varje vecka eller varje månad. 

Tidigare studier enligt Lantz (2014) visar att månadsbrev har en högre 

öppningsfrekvens.   

2.2.3 Sociala Medier  
Social media utgörs av en webb eller mobilt baserad plattform vilket ger möjlighet 

för medlemmar att konversera eller på andra sätt skapa och upprätthålla relationer. 

Ett företag med ambition att synas på sociala medier måste vara medveten om de 

sociala signaler som sprids angående företaget. Det kan vara signaler företaget 

själva sprider eller andra medlemmar på plattformen. Signalerna kan handla om 

en viss identitet, rykten eller någon form av närvaro. Desto fler medlemmar 

företaget når ut till desto fler uppmärksammar företaget, när en användare på 
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plattformen visar att den gillar företaget så kan alla kontakter till denna se 

företaget. På så sätt växer närvaron på sociala medier exponentiellt med varje 

person som gillar företagets sida på plattformen (Ström & Vendel 2015).  

 

Att synas på social media görs i första hand för att visa närvaro och skapa en 

närmare relation till kunderna. Företag kan använda mediet för att stärka sitt 

varumärke genom olika budskap. Det är populärt att använda sociala medier för 

att göra "nöjd-kund-undersökningar", ett formulär delas ut till följare och de får 

möjlighet att säga vad de tycker att företaget är bra på och vad de kan bli bättre 

på. Det är ett sätt för företag att utvecklas och bli bättre. Sociala medier ska dock 

inte misstas som en form av säljkanal då en liten del av närvaron på sociala 

medier leder till försäljning (Ström & Vendel 2015).  

2.2.4 Sökmotor  

Den idag mest effektiva metoden att få nya kunder till en hemsida är via en 

sökning på en sökmotor likt "google.com". Vid sökning rangordnas olika 

hemsidor för att ge ett så bra resultat som möjligt för sökaren. Desto högre upp på 

listan en hemsida hamnar i ett sökresultat, desto större möjlighet är det att sökaren 

klickar på länken för att komma in på hemsidan. Sökmotoroptimering innebär att 

företag designar en kompatibel hemsida för en sökmotor. Det kan handla om att 

konsumenter ska ha möjlighet att ge synlig feedback, uppdateringstakt eller att 

hemsidan är anpassningsbar till så många plattformar som möjligt (Ström 

& Vendel 2015).  

  

Marknadsföring via sökmotorer eller det mer populära begreppet Search Engine 

Marketing (SEM) utgör en klar möjlighet till att synas på en söktjänst. Det innebär 

att företaget betalar direkt till sökmotorn för att synas med sina annonser vid 

sökningar. Till skillnad från sökoptimering vilket inte är en direkt kostnad och 

snarare handlar om att vara det bästa resultatet för kunden, så betalar företaget för 

att en annons ska bli sedd vid sökning av synonyma ord. Diverse andra parametrar 

kan tas i åtanke när företagets annons ska synas vid en sökning på specifik tid, 

plats eller vilken typ av enhet som används för att göra sökningen. Betalningen till 

sökmotorn baseras på antalet klick in till företagets hemsida vilket innebär att 

företaget endast betalar för de besökare som hänvisas till hemsidan via annonsen 

(Lacka, Chan, Yip 2014). 

 

2.3 Digital Försäljning 

För att bedriva och utveckla en digital handel krävs olika typer av strategier, 

konsumentköpsteorin AIDA beskriver olika faser en konsument går igenom (NE 

2019). Konsumentköpsteorin kan enligt Lantz (2014) användas i egenskap av 

metod till att skapa försäljning med fokus på digital handel. Författaren 

presenterar metoden AIDA(S) med faser för försäljning i syfte att strukturera 

kommunikation, tillkomsten av ytterligare en fas används för att öka kundnöjdhet. 
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Faserna är: Attention (att få uppmärksamhet kring E-butik), Interest (att skapa 

intresse hos kunden), Desire (möta kundens efterfråga och öka köpbegäret), 

Action (få kunden att genomföra köp) samt Satisfaction (skapa tillfredställelse hos 

kunden genom positiv uppfattning av köp och leverans samt för återkommande 

kunder med rekommendationer till E-butiken). AIDA(S) metoden fokuserar på 

försäljning, dock kan metoden användas i marknadsföring, support samt logistiska 

hänseenden menar Lantz (2014). "Det är en enkel metod som är enkel att komma 

ihåg för att skapa en strategi, en struktur och ett gemensamt mål för E-butiken" 

(Lantz 2014, s.94). 

 

Ytterligare faktorer för att göra en E-butik mer tilltalande är certifieringar. Det 

finns två svenska organisationer som utfärdar certifieringar för kvalitetsmärkning 

Svensk distanshandel samt Rådet för digital handel. Det finns även en 

internationell certifiering "Trustedshops.com". För att bli certifierad krävs 

uppfyllande av ett antal kriterier. Efter granskning och godkännande tilldelas E-

butiken ett emblem på hemsidan med bevis på certifiering, certifieringen kan tas 

bort om kriterierna inte följs. Detta skapar säkerhet för kunden och pålitlighet för 

E-butiken (Lantz 2014).  

2.3.1 Elektronisk Handel (E-handel) 

Inledningsvis presenteras en förklaring till vad E-handel inom den digitala 

handeln är i syfte att förse läsaren med nödvändig bakgrundsinformation.    

 

Statistiska centralbyråns definition av E-handel beskrivs enligt följande 

"beställningar av varor och tjänster via internet eller via andra datornätverk" (SCB 

2015). Dessa beställningar "kan ske via en webbplats (behöver inte nödvändigtvis 

vara företagets egen utan kan även vara en tredje parts), en app eller via 

automatiserat informationsutbyte. Betalning och leverans behöver inte ske 

elektroniskt" (SCB 2015). Definitionen understryker transaktionen enligt en 

elektronisk beställning, alltså ett avtal mellan köpare samt säljare via en E-

handelsplattfrom (Frostenson 2017).     

 

Slavko (2016) beskriver att E-handel hanterar ett antal procedurer och tekniker 

vilket automatiserar finansiella transaktioner elektroniskt. Vidare beskriver 

författaren E-handel som ett nytt utvecklande koncept vilket hanterar sälj- och 

köpprocesser samt utbyte av produkter, tjänster och information via datornätverk 

och internet. E-handel hanterar också före- och efter försäljning i en 

värdeflödeskedja.   

 

Den tekniska revolutionen medför att E-handel är en viktig komponent för ett 

företags finansiella framgångar. Flertalet företag startas med inriktning på E-

handel dock är det inte alla som når framgång med handelsformen, för varannan 

onlinebutik som öppnas stängs en ner. Tidigare konkurrerade butiker i samma 
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stad, idag konkurrerar onlinebutiker med alla på internet. E-handel är en ny form 

att göra affärer, skapa teknologi och bedriva företagande som ständigt måste 

anpassa sig till förändrade behov på den digitala marknaden. Användningen av 

internet är integrerad i det vardagliga livet (Ciobanu & Dinucă 2013).   

 

Den teknologiska infrastrukturen skapar fördelar för informationsteknologin, 

internet möjliggör handel online via mobiler, datorer och surfplattor. 

Applikationer och onlinebutiker används dagligen av konsumenter (Yang, Wang 

& Chen 2017).   

  

E-handel utgörs av ett system av aktörer, de mest välkända aktörerna utgörs av 

säljare samt köpare i enlighet med alla typ av handel. För att skapa förståelse för 

vilka aktörer som utgör helheten till E-handel presenteras ett antal exempel på fler 

aktörer "underleverantörer, transportföretag och företag som hjälper till med 

betalningslösningar" (Frostenson 2017). 

 

Dagens utvecklade teknik med tillhörande kommunikationsmöjligheter främjar 

globalisering. Informations- och kommunikationsresurser förändrar sättet handel 

utförs på, företag på alla nivåer behöver förstå betydelsen och fördelarna som 

användandet av modern digital teknologi medför (exempelvis nya affärsidéer). 

Internet förändrar företagande, handel över olika geografiska gränser förenklas i 

kombination med att språkbarriärer försvinner, E-handel är ett gemensamt 

språk (Slavko 2016).  

           

Beslut om placering av olika varor, tjänster och digitala produkter inom E-handel 

tas efter karaktär med hänsyn till följande två aspekter, unicitet och varaktighet. 

Ur ett historiskt perspektiv utgjordes den tidiga E-handeln av produkter med låg 

unicitet och hög varaktighet exempelvis hemelektronik samt tjänster som efter 

anpassning görs av kunden själv (som biljettbokning) detta gäller än idag. 

(Frostenson 2017).  

 

Fördelarna med E-handel karakteriseras av företags möjlighet att ta del av 

information för segmentering av marknaden med anpassning till potentiella 

kunder för ökad lönsamhet. Företag kan använda sig av leverantörer på flera 

platser i världen, med marknadsföring och försäljning på den globala marknaden 

(Slavko 2016).   

 

Sammanfattningsvis klargörs skillnader mellan traditionell handel och E-handel 

(Frostenson 2017, s.21):   

• "E-handel utvidgar företagets marknad"  

• "Butikens roll förändras vid E-handel"  

• "E-handel skapar en distansrelation till kunden"   

• "E-handel innebär omfördelning av roller mellan det säljande företaget 

och kunden"  
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• "E-handel innebär att konkurrensen ökar"   

• "Åtskillnaden mellan varor och tjänster luckras upp"   

• "E-handel förändrar hur man konsumerar och producerar varor och 

tjänster"  

2.3.2 Mobil Handel (M-handel) 

Inledningsvis presenteras en förklaring till vad M-handel inom den digitala 

handeln är i syfte att förse läsaren med nödvändig bakgrundsinformation. 

  

Hew (2017) förklarar innebörden av digital handel och dess användningsområden, 

M-handel är en handelsform som är mycket populär hos konsumenter. 

Användandet av kommunikationsteknologi för mobila enheter skapar en 

egendesignad kundupplevelse passande dagens medvetna 

konsument. Handelsformen är relativt ny, dock innehar den stor påverkan på 

företagande, medans E-handel använder trådbunden nätverksanslutning nyttjar M-

handel trådlös anslutning via mobila enheter med mobilt nätverk.  

 

Mobila enheter utgörs av mobiler och surfplattor, användarvänlighet i 

kombination med bekvämlighet skapar ett verktyg som används till vardags av 

konsumenter. Lokaliserings service samt ständig tillgång till företagshemsidor och 

applikationer var som helst och när som helst skapar frihet. En personlig 

upplevelse efter kundens egna preferenser uppstår. En mer djupare beskrivning 

menar att M-handel innefattar all handel med trådlösa enheter (Hew 2017).   

  

M-handel blir allt mer populärt, de senaste åren har M-handel ökat markant, den 

snabba ökningen av handel via mobila enheter beror på flertalet faktorer. Intresset 

av att använda smarta mobila enheter är starkt, dess mobila funktionalitet med 

trådlös teknik passar dagens konsument. Konsumentens efterfrågan till handel via 

applikationer som hanterar sälj, köp och servicefunktioner samt 

betalningsmöjligheter lockar användare (Chang, Williams & Hurlburt 2014).   

  

Ett ökat mobilt beteende skapas via användandet av applikationer samt mobila 

webbläsare, flexibilitet skapas genom M-handel som erbjuder ett smidigare, 

smartare och snabbare sätt att nå ut till kunden. Majoriteten av användare via 

mobila enheter rekognoserar på hemsidan inför köp. Avslutning av köp sker oftast 

via en dator. (Lantz 2014).  

 

Användandet av applikationer är ett "bra sätt för att befästa kunders lojalitet till 

företaget. En app skapar flera möjligheter till interaktion och kundmöten som 

leder till ett större intresse och köpbenägenhet" (Lantz 2014, s.143). En 

applikation används som komplement till den mobilanpassade E-butiken vilket 

skapar en ny försäljningskanal (Lantz 2014). 
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Kourouthanassis och Giaglis (2012) menar att användandet av mobiler och andra 

portabla enheter vid affärstransaktioner är välkänt och ett effektivt alternativ inom 

digital handel. M-handel skapar ökad tillgänglighet samt lätthanterlighet passande 

dagens dynamiska samhälle med dess mobilitetsmöjligheter. 

       

Handel via mobila enheter förutspås bli en megatrend, en kultur med ett 

varsomhelst och närsomhelst tänkande utvecklas. Tillväxthastigheten för 

transaktionsvolymer av mobila enheter från år 2014 till år 2016 utgjordes 

av 187.7% samtidigt som datorer (stationära samt bärbara) utgjorde enbart 9.9% i 

Europa (Heinze, Thomann & Fischer 2017). 

2.3.3 Visningar och transaktioner 

För att ta reda på antal besökare på en hemsida och hur många transaktioner som 

sker bör statistik föras. Med verktyget Google Analytics går det att se hur många 

användare som gått in på sidan och hur många användare som gått vidare till köp.  

 

Konverteringsgrad är den procentsats som fås när antal transaktioner divideras 

med antal användare. På så sätt kan företag mäta hur många som väljer att handla 

när de besöker hemsidan. 

 

Konverteringsgrad: 

Antal transaktioner ÷ Antal användare = Konverteringsgrad 
 

Tabell 1 Konverteringsgrad för all digital handel generellt enligt "Monetate e-

commerce quaterly" (Monetate EQ3 2018).

Konverteringsgrad Kvartal 3 2017 Kvartal 4 2017 Kvartal 1 2018 Kvartal 2 2018 Kvartal 3 2018

Globalt 2,74% 3,04% 2,68% 2,78% 2,42%

USA 2,74% 3,07% 2,67% 2,78% 2,23%

Storbritannien 4,07% 4,01% 3,75% 3,97% 4,04%  
I tabell 1 presenteras den generella konverteringsgraden för E-handlare på en 

global skala. För kvartal tre 2018 låg det generella värdet för konverteringsgraden 

på 2,42 % globalt medan den låg på 4,04 % i Storbritannien. Det kan användas 

som en mätsticka för att se ett ungefärligt värde för var en E-handlare ska förhålla 

sig till och för att veta om hemsidans försäljning går bra eller dåligt.  

 

Tabell 2 Andel användares besök per enhet, enligt "Monetate e-commerce 

quaterly" (Monetate EQ3 2018).

Användare per Enhet Kvartal 3 2017 Kvartal 4 2017 Kvartal 1 2018 Kvartal 2 2018 Kvartal 3 2018

Dator 38,92% 39,20% 40,47% 39,86% 37,25%

Mobil 50,47% 50,50% 49,45% 50,56% 53,59%

Surfplatta 10,17% 9,96% 9,72% 9,14% 8,67%

Övrigt 0,44% 0,34% 0,37% 0,44% 0,49%  
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I tabell 2 ges den generella uppdelningen av vilka enheter som används vid en 

webbplats på en global nivå. Cirka 50 % av alla användares besök på en hemsida 

är via mobil under kvartal tre 2018.  

 

Tabell 3 Konverteringsgrad per enhet, enligt "Monetate e-commerce quaterly" 

(Monetate EQ3 2018).

Konverteringsgrad per enhet Kvartal 3 2017 Kvartal 4 2017 Kvartal 1 2018 Kvartal 2 2018 Kvartal 3 2018

Dator 4,15% 4,40% 3,77% 3,83% 3,94%

Mobil 1,51% 1,84% 1,65% 1,82% 1,84%

Surfplatta 3,55% 3,88% 3,43% 3,68% 3,78%

Övrigt 0,26% 0,31% 0,19% 0,15% 0,13%  
Andra siffror av intresse för var och hur ett företag ska synas är vilken enhet som 

används för att besöka hemsidan och dess konverteringsgrad. När 

konverteringsgraden per enhet ses över går det att dra slutsatsen att det är flest 

visningar via mobiler enligt tabell 2, dock genomförs köp oftare via dator och 

surfplatta vilket går att se i tabell 3. Under tredje kvartalet 2018 var konverterings 

graden för både surfplatta och dator på nästan 4 % och konverteringsgraden för 

mobil var nästan 2 %. 

 

Andra värden som kan mätas är till exempel demografiska grupper eller 

geografiska grupper för att se vilka som är intresserade och var de befinner sig. 

Från vilken länk användaren kommer när de går in på sidan, via sökmotor eller 

social media till exempel. 

2.4 Logistik 

Logistik definieras genom planering, organisering och styrning av alla flöden. Det 

handlar om förflyttning av material, sett till kundtillfredsställelse, övriga 

intressenters behov och miljömässiga konsekvenser (Jonsson & Mattsson 2016).  

  

Även om de flesta tjänster av logistik outsourcas idag så som transport, 

konstruktion av kundkommunikation via hemsida och betalningsmöjligheter, så är 

det viktigt för företaget att känna till hur det fungerar (Kawa 2017).  

  

Utmaningarna med logistik inom digital handel utgörs av bland annat 

lagerhantering och distribution, företag vill nå låga kostnader för lagerhanteringen 

samtidigt ska försändelsen ske smidigt och snabbt (det gäller även returhantering 

vid omvänd logistik). Lantz (2014) beskriver att företag med online försäljning 

har en utmaning gällande returhantering. Kostnadsfri returhantering är 

branschspecifikt och beror på konkurrenssituationen. Det kan locka kunder 

samtidigt som kostnaderna kan bli omfattande.   

 

Kunden uppskattar när flertalet fraktsätt erbjuds med tydlig kostnad vilket gör att 

kunden inte utsätts för några överraskningar. Ett alternativ till att separera frakt 

och varupriset är att slå samman dessa, alternativt betala för paketets vikt eller ha 

samma fraktpris för alla produkter. Produkten förpackas och omsluts med 
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emballage vilket blir en del av varumärkesprofilen, egendesignade emballage 

möjliggör marknadsföring allt för ett bra helhetsintryck (Lantz 2014).           

2.4.1 Materialflöde  

Logistikens primära flöde är materialflödet, från en ursprunglig källa till slutlig 

förbrukare. Nedströms i materialflödesystemet flödar råvaror och komponenter 

från leverantörer in till tillverkande företag. Råvaror förädlas till färdiga produkter 

nedströms inom produktionssystemet, dessa flödar från företaget till kunder. 

Genom ett rakt materialflöde från leverantör till kund skapas ett effektivt 

materialflöde. Det minskar antalet transporter som dels är en kostnad och 

dessutom är skadligt för miljön. Det existerar även ett materialflöde i motsatt 

riktning, uppströms från kund till leverantörer. Flödet innefattar returer i form av 

reklamationer samt återvinning. Det går att minska uppströmsflödet genom att 

hålla en hög kvalitet i produktion eller ha restriktioner för omvänd logistik 

(Jonsson & Mattsson 2016).  

 

Tredjepartslogistik (TPL) erbjuder tjänster i form av lagerhantering, distribution, 

returhantering och leveranstjänster. Att outsourca hanteringen frigör tid vilket kan 

användas till andra områden inom företaget exempelvis produktutveckling 

samtidigt som en ekonomisk fördel skapas då företaget slipper binda kapital. 

Istället betalas en fast kostnad för en plats på ett lager och rörliga kostnader för 

varje skickad försändelse (Lantz 2014).         

 

Leverans med fokus på en kort leveranstid är viktigt för att kunden ska få ett 

fortsatt förtroende för företaget, ett konkurrensmedel utgörs av snabba och felfria 

leveranser med kort avstånd till utlämningsställe, vilket skapar kundnöjdhet och 

ett gott rykte (Lantz 2014). 

2.4.2 Informationsflöde 

För att skapa ett effektivt materialflöde krävs ett välfungerande informationsflöde. 

Ett produktivt informationsflöde utnyttjar resurser effektivt för att möta kundens 

behov. Information som kunden ska kunna se om produkten: tillgänglighet 

kapacitet, beläggning och material samt eventuella leverantörers förmåga att 

leverera. Inom företag används ofta affärssystem för att kunna se 

informationsflödet och möta kundens behov. Andra IT-system kan användas för 

att dels stödja informationen inom det logistiska flödet, men även för att se till att 

informationsflödet når kunden på ett kommunikativt sätt (Jonsson & Mattsson 

2016). 

   

Som butik är informationsflödet viktigt i form av försäljningsstatistik för att 

kunna göra prognoser efter kundernas köpbehov. Informationen används för att 

frigöra kvantiteter för försäljning som kan göras genom att köpa in material till ett 

eget lager eller för att informera leverantörer om framtida behov (Jonsson & 

Mattsson 2016).    
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Figur 2 Tolkning av figur från Jonsson & Mattsson Logistik, Läran om 

effektiva materialflöden.  

  

Informationsflödet mellan butik till kund och butik till leverantör måste kunna 

flöda fram och tillbaka så enkelt som möjligt. Det går att utläsa i figur 2 att det 

finns inga hinder och inga specifika riktningar flödet tar, information ska alltså 

flöda fritt.  

 

Kundservice är ett kraftfullt konkurrensmedel, den hårda konkurrensen på internet 

gör att en hemsida måste fånga in kunderna när de väl har hittat dit. Om kunden 

känner att den lätt kan få hjälp, kan det innebära att kunden blir kvar på hemsidan 

istället för att lämna den. E-post är den vanligaste kanalen att skapa support för 

kunder, fördelen är att svar till kunden kan komma från företaget och på företagets 

villkor. Företag med snabba svar till sina kunder är att föredra då det kan avgöra 

om kunden genomför sin beställning eller inte (Lantz 2014).  

 

Användningen av en chattfunktion är ett smidigt sätt för kunden att snabbt få hjälp 

vilket syns på antalet kunder som söker support om det finns en tillgänglig chatt. 

Chatten är inte bara där för att hjälpa kunder med redan köpt produkt. Om något 

inte är helt klart för kunden när den ska bestämma sig för ett köp är det vanligt att 

kunden inte genomför köpet. Med en möjlighet att snabbt och enkelt få svar på 

sina frågor elimineras osäkerhetsfaktorn. Lantz (2014) säger att studier visar att E-

handlare även ökar merförsäljning per köp när kund tar kontakt via chatt då 

medvetenhet om extra tillbehör upptagas.  

2.4.3 Monetära flöden  

Ett materialflöde har alltid ett motsatt flöde, ett betalningsflöde. Materialflödet till 

butiken från leverantören betalas via överenskommen mekanism, vanligt idag är 

faktura. Likaså sker ett flöde bestående av en betalning från kund när butikens 

materialflöde i form av en vara levereras till kund (Jonsson & Mattsson 2016).  

  

Att ta betalt av sina kunder kan göras i flera olika former, det monetära flödet 

hanterar flertalet betalningssätt, kategoriserat till fasta och rörliga kostnader. Det 

är oftast leverantören av ett företags E-handelslösning som hanterar 

betalningssystem, betalning över internet vid digital handel kräver avtal för att 

nyttja betalväxel. Genom användning av betalväxel tillhandahålls kunden med ett 

säkert system för att utföra transaktioner. Aktörer med denna tjänst tar ut olika 
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fasta samt rörliga kostnader, kortbetalning med VISA och Mastercard och 

direktbetalning via internet är vanliga betalningsmetoder (Lantz 2014).         

 

En komplett betalväxel hanteras av exempelvis Paypal, de erbjuder kortinlösen 

med tillhörande penninglicenser för att genomföra transaktioner till ett bankkonto. 

Betalväxlar kallas Payment Service Provider (PSP) dessa betalningsmetoder 

innehar ett certifikat från kortnätverken för hanteraring av kortinformation vilket 

säkras genom Card Industry Data Security Standard (Lantz 2014). 

2.5 Hållbar Utveckling 

Hållbar utveckling är ett övergripande begrepp med tre dimensioner:  

• Miljömässig (transporter, materialanvändning, energianvändning)  

• Ekonomisk (samhällsutveckling, tillgångar, skatter)  

• Samhällsinriktning (produktsäkerhet, mänskliga rättigheter)  

 

Nationalencyklopedin väljer att definiera hållbar utveckling enligt följande: 

"Innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för 

människor även i framtiden" (NE 2019). 

2.5.1 Corporate Social Responsability 

Företag blir allt mer medvetna om dess inverkan på omvärlden, att främja en 

hållbar utveckling hamnar i fokus. Ett sätt att aktualisera detta utgörs av att arbeta 

med Corporate Social Responsibility (CSR) för ekonomisk-, miljömässig- och 

socialhållbarhet (Jutterström & Nordberg 2011). Innebörden av CSR "företags 

integrerade hänsyn till tre områden: miljö, arbetsförhållanden och mänskliga 

rättigheter" (Jutterström & Norberg 2011, s.14). National encyklopedin beskriver 

CSR enligt "företagens sociala ansvarstagande i samhället, CSR innebär att 

företag frivilligt införlivar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet för att 

bidra till en hållbar utveckling" (NE 2019).   

 

Bartok (2018) visar med sin studie att CSR kan användas som ett 

konkurrensmedel för företag inom digital handel, konsumenter inom digital 

handel uppskattar (och kräver i vissa fall) att företaget de köper varor av arbetar 

med CSR. Den yngre generationen är mer miljömedveten än tidigare och söker 

bekvämlighet genom digital handel. För att lyckas locka till sig och behålla 

kunder används olika strategier, en användbar strategi utgörs av 

användardatainsamling vilket används i marknadsföringssyfte. Dagens 

konsumenter är eftertänksamma och besitter en granskande inställning till sina 

köp, även företagets vision och målbild som säljer produkten, tjänsten eller 

informationen spelar in.                   

     

Framgångsrika företag balanserar ekonomiska, sociala och miljömässiga mål 

genom att intrigera dem i kärnverksamheten, ramverk och företagsstrategin. CSR 
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kan ha inflytande på kundnöjdhet genom att kunden kan identifiera sig med 

företaget och vad det står för (Bartok 2018).                  

2.5.2 Klimat 

Mangiaracina, Marchet, Perotti och Tumino (2015) beskriver klimatpåverkan från 

digital handel gällande "Business to Consumer" (B2C) ur ett logistikperspektiv. 

Ett ökat intresse för hållbarhetsfrågan i kombination med en ökad B2C handel 

skapar ett intresse för företag inom området. Den digitala handeln ökar och 

förväntas öka ytterligare, att lyckas med digital handel inom B2C hanteras via 

flertalet faktorer. Bidragande faktorer till framgång utgörs av, brett 

produktsortiment, konkurrenskraftiga priser, design för kundupplevelse, starkt 

konsumentskydd och digitala betalningssystem. Att arbeta med hållbarhet anses 

vara ett krav från intressenter och kunder vilket skapar medvetenhet hos företag. 

Anpassning av företagsmål och implementering av en hållbar värdeflödeskedja 

aktualiserar detta, vilket förväntas skapa strategisk tillväxt och konkurrenskraft. 

Minimera antalet fysiska transporter och kör på icke fossila bränslen, skapa 

restriktioner för återsändning av produkter (nyttja omvänd logistik så lite som 

möjligt) samt leverera produkter, tjänster och information i digitalt format.   

           

Digital handel påverkar alla hållbarhetsdimensioner, medvetenhet om dess 

kortsiktiga- och långsiktiga påverkan är önskvärt. Vanligtvis antas 

miljödimensionen påverkas mest av försäljning online, distributionsmönster 

förändras i och med digital handel, säljare respektive köpare kan befinna sig på 

olika geografiska platser vilket kräver transport av varor (Frostenson 2017).  

  

Den digitala handelns konsekvenser för miljön kan sammanfattas enligt tre 

centrala effekter (Frostenson 2017):   

 

• Dematerialisering: Produkter får en förändrad form.   

• Dekarbonisering: Behovet av butiker och transporter minskas. 

• Demobilisering: Använda försäljning online vilket skapar en 

substitutionseffekt.                                  

2.5.3 Ekonomi 

Digitalisering av produkter medför förändrade distributionsmönster. 

Distributionssystem kan placeras på mindre orter och underlättar globalisering där 

logistikhanteringen är billigare. Ett mer välkänt exempel utgörs av hur 

kundsupport outsourcas till andra länder (Frostenson 2017).   

  

Ekonomiska effekter av digital handel hanteras genom tre steg: det första steget 

utgörs av primära effekter, det andra steget består av sekundära effekter samt det 

tredje steget skapas av tertiära effekter. Stegen kan liknas med ringar på vatten 

(Frostenson 2017):  
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• Primära effekter: Ekonomiskt positiva effekter eftersträvas, 

exempelvis via införandet av IT-infrastrukturer för möjliggörandet av 

digital handel.   

• Sekundära effekter: Ekonomiska processer transformeras, varor, 

tjänster och information kräver bland annat distribution, lagerhållning, 

paketering samt utnyttjande av markområden.   

• Tertiära effekter: Konsumtionsmönster förändras som påverkar miljö, 

samhälle och ekonomi.  

  

IT-tjänster konsumeras i ökad takt, en fungerande infrastruktur blir ett måste 

vilket internet möjliggjorde (primär effekt). Ekonomiska processer förändras, 

kunder köper exempelvis musik via internet (sekundär effekt). Slutligen resulterar 

det med förändringar av konsumtionsmönster, tidigare köptes musik i 

musikaffärer på CD-skivor; idag används streamingtjänster som 

exempelvis Spotify (tertiär effekt). Alltså, konsumtionsmönster förändras i 

kombination med teknikutvecklingen (Frostenson 2017).   

2.5.4 Samhälle 

Ur ett handelsperspektiv minskar mellanled för säljare och köpare över digital 

handel. Företag kan outsourca delar av sin verksamhet till andra länder samtidigt 

blir kostnaden för tillverkningen den samma eller lägre. Det ställer ett krav på 

konsumenter, ökad möjlighet till handel kräver ökad kännedom om hållbar 

konsumtion. Transparensen kan påverkas positivt eller negativt, för ökad 

hållbarhet och etiskt tankesätt. Granskning av verksamheter blir allt vanligare, 

kartläggning av leverantörer i flera steg för säkerställande av god arbetsmiljö 

genomförs. I västvärlden säljs tjänster och varor från låglöneländer, förbättrade 

arbetsvillkor för leverantörer diskuteras i ansvarsfrågor (Frostenson 2017).   

  

Post och telestyrelsen (PTS) är den myndighet i Sverige som bevakar elektronisk 

kommunikation. Enligt PTS behandlas kakor (cookies) enligt följande "en textfil 

som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator" (PTS 2019). Vidare 

beskrivning följer "kakor och liknande tekniker används på många webbplatser 

för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda 

informationen i kakan för att följa hur användare surfar. Enligt lagen om 

elektronisk kommunikation ska besökare på en webbplats med kakor få tillgång 

till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med 

användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor 

används" (PTS 2019). 
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3. METOD 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av examensarbetets metodologiska ansats, 

därtill beskrivs hur metoder för insamling och analys av data har tillämpats. 

Avslutnings diskuteras studiens reliabilitet och validitet.  

3.1 Metodologisk ansats 

Forskningsinriktningen i studien är normativ "en normativ teori syftar till att ange 

hur en person eller en organisation bör fatta beslut för att handla rationellt" (NE 

2019). Studiens målsättning: att tjäna sitt syfte som guide för företag med syfte att 

utveckla sin digitala handel, att möjliggöra skapandet av riktlinjer för att hantera 

beskrivet problem i verkligheten. Inriktningen lämpar sig för applicerad 

målsättning då forskningen i studien är problembaserad och grundar sig i en 

fallstudie. Utvecklingen av digital handel samt vetenskapen inom området inte är 

statisk, den är dynamisk och förändras över tid. 

 

Studiens metodologiska inriktning är kvalitativ med kvantitativa influenser, 

användandet av mätvärden och nyckeltal förekommer, dock inriktar sig studien på 

idéer och handlingar för utveckling. Det kvalitativa perspektivet lämpar sig för 

studien vid användandet av en intervjubaserad datainsamlingsmetod för 

primärdata, av intresse att undersöka vad yrkesverksamma inom studiens område 

anser är viktigt för utveckling av digital handel. Eftersom studien också behandlar 

primärdata via Google Analytics gällande användare samt monetära transaktioner 

på fallstudieföretagets onlinebutik nyttjas kvalitativ metodologi till viss del.  

 

Den kvalitativa forskningsstrategin är enligt Bryman (2012) induktiv, tolkande 

och konstruktionistisk i sitt slag. Vidare förklarar författaren att "kvalitativa 

studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 

kvantifiering vid insamling och analys av data" (Bryman 2011, s.340), vilket är i 

enlighet med denna studie. Resultatet bidrar till en kontextuell förståelse för 

fallstudie och analys.  

 

Att använda en induktiv ansats innebär att teorier skapas utifrån praktiken via 

empiriska observationer (Backman 2008), motsatsen utgörs av en deduktiv ansats 

där hypoteser och idéer ligger till grund för forskningen från vilket teoretiska 

överväganden härleds (Bryman 2011). Bryman och Bell (2017) tydliggör att 

användandet av en fallstudiedesign nödvändigtvis inte kräver ett induktivt synsätt. 

En abduktiv ansats används vilket är en kombination mellan en induktiv ansats 

och en deduktiv ansats. En abduktiv ansats grundas på empiriska fakta samtidigt 

beaktas tidigare teori, således möjliggörs en expansion av den teoretiska 

referensramen, vid intervjuer i studien framkom relevant information att 

presentera i resultatet.  

 

Ett tolkningsperspektiv nyttjas i studien, vilket utgår från en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt som förutsätter en förståelse av den sociala verkligheten i en viss miljö 
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för att skapa insikt i handlingars subjektiva mening (Bryman 2011). Upplevelser 

och uppfattningar skiljer sig mellan personer, varje respondent i studien har skapat 

sig en egen uppfattning om hur företag bör arbeta med utveckling av digital 

handel. En sammanvägning av svaren med förslag på handling skapas utefter detta 

tolkningsperspektiv.        

 

Applicerad kvalitativ forskningsstrategi medför en ontologisk inriktning enligt 

konstruktionism vilket innebär att sociala företeelser och kategorier utgör sociala 

konstruktioner. Företagen som medverkat i examensarbetet för att skapa teori 

samt empiri innehar specifika sociala konstruktioner för att få en bred 

kunskapsbas. Referensföretaget arbetar specifikt med att tillhandahålla tjänster 

medan fallstudieföretaget befinner sig i produktionsbranschen, det skapar olika 

företagskultur (Bryman 2011). 

 

Det kvalitativa synsättet hanterar mjukdata, exempelvis svar från öppna frågor vid 

en semistrukturerad intervju med intresse för en individs uppfattning (se bilaga 1 

och 2, intervjumallar). Samtidigt som det kvantitativa synsättet hanterar hårddata 

från rapporter gällande exempelvis konverteringsgrad (se tabell 1) med intresse 

för mätning av ett givet värde. Kritik gällande kvalitativ forskning enligt Bryman 

(2011) utgörs av svårigheten att skapa en trovärdig efterliknelse av studien, 

exempelvis kan ett intervjuresultat skilja sig då respondenten väljer olika sätt att 

svara på en fråga vid olika tillfällen. I intervju med referensföretaget används 

samma intervjumall för två intervjuer med två olika personer svaren sammanställs 

sedan för att skapa en trovärdig sanningsbild. 

 

Valet att använda en kvalitativ forskningsmetod i studien grundar sig i 

tillämpningen av intervjuer. Intervjuerna gällande utveckling av digital handel ger 

en ögonblicksbild av området. Den första intervjudelen hålls med företaget 

Redcarpet vars expertis handlar om digital marknadsföring. Denna expertis är 

snabbt förändrande och relevanstiden för publicerade data inom ämnet är mycket 

kort. En intervju med Redcarpet ger en mer nutida syn på ämnet digital 

marknadsföring än en skrift om ämnet publicerad för ett antal år sedan. Den andra 

intervjudelen görs med anställda på Frinab Fristad Industri AB som ansvarar för 

varumärket NUD Collection som skrivs om i fallstudien. Det finns idag ingen 

tidigare forskning på NUD Collection så intervjuer är det bästa sättet att få en 

rättvis och relevant information om varumärket. 

3.2 Genomförande 

Teori till referensramen har inhämtats via olika sökmotorer exempelvis 

bibliotekets databas Primo samt Sciencedirect och Emeraldinsight, samtidigt har 

den publika sökmotorn Google nyttjats. För att fastställa att publikationerna i 

examensarbetet är vetenskapliga har de granskats via Ulrichsweb. Även 

kurslitteratur i form av "E-handel organisering, distribution och hållbarhet" samt 

"Logistik - läran om effektiva materialflöden" används i studien. Även andra 
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böcker används som Lantz bok "E-handel - så driver och utvecklar du den". 

Primärdata utgörs av intervjuer och fallstudien medans sekundärdata innefattar 

vetenskapliga artiklar, rapporter, hemsidor, artiklar och böcker. 

 

För att optimera sökningarna i olika databaser har lärare, handledare och personer 

verksamma inom digital handel rådfrågats om lämpliga sökord så som: "E-

commerce", "E-business" "M-commerce" och "Supply chain network". 

Referenslistor från studentuppsatser och avhandlingar inom ämnet har nyttjats för 

applicering i examensarbetet.     

3.2.1 Fallstudie 

Fallstudien genomförs på ett mindre svenskt företag inom sällanköpshandeln där 

ett varumärke utgör analysenheten för att bedriva grundläggande forskning inom 

tillämpat område. Fallstudier är vanligt inom den kvalitativa forskningen i syfte 

att undersöka ett fenomen i en verklighetsförankrad miljö (Backman 2008). 

Fallstudier innehar olika syften enligt Bryman och Bell (2017) de kan antingen 

vara beskrivande, förklarande eller undersökande. Fallstudien i examensarbetet är 

beskrivande i sin struktur för att bidra till svar på frågeställningarna. Bryman 

(2011) beskriver att den grundläggande formen av fallstudiedesign utgörs av att 

studera enbart ett fall, vidare beskriver författaren att fallstudieforskning är 

användbar gällande områden med specifik natur och komplexitet.  

3.2.2 Datainsamling 

Den första intervjudelen genomfördes med anställda på referensföretaget, den 

andra intervjudelen genomfördes på anställda på fallstudieföretaget för 

insamlandet av primärdata, således används två fristående organisationer. 

Respondenterna valdes utifrån befattning med tillhörande ansvarsområden av 

intresse för kunskap inom ett specifikt område. Intervjun med anställda på 

fallstudieföretaget skapar en inblick i hur de arbetar med strategier och rutiner för 

digital handel, samtidigt ger referensintervjun svar på hur målformulering, 

mätbarhet och utvärdering kan användas i marknadsföringssyfte. Syftet med 

referensintervjun är att nå djupare förståelse gällande digital marknadsföring som 

komplement till den ordinarie intervjun.  

 

Intervjuer i kvalitativ forskning hanteras som ostrukturerade samt 

semistrukturerade (Bryman & Bell 2017). Anledningen till att semistrukturerade 

intervjuer används är på grund av dess flexibilitet med möjlighet till 

omformulering och fördjupning. Kvalitativa intervjuer intresserar sig för 

respondenternas egen uppfattning, synsätt och ståndpunkter. Samtidigt kan 

intervjun behandla olika riktningar och avvika från intervjuguiden genom att 

respondenten med sin kunskap vet vad som är relevant (Bryman & Bell 2017). 

Semistrukturerade intervjuer använder sig av en intervjuguide med förbestämda 

frågor, vanligt är att följdfrågor tillkommer, detta medför att anpassning av 
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intervjufrågorna kan ske, där intervjuaren är lyhörd för svaren (Bryman & Bell 

2017). 

 

Två intervjuguider har skapats för att genomföra intervjuerna (Se Bilaga 1 och 

Bilaga 2), frågorna är öppna till sin karaktär enligt hur-frågor och vad-frågor 

(Justesen 2011). Frågorna har för avsikt att bidra till svar på en eller flera av 

forskningsfrågorna. Intervjuerna har spelats in för att säkerställa att informationen 

är komplett där ingen del gått förlorad, inspelningen har gjorts med hjälp av 

applikationen "Röstmemon" för Iphone. 

 

Sekundärdata har insamlats i olika former, vetenskapliga artiklar med fokus på 

nyckelområdena har applicerats för att resultatet ska stödjas av tidigare forskning. 

För att ett dokument ska klassas vetenskaplig krävs granskning och kontroll före 

publicering vilket menas att "ett bidrag granskats och bedömts av någon 

utomstående formell instans [...] denna kontrollfunktion ger ofta en garanti för det 

vetenskapliga dokumentets kvalitet och vetenskapliga status" (Backman 2008, 

s.19). Hemsidor har använts bland annat för att förklara definitioner av ord, 

böcker har använts i form av kurslitteratur samt böcker inom gällande område 

samt har rapporter nyttjats för att visa på aktuell statistik inom digital handel.  

3.3 Reliabilitet och Validitet 

Forskningen i detta examensarbete är grundläggande, för att kunna använda 

resultatet av fallstudien generellt för företag krävs vidare (mer omfattande) 

forskning. Bryman och Bell (2017) förklarar att fallstudiers externa 

generaliserbarhet är komplex samtidigt menar författarna att en fallstudie kan 

användas representativt till viss grad, via en teoretisk generaliserbarhet. 

Examensarbetet använder sig av vetenskapliga dokument samt litteratur inom 

området där granskning genomförts för att säkerställa dess trovärdighet, källkritik 

krävs för att skapa tillit till teori för en rättvisande empiri. May (2013) menar att 

en rapport med hög kvalitet innehar hög reliabilitet och validitet, är inte dessa 

kriterier uppfyllda försämras kvalitén i en rapport. 

  

Validitet tilldelas två skilda riktningar enligt Bryman och Bell (2017): 

 

Intern validitet, kräver en god överensstämmelse mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som denne utvecklar. I rapporten tillgodoses intern 

validitet genom att syftet med fallstudien ständigt beaktas, att vara distinkt och 

undvika sidospår. Den inledande fasen för examensarbetet utgjordes av att finna 

ett företag med digital handel och önskar att utveckla den, företaget och 

varumärket forskningen använder tillgodoser dessa kriterier. I utbildningen till 

högskoleingenjör har kurser inom kvalitet och ledningssystem, styrning av 

försörjningskedjor och logistik studerats, förståelse för ämnesområdet säkerställs. 

För att komplettera vetenskapliga artiklar och annan litteratur har experter inom 

digital marknadsföring intervjuats, vid intervjuerna används ett representativt 
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urval med avseende på branschtillhörighet för att rikta forskningen till att besvara 

forskningsfrågorna. Analyserade data har formats genom tolkningar av intervjuer. 

Respondenterna har givits möjlighet att förtydliga sina påståenden för att undvika 

felaktiga uppfattningar vid intervju (dialogisk validering). Gällande intervjuerna 

har källtriangulering använts för att respondenterna besitter olika synvinklar och 

relationer till undersökt område, exempelvis en försäljningschef och en 

ekonomichef från fallstudieföretaget.     

 

Extern validitet, i vilken utsträckning kan resultaten generaliseras till andra 

sociala miljöer och situationer. Bryman och Bell (2017) menar att detta skapar ett 

problem för kvalitativa forskare på grund av användandet av fallstudier och 

begränsade urval. Examensarbetet använder ett kvalitativt forskningsperspektiv 

därav definieras generaliserbarheten av externa intressenter. Läsaren av rapporten 

avgör resultatets generaliserbarhet för tillämpning på andra företag med skilda 

förutsättningar från fallstudieföretaget. 

 

Reliabilitet tilldelas två skilda riktningar enligt Bryman och Bell (2017):  

 

Intern reliabilitet skapas då medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur 

de ska tolka det de ser och hör. Den interna reliabiliteten tillgodoses i 

examensarbetet genom att båda studenterna var närvarande vid intervjuerna, 

således kan tolkningar diskuteras för att nå ett rättvisande perspektiv. Den 

kvantitativa forskningen har utförts med hjälp av verktyget Google Analytics 

vilket är specifikt för företaget i fallstudien med hänsyn till företagets specifika 

förutsättningar. 

 

Extern reliabilitet, i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Det anses 

svårt att uppfylla detta kriterium enligt Bryman och Bell (2017) på grund av 

omöjligheten att frysa en social miljö och dess sociala betingelser. Jämförelsen 

med statistik genom generell konverteringsgrad och visningar per enhet på en 

global skala för den digitala handeln kan användas som referensram för alla 

företag som arbetar med försäljning på nätet, vilket tål att jämföras med. 
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4. FALLSTUDIE 

Kapitlet beskriver fallstudien och presenterar företaget där studien genomfördes.   

 

Frinab Fristad Industri AB klassificeras som ett litet bolag enligt EU:s lagstiftning 

(verksamhet som sysselsätter färre än 50 personer samt har en omsättning vilket ej 

överstiger 10 miljoner euro per år) (Scadplus 2003). Enligt årsredovisningen 

avseende räkenskapsåret 2017 omsatte affärsrörelsen cirka 4,6 miljoner euro och 

hade 16 anställda. Bolaget bedriver tillverkning och montering av elektriska 

detaljer samt förvaltning av värdepapper och förenlig verksamhet. Firman 

startades 1985 och tillhandahåller kabel och komponenter för 

användning inom den nordiska belysning och tillverkningsindustrin.   

  

Frinab Fristad Industri AB är ISO-certifierat i kvalitetsledningssystem (SS-EN 

ISO 9001:2015) för att ligga i framkant, vara en stark konkurrent på marknaden 

och leva upp till kundernas förväntningar med tillhörande ständiga förbättringar. 

Samtidigt utövar verksamheten ett miljöarbete med att se över och förbättra 

arbetssätt och processer för en minskad miljöpåverkan. Affärsrörelsen har alltid 

haft mål på att ha en så hög servicenivå som möjligt för att lyckas skapa nya 

kunder och bevara tidigare kunder. Frinab Fristad Industri AB uppdelas i två 

varumärken, LightCity och NUD Collection. Varumärkena sköts var och en för 

sig och kan ses som enskilda företag inom företaget. 

  

Arbetet med fallstudieföretaget fokuseras på NUD Collection, ett nordiskt 

varumärke inom belysning med start år 2008. Firman erbjuder via sitt varumärke 

NUD Collection designbelysning i form av designlampor och tillbehör till dessa 

via ett kreativt modulkoncept till konsumenter, återförsäljare och inredare över 

hela världen, främst Europa. Affärsidén är att kunden själv blir designer av 

produkten. Varumärket har sin egen onlinebutik med en customizer som förväntas 

användas av slutkonsumenten, anpassning är nyckeln till NUD konceptet.   

  

Med hjälp av customizern skapas en unik form och stil för varje kund, genom tre 

steg kombineras en lamphållare tillsammans med en textilkabel och önskad 

dekorativ led armatur. Varan ingår i ett treparts modulsystem bestående 

av lamphållare, textilkabel och led armatur, dessutom finns tillägg i olika former. 

Därav skapas tusentals möjligheter till en unik design för varje kund. 

Modulsystemet bygger på ett hållbart koncept för återanvändning. Flexibilitet 

skapas för slutkunden, istället för inköp av en helt ny produkt vid önskad 

förändring av design kan kunden förändra befintlig produkt genom att ändra vissa 

delar av modulsystemet för önskad ljusmiljö.   

  

NUD Collection hjälper till att skapa hållbara bostäder, där belysning kan ändras 

under en hel livstid. Armaturerna bygger på ledteknik för att optimera 

energieffektivitet och kostnadseffektivitet. Ledtekniken tillför möjligheten att 

skapa en specifik upplevelse för belysning i olika temperaturskalor. NUD 
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konceptet inspireras av den skandinaviska designtraditionen, där form och 

funktion smälter samman till att bilda en stilren, naken elegans.   

  

Frinab Fristad Industri AB har produktionsenheter i både Sverige och 

Litauen med allt från montering till produktion av verktyg för anpassade 

produkter. Bolaget växte under 2015 organiskt, i och med produktionsenhet i 

Litauen har affärsrörelsen expanderat geografiskt samt produktionsmässigt. 

Varumärket NUD Collection visade goda försäljningssiffror år 2015, med störst 

försäljning gällande B2C för länderna Tyskland och Frankrike. Efter år 2015 har 

försäljningen gällande B2C via digital handel avsvalnat, detta tros bero på 

konkurrens från andra företag inom branschen. Försäljningen till privatpersoner är 

växande, dock sker den största försäljningen via återförsäljare världen över. 

  



 

 - 25 - 

5. RESULTAT 

Kapitlet återger de intervjuer som bidragit till att samla in data till examensarbetet 

samtidigt presenteras nyckeltal från Google Analytics kopplat till 

fallstudieföretagets varumärke.   

5.1 Intervjuer 

Rapporten innefattar totalt fyra intervjuer med två olika företag, vidare i kapitlet 

redovisas en sammanställning av dessa intervjuer samt resultat. Den första 

intervjudelen gjordes med anställda på företaget Redcarpet med expertis inom 

digital marknadsföring. Den andra intervjudelen genomfördes med anställda på 

Frinab Fristad Industri AB med ansvar för varumärket NUD Collection.  

5.2 Intervju Redcarpet 

De intervjuade är en tekniker samt en av delägarna på företaget. Intervjuerna 

genomföres i syfte att nå djupare kunskaper i hur digital marknadsföring bedrivs 

och för att ta reda på vilka mål som kunderna till företaget har med sin digitala 

marknadsföring. Detta för att se vilka svårigheter som finns inom området och hur 

dessa kan avhjälpas. Kartläggning av kund samt analys av digitala flöden hanteras 

i den vardagliga verksamheten för en marknadsföringsbyrå.  

  

En introduktion av examensarbetets syfte och forskningsfrågor samt en 

presentation av varumärket i fallstudien genomfördes, så att de intervjuade kunde 

skapa sig en uppfattning om examensarbetets inriktning.  

  

En modern digital marknadsföringsbyrå erbjuder tjänster i syfte att synas och 

skaffa kunder. Marknadsföringsbyrån vill vara personlig och strävar efter en nära 

kontakt med sina kunder. Det grundläggande uppdraget för marknadsföringsbyrån 

handlar om att öka konverteringen av besökare till kunder på ett effektivt sätt. 

Företaget är certifierat att samarbeta med Google gällande digital 

marknadsföring.        

    

Fabian Guererro är en av grundarna till Redcarpet, med befattning 

Head of SEM/Vice VD ansvarar han för att utveckla digitala strategier.     

  

Oliver Björkdahl innehar befattningen Annonstekniker Sociala Medier med fokus 

på Facebook och Instagram.  

5.2.1 Företagets arbetssätt 

Ägarna av företaget hanterar den första kundkontakten med troliga 

uppdragsgivare, efter ett första möte skickas en offert gällande vilka tjänster 

företaget kan erbjuda kunden och till vilket pris. Vid godkännande av offerten 

påbörjas arbetet enligt överenskommelse. I Olivers fall diskuteras material från 

kunden och vad kunden vill ska visas i annonser. Att inneha ett korrekt 

"bildtänk" kräver kunskap om grafisk design som är tilltalande för att fånga 
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kundens uppmärksamhet. Gällande optimering av annonserna hanteras fördelning 

av budget i samråd med uppdragsgivaren, det bäst presterande segmentet får ta 

större del av budgeten. Övriga segment blir irrelevanta och oviktiga i 

marknadsföringssyfte. Det övergripande arbetet för marknadsföringsföretaget 

består av optimering.   

  

Uppdragsgivarna är E-handlare med ambitioner att marknadsföra sina produkter 

eller tjänster via digitala kanaler. Gemensamt för uppdragsgivarna är efterfrågan 

för varumärkes identifiering, i syfte att skapa en unik profil för igenkänning. 

Uppdragsgivarna innehar oftast en befintlig plattform för digital handel 

med utvecklings- samt optimeringsbehov vilket Redcarpet erbjuder. När en 

uppdragsgivare har fått hjälp med sin marknadsföring dokumenteras resultatet 

vilket gör konverteringar enkla att mäta. En tidigare uppdragsgivare till Redcarpet 

var ett företag som arbetade med företagslån, målet med marknadsföringen 

utgjordes av ökad igenkänning för att göra företaget mer synligt och ett direkt 

alternativ då det är dags att ta ett företagslån. Redcarpet beskriver att 

problematiken med tjänsteföretag utgörs av osäkerheten till mätning för 

uppvisande av resultat, att mäta försäljningen på fyra lån är problematiskt.     

5.2.2 Strategi  

Kunder kommer till företaget för att få hjälp med digital marknadsföring och 

förväntar sig oftast att allt kommer gå per automatik vilket inte är fallet. När 

Redcarpet startar ett projekt så gör dem det tillsammans med kunden. Det är en 

form av projekt där kunden måste se till att egna resurser inom företaget används 

för att nå bästa resultat. Potentiella kunder reagerar mer positivt vid hemsidor och 

marknadsföring som använder sig av kundernas modersmål. Redcarpet bidrar med 

sin expertis, de hjälper företaget att skapa en marknadsplan vilken sträcker sig 

cirka tre månader fram i tiden. Vidare hjälper företaget till att ta reda på vilken 

målgrupp kunden söker.    

5.2.3 Verktyg 

Det finns en mängd olika verktyg företaget använder för digital marknadsföring. 

Nedan radas de upp enligt Redcarpets hemsida:   

  

• Facebook  

• Google Ads  

• SEO (Search Engine Optimization)   

• Influencer marketing  

• Youtube  

• Instagram  

• E-postmarknadsföring   

  

I intervjun tas alla de ovanstående verktygen upp för att ge en bild över hur de kan 

appliceras på uppdragsgivare. 
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Facebook används för att hitta specifika kundgrupper eller beslutsfattare på 

företag. Samtidigt används Facebook i en synergistrategi tillsammans med 

Google Ads. Vid användning av Google används något kallat "targeting" via SEO. 

På Google kan ett företag betala för att deras hemsida visas högre upp i 

sökresultatet när någon söker på ett visst ord. Efter att användaren kommit in på 

hemsidan en gång sparas kakor i minnet på webbläsaren. Facebook kan sedan se 

kakorna i webbläsaren och annonsera med hjälp av kakorna, det kallas 

"retargeting". Köpare är ofta tveksamma och behöver påminnas om vad de 

tidigare övervägt att handla.  

  

Influencer marketing är idag väldigt trendigt. Många nya kunder kommer till 

Redcarpet och söker just den tjänsten. Influencer marketing innebär att någon med 

många följare på sin blogg eller sociala medier främjar en produkt mot betalning. 

Kostnaden blir stor för något som inte nödvändigtvis behöver innebära ökad 

försäljning.   

  

På Youtube kan annonser användas för att nå alla gratisanvändare. Google har 

köpt upp Youtube och annonser som syns på Youtube videor går att synka 

mot Google Ads.  

  

Instagram är ett vanligt verktyg för att synas. Verktyget är ett bra sätt att synas på, 

men vanligen planeras inte användningen av företagen, inte heller mäts vilka 

inlägg företaget gynnas av. Planering inför användning är viktigt för att sedan 

kunna mäta vad som ger försäljning för att kunna utvecklas och bli bättre.  

  

Genom E-postmarknadsföring har företaget en chans att återkomma till kunder 

med redan genomförda köp. Inte nödvändigtvis för att bygga upp varumärket, 

verktyget är bra för att skicka specifika och direkta erbjudanden mot kund.  

5.2.4 Mål 

Det är vanligt att uppdragsgivare till Redcarpet inte har funderat över mål 

gällande den digitala marknadsföringen. Gemensamt är dock att de vill öka 

försäljningen genom varumärkesbyggande för att konvertera besökare på en 

hemsida till att bli kunder. Redcarpet berättar tidigt att de har en tydlighet till 

kunderna att de lovar ingenting gällande uppfyllande av mål, och hänvisar till att 

det inte går att lova något inom marknadsföring. Det är viktigt att sätta upp 

mätbara mål tillsammans med uppdragsgivare. Ett rimligt mål är att jämföra 

tidigare försäljning med försäljning efter att digital marknadsföring införts. Detta 

mäts genom Return of Investment (ROI.) Om uppdragsgivaren är ett 

tjänsteföretag kan det handla om att mäta antalet leads till företaget, leads ger 

möjlighet till försäljning för uppdragsgivaren.  
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5.3 Intervju Varumärke  

Intervjuer gjordes med fyra anställda med ansvar för varumärket NUD Collection. 

Verkställande Direktör Bo Hennings, Marknadsföringschef Lena Linder, 

Ekonomichef Sofia Carlsson och Försäljningschef Ulrika Nyberg.  

5.3.1 Digital Marknadsföring  

Idag använder NUD Collection digital marknadsföring till stor del i form av 

influencers. Fem stycken influencers med egen blogg och Instagram. Fyra av dem 

är svenska och en är från Nederländerna. Influencerna fungerar även som 

fotografer för varumärket, de tar vackra högupplösta bilder i en kreativ miljö. 

Kravet för samarbete är att ha mellan 15 000–100 000 följare på sociala medier 

och att det ska passa in estetiskt. Ersättningen består av en mindre summa samt 

produktprover. Det krävs ett ständigt inkommande flöde av bilder, för att skapa 

försäljning. Även återförsäljarna uppskattar bilderna och har fri tillgång till dem 

via hemsidan. Produkten uppfyller i första hand inte funktion utan snarare 

dekoration därför är det viktigt att de visas i en väl konstruerad miljö med bra 

bildkvalitet.  

 

Bland de egna kanalerna ingår Instagram, kopplat till Facebook. På Instagram 

läggs det ut tre bilder i veckan. En egenproducerad bild och två bilder varumärket 

repostar från andra följare, med hjälp av "hashtags". 

 

NUD Collection har konto på både Twitter och LinkedIn, men det används inte 

aktivt. Twitter kommer dock prioriteras för aktiv användning för att nå den 

amerikanska marknaden. Det går även att koppla Instagram till Twitter på samma 

sätt som Facebook.   

 

Det finns ett förarbete på Youtube, där visas en filmad produkt för att få bättre 

uppfattning om produkten. Företaget är inte fullt nöjda med de videor som de har 

ute på kanalen idag, så de länkar inte till sin Youtubesida på sin hemsida. 

   

Mailchimp används för att skicka mail i form av nyhetsbrev till återförsäljare. 

Nyhetsbrev utformas av varumärket själva och tillhandahåller även vilka adresser 

nyhetsbrevet går ut till. I Mailchimp designar företaget mailet, samt skickar ut 

data på spridningen av mailet. Det går att se hur många som öppnar mailet och hur 

många som klickar på diverse länkar.     

5.3.2 Materialflödet för varumärket 

Material köps in till i Sverige från flera olika leverantörer vilka befinner sig på 

olika platser i världen. Materialet består av komponenter för att bygga ihop delar 

av lamporna. Alla komponenter skickas sen till Litauen med två leveranser i 

veckan via TPL från Sverige, där lagerhålls det för att vara redo inför order. 

Kabelleverantörer finns i Litauen och själva lamporna med armaturer finns på 

lager i Sverige. Lamporna tillverkas av leverantör efter specifikationer från NUD 
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Collection. Komponenter sätts ihop i Litauen för att sedan skickas tillbaka till 

Sverige via samma TPL. I Sverige tas de färdigmonterade komponenterna och 

kombineras med rätt lampa för att bli leveransklara till slutkund. Till sist skickas 

varor ut till kunder från Sverige, då används en annan TPL.  

 

Omvänd logistik är i princip obefintlig, det är oerhört skört gods som 

transporteras. Om lampor går sönder skickas det ut nya utan att kund behöver 

skicka tillbaka varan som är sönder. Företaget nöjer sig med bildbevis från 

kunden, bilden granskas i Sverige och om varan inte anses gå att använda får 

kunden en ny produkt. De två största anledningarna till att företaget undviker 

omvänd logistik har med hållbarhet att göra. Dels är det inte ekonomiskt hållbart 

att betala för transportkostnaden för en trasig vara och dessutom är det ur 

miljösynpunkt inte hållbart att transportera en trasig vara.  

5.3.3 Informationsflöde och monetära flöden  

När en kund går in på hemsidan för att beställa en vara finns det inget lagersaldo 

synligt. Komponenterna sätts ihop i fabriken i Litauen och sammansätt med 

lamporna i Sverige utefter beställning. Vid beställning av lampan fylls uppgifter i 

av kunden så som adress och kontaktinformation. När dessa uppgifter är ifyllda 

måste kunden godkänna företagets villkor, därefter får kund välja på vilket sätt 

han eller hon vill betala. Betalningsmedel som går att välja är bankkort eller via 

Paypal. Målet med snabbcheckout är att få en kund snabbare till köpbeslut. Det 

blir lättare då kunden inte behöver fylla i mycket information. Tar det lång tid är 

det större risk att kunden ändrar sig. Vid snabbare checkout elimineras hinder.  

Vid användning av Paypals snabbcheckout sparas kreditkortsuppgifter 

för användarens egna data på Paypals konto. Paypal hjälper dessutom till 

ekonomiskt i form av bidrag för att installera tjänsten på hemsidan.   

 

När varan är beställd skickas en orderbekräftelse till kund med information om 

vad som beställts, till vilket pris inklusive fraktkostnad och att leverans sker inom 

två till fem dagar. När kundens order är lagd kommer det in till företagets 

affärssystem. En plockorder skrivs ut i Litauen för att sätta ihop komponenterna, 

när de ihopsatta komponenterna skickats till Sverige kombineras det med rätt 

lampa och eventuella "add ons" för merförsäljning. När det är klart ska den 

kompletta produkten skickas till kund, då skickar logistikföretaget en 

leveransbekräftelse till kund. I leveransbekräftelsen finns möjlighet att spåra 

paketet genom logistikföretagets hemsida.  

 

Support för kunder innebär att kunder själva får klicka in sig på "contact us" 

(kontakta oss) på hemsidan, där kan de fylla i ett formulär med kontaktuppgifter 

och eventuella frågor. Formuläret skickas sedan i form av mail till en person som 

arbetar med support, reklamationer och dylikt, han eller hon svara då kund i mån 

om tid.  



 

 - 30 - 

5.3.4 Återförsäljare 

Det finns flera återförsäljare i Europa med egna hemsidor och egna lager. Till 

exempel har tyska återförsäljare hemsidor med flera olika varumärken till 

försäljning där ibland varumärket i fallstudien. Återförsäljarna kan använda Nud 

Collections hemsida för att bygga ihop egna förslag på varor och ladda hem 

högupplösta bilder som kan användas till egna hemsidor för försäljning. Mindre 

återförsäljare använder även hemsidan för att hjälpa kunder att sätta ihop en unik 

lösning i butik, som återförsäljaren sedan beställer för att sälja till kund.  

 

Företaget som står bakom varumärket är underleverantör till flera potentiella 

lampkonkurrenter inom Sverige. Det har gjort att varumärket är försiktiga med att 

marknadsföra sig i Sverige och har medvetet satsat på andra delar av Europa, en 

stor andel av försäljningen kommer från Tyskland. Den största försäljningen för 

NUD Collection går via återförsäljare, hemsidans försäljning är 15% av den totala 

försäljningen året 2018. 

5.4 Google Analytics  

Företaget har den senaste tiden börjat använda sig av Googles egna verktyg 

Google Analytics. Där kan företaget se analyser på hur trafik och transaktioner ser 

ut på hemsidan. Nedan kommer olika nyckeltal presenteras för att visa en 

förståelse över hur aktiviteten på hemsidan ser ut.  

 

För att veta att den digitala marknadsföringen fungerar och hur den ska nyttjas 

måste företaget ha kunskap om sin statistik. Hur många användare som är inne på 

hemsidan och hur många som handlar. Det är också viktigt att veta hur de 

kommer in på hemsidan, genom vilka medier. Allt styrs av vilken länk kunden 

trycker på för att ta sig vidare till hemsidan. Det kan vara genom sökning på en 

sökmotor, från social media, direkt inskriven adress i adressfältet eller länkar 

genom andra hemsidor vanligtvis via banners. 

 

Tabell 4 "Topp tio länder i antalet användare på hemsidan".
Länder Alla användare Gjorda köp Konverteringsgrad Andel Användare Andel gjorda köp

Tyskland 998 19 1,90% 15,30% 26,76%

Frankrike 689 6 0,87% 10,57% 8,45%

Rumänien 482 0 0,00% 7,39% 0,00%

USA 451 3 0,67% 6,92% 4,23%

Indien 392 0 0,00% 6,01% 0,00%

Storbritannien 304 9 2,96% 4,66% 12,68%

Belgien 293 5 1,71% 4,49% 7,04%

Spanien 290 0 0,00% 4,45% 0,00%

Sverige 250 3 1,20% 3,83% 4,23%

Schweiz 215 6 2,79% 3,30% 8,45%

Övrigt 2157 20 0,93% 33,08% 28,17%

Totalt 6521 71 1,09% 100% 100,00%  
Den digitala handeln har en total konverteringsgrad på 1,09 %. Det innebär att av 

alla besök på hemsidan har 1,09% gått vidare till köp. 71 kunder har handlat på 

hemsidan av totalt 6521 användare. 
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Tyskland är det land med flest besök på hemsidan och även det land som har flest 

transaktioner. I Tyskland är konverteringsgraden 1,90 % alltså högre än företagets 

normalvärde. Frankrike som kommer på andra plats har en konverteringsgrad 

under normalvärdet på 0,87 % se tabell 4. 

  

 
 

I figur 3 går det att utläsa att 51 % av alla visningar är via mobil, 9 % via 

surfplatta och 40 % via dator. Det speglar dock inte köpen på hemsidan där 

användningen av mobilen minskar drastiskt. Endast 28 % utför transaktioner via 

mobil som går att tyda i figur 4. Dator är den mest använda enheten vid köp på 

hemsidan med 62 % vilket betyder att surfplatta används till 10 % vid 

transaktioner, nästan samma andel som användarna. 

 

 

 
 

 

I figur 5 är 72 % av alla som kommer in på hemsidan från sökmotorer, när 

användare gör sökningar på varumärket, produkter eller liknande. "Direkt" 

innebär att användaren skriver in hemsidan direkt i adressfältet för att nå 

nätbutiken, 24% når hemsidan den vägen. Försäljningen från de som kommer in 

på sidan via en sökmotor är 59% enligt figur 6. Företaget betalar inte för 

sökmotors marknadsföring så ingen kommer via annonser från söktjänsternas 

hemsidor. Endast 2 % kommer in från sociala medier och 1 % av dem genomför 

köp.  
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6. ANALYS 

Kapitlet beskriver analyserad empiriska data med hänsyn till formulerat syfte och 

formulerade forskningsfrågor samtidigt hänvisar kapitlet till avsnitt i 

examensarbetet som resultat av analys. 

6.1 Inledande analys  

Examensarbetets huvudområden utgörs av digital marknadsföring, digital handel 

och logistik för digital handel, Lacka, Chan och Yip (2014) beskriver sex olika 

nyckelområden för utveckling av digital handel medan Lantz (2014) beskriver 

tolv. Båda källorna beskriver de tre nyckelområden som skrivs om i 

examensarbetet, tillsammans med AIDA(S) strategin tydliggörs att 

marknadsföring, försäljning och logistik är de viktigaste områden inom utveckling 

av digital handel. Under 2.3 "Digital Försäljning" beskrivs metoden AIDA(S) av 

Lantz (2014), metoden med dess tillhörande faser kan användas för att bedriva 

och utveckla digital handel. De två första faserna Attention och Interest nyttjas i 

marknadsföringssyfte, vidare kan fasen Desire användas vid försäljning och 

support, den sista fasen Satisfaction berör logistik.   

 

I avsnitt 2.1 "Utveckling av digital handel" presenteras sex olika steg för 

utveckling av ett företag. Respektive steg används för att se var ett företag 

befinner sig i utvecklingen. Vid analys av fallstudien befinner sig företaget (med 

dess varumärke) på det tredje steget: "verktyg för digital handel", samtidigt finns 

influenser av uppfyllandet av kriterier för steg fyra och fem. Det tredje stegets 

kriterier utgörs av: Orderläggning och betalning online, reducerade 

transaktionskostnader och maximera tillgänglighet mot nya kunder. Företaget 

uppfyller kriterier försörjningskedjors integration (steg fyra: "verktyg för digitala 

affärer) och outsourcing (steg fem: "miljö för nätverkande organisationer").                 

 

6.2 Digital Marknadsföring 

Hur kan företag inom digital handel på bästa sätt marknadsföra sig för att få 

kunder? 

 

Företag som bedriver försäljning online måste även marknadsföras online. Därför 

används uttrycket digital marknadsföring istället för bara marknadsföring då det 

skulle kunna vara annonser i en dagstidning. Det finns flera olika vägar att gå för 

att synas online, nyhetsbrev skickat till E-post, influencers, annonser på social 

media och Youtube eller sökmotors marknadsföring. Vilken som bör användas 

beror generellt på vad företaget ska sälja och hur företaget vill synas. Varumärket 

i fallstudien är måna om att få ut bilder på sina produkter för att de ser sina 

produkter som dekoration snarare än funktion. Det är en av anledningarna till att 

företaget använder sig av influenser marketing, för att få foton och för att 

produkterna ska synas i en estetisk vacker miljö. Redcarpet insinuerar en bristande 
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effektivitet gällande användningen av influencers i marknadsföringssyfte, vilket 

NUD Collection borde ta hänsyn till. 

 

Varumärket använder nyhetsbrev till sina återförsäljare, men inte till 

konsumenterna som handlat på hemsidan. Under "Nyhetsbrev" 2.2.2 i det 

teoretiska ramverket går det att utläsa att nyhetsbrev ofta inte når kunden utan 

direkt hamnar i skräppost. Redcarpet understryker dock fördelen med att kunna nå 

en kund som redan handlat direkt via E-post. Fördelen att kunna skicka ett 

specifikt erbjudande till en specifik kund som redan handlat i butiken tidigare. 

NUD Collection skulle kunna se över möjligheten att använda nyhetsbrev även till 

konsumenter. 

 

I intervjun med Redcarpet presenteras flera olika alternativ för att genomföra 

digital marknadsföring. Redcarpets syn på influencer marketing är att det är en 

väldigt trendig form av marknadsföring. Det är den form av digital 

marknadsföring de flesta företag som ska anställa Redcarpet efterfrågar. Är det då 

det bästa sättet att marknadsföra sig digitalt? Inte nödvändigtvis enligt Redcarpet. 

Kostnaden för tjänsten är relativt hög, i syn på vad företag generellt får för 

pengarna, vad företaget får tillbaka i form av försäljning och hur mycket tid en 

influencer behöver spendera för sin betalning. Det är dock den delen av digital 

marknadsföring som står inför en större förändring, antalet influencers på 

marknaden ökar ständigt. Det gör att prisförhållandet för kostnaden i utbyte mot 

försäljning kommer minska.  

 

Redcarpet säger att den mest effektiva strategin inom digital marknadsföring 

handlar om en tvådelad användning av olika medier. Redcarpet berättar om 

marknadsföring via sökmotor för att få in nya kunder till hemsidan och sedan 

annonser på social media för att få kunderna att komma tillbaka. Specifikt nämner 

Redcarpet Google och Facebook. Google är den mest populära sökmotor på 

marknaden idag, den används för att söka när en kund inte vet var de ska leta 

efter. Om företaget kan se till att synas när en ny potentiell kund söker efter 

"lampor" antingen genom sökoptimering eller annonser vid användning av 

sökordet så kan de få in kunden på hemsidan. När kunden besökt hemsidan sparas 

det i minnet på webbläsaren via kakor. Facebook kan använda den informationen 

och annonsera för hemsidan mot kunden. På så sätt knyter företaget till sig nya 

kunder och låter dem återkomma till hemsidan. 

 

Sammanfattningsvis är inte det viktigaste att veta var du ska synas i ett första steg 

för digital marknadsföring utan det viktigaste är att ta vara på de kunder som 

känner till din vara. När någon har visat intresse antingen genom att se över 

produkter eller rent av köpt produkter bör företaget göra allt de kan för att de ska 

komma tillbaka. 
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6.3 Digital Försäljning 

Vad ska företag inom digital handel mäta för att få en bild över sin försäljning 

och möjligheter till ökad försäljning?  

 

Försäljning kan användas likt en måttstock för att se om ett företags diverse 

strategier fungerar, så även inom digital handel. Google Analytics gör det möjligt 

att bland annat mäta var kunder kommer ifrån, hur de kommer in på hemsidan och 

vilka enheter som används för att titta på produkterna. Framförallt går det att mäta 

vilka som köper. Tidigare i examensarbetet skrivs det om konverteringsgrad, ett 

nyckeltal för att mäta hur många transaktioner som utförs av besökarna på 

hemsidan. Användningen av denna måttstock bör nyttjas för att sätta upp mätbara 

mål. Under "Mål" 5.2.4 beskriver referensföretaget att det är viktigt att sätta upp 

mätbara mål, vilket fallstudieföretaget kan bli bättre på. 

 

I 2.3.3 "Visningar och transaktioner" redovisas den generella konverteringsgraden 

med ett värde av 2,42% på en global skala för digital handel under kvartal tre 

2018. Denna konverteringsgrads generalitet innebär att den inte bör ses som ett 

mål, utan snarare en referensram. Med stöd av Avsnitt 5.4 "Google Analytics" går 

det att utläsa konverteringsgraden för NUD Collection vilken är betydligt lägre 

med ett värde av 1,09 %. Det är viktigt att ta speciella omständigheter i åtanke när 

statistik ska jämföras. Företaget i fallstudien har återförsäljare som använder sig 

av hemsidan och som inte avser att handla. Omständigheterna gör att den totala 

konverteringsgraden för antalet konsumenter som besöker sidan blir svår att mäta. 

Det är viktigt för företaget att observera huruvida strategier, nya produkter och 

eventuella ändringar på hemsidan påverkar försäljningen för att se om 

lönsamheten ökar. 

 

Avsnitt 5.4 "Google Analytics" redogör att 51% av besöken på hemsidan sker från 

en mobil. Det stämmer bra överens med generell statistik på global nivå av vilka 

enheter som används vid besök av en webbplats inom digital handel vilket 

presenteras i 2.3.3 "Visningar och transaktioner", cirka 50% av besöken är via 

mobil under kvartal tre 2018. Vidare i avsnittet tydliggörs att handel med mobil är 

lågt, med ett värde av cirka 2% under tredje kvartalet 2018. Återigen står NUD 

Collection i fas med den generella statistiken och står inför samma utmaning likt 

många andra företag på marknaden. Det blir tydligt att företaget liksom alla andra 

inom digital handel måste bli bättre på att öka försäljningen via mobil. Det är inte 

bara ett populärt sätt att besöka hemsidor, enligt Heinze, Thomann och Fischer 

(2017) är det dessutom den enheten med snabbast växande transaktionsvolym.  

 

I teoridelen 2.3.2 "Mobil Handel (M-handel)" refereras Lantz (2014) till att 

försäljning via app kan ge mer lojalitet och öka försäljning via mobilen eller 

surfpatta. Vidare kan olika betalningsformer öka försäljningen via mobila enheter, 

mer om det i avsnitt 6.4 "Logistik".     



 

 - 35 - 

 

Majoriteten som kommer in på hemsidan kommer från organiska sökningar via 

sökmotorer hela 72%, de utgör även en majoritet bland de som blir kunder på 

hemsidan med 59% enligt 5.4 "Google Analytics". Med tanke på detta kan det 

antagas att denna väg in till sidan bör prioriteras rent marknadsföringsstrategiskt i 

form av SEM eller SEO. Det kan jämföras med antalet besökare och kunder som 

kommer till hemsidan via social media. Endast 2 % av alla besökare på hemsidan 

kommer från sociala medier och de är endast 1% av all köpare enligt 5.4 "Google 

Analytics". 

 

Genom att mäta visningar och försäljningssiffror går det att utläsa var ett företag 

borde göra satsningar för att få fler kunder. Storbritannien har en högre 

konverteringsgrad än den globala generella statistiken enligt 2.3.3 "Visningar och 

transaktioner", Storbritanniens generella konverteringsgrad 4,04% under kvartal 3 

2018. Storbritannien har även en högre konverteringsgrad än alla andra länder för 

företaget i fallstudien på 2,96% tätt följt av Schweiz med 2,79% vilket går att tyda 

i 5.4 "Google Analytics". Alltså är det statistiskt sett mer troligt för NUD 

Collection att få in ett köp om någon britt eller schweizare besöker hemsidan. Det 

land som handlar mest från hemsidan är Tyskland som står för 27% av 

försäljningen, det kan bero på att största delen av återförsäljare kommer från just 

Tyskland. Således kan det antagas att återförsäljare kan hjälpa varumärkets 

försäljning till konsument på grund av ökad igenkänning. Även om majoriteten av 

kunderna kommer från Tyskland så är konverteringsgraden endast 1,90 %. 

Hemsidan är på engelska och den högsta konverteringsgraden är i Storbritannien, 

det skulle kunna vara en antydan på att språket är viktigt vid försäljningen. Något 

experterna på Redcarpet antyder och företaget borde överväga en tysk hemsida för 

att öka konverteringsgraden i Tyskland. 

 

6.4 Logistik 

Hur ska befintliga logistiska flöden utformas för att skapa bästa möjlighet till 

ökad lönsamhet och kundnöjdhet? 

 

I examensarbetet beskrivs tre olika flöden: materialflöde, informationsflöde och 

monetära flöden. Företaget i fallstudien arbetar med de tre flödena på något sätt. 

Transporterna för företaget outsourcas till TPL både gällande interna leveranser 

såväl som leveranser till kunder, dock ej med samma transportföretag. I 

produktionen köps komponenter in till Sverige från hela världen för att sedan 

skickas till Litauen för montering och lagerhållning för att sedan skickas tillbaka 

till Sverige för att kombineras med huvudkomponenten: lampan. Därefter är 

produkten klar att skicka till kunden som oftast befinner sig någonstans i Europa.  

Under 2.4.1 "Materialflöde" går det läsa om Jonsson och Mattssons (2016) 

beskrivningar av materialflöden där effektivitet förespråkas. Ett rakt materialflöde 

ökar effektiviteten vilket leder till ett snabbare flöde. Genom att samla produktion 
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och lager på ett och samma ställe borde fallstudieföretaget kunna spara pengar och 

dessutom vara mer skonsamma mot miljön. Alltså vore en centralisering en klar 

förbättringsmöjlighet för NUD Collections materialflöde. 

 

Informationsflödet inom företaget är viktigt för att stödja det interna materialflöde 

som skickas mellan olika länder för lagring och produktion. Vid beställning på 

hemsidan läggs en order in i affärssystemet och en plocklista skrivs ut i Litauen 

där produktionen utförs. När produkten skickas från Sverige går den att spåra 

genom transportföretagets hemsida. Då skickas även ett meddelande till kunden 

från transportföretaget. Ett mail direkt från NUD Collection skulle kunna vara att 

föredra för att vara tydliga mot kunden. När kund handlar på hemsidan tillkommer 

en kostnad för frakt som kan skapa irritation då det kan ses som en dold kostnad. 

Lantz (2014) under 2.4 "Logistik" förespråkar att fraktkostnader bör vara en del 

av totalpriset för att inte överraska med dolda kostnader.  

 

Modulsystemets fördelar är att en kund kan välja exakt vad den vill ha och hur 

produkten ska se ut, en möjlighet att skapa sin egen stil. Tyvärr medför det att 

hemsidan blir mer avancerad än vad hemsidor för digital handel är generellt. 

Därför kan det vara en bra idé att ge möjlighet för kund att få hjälp med att bygga 

sin lampa när de kommer in på hemsidan, något som inte företaget använder idag. 

Som refererat efter Lantz (2014) i 2.4.2 "Informationsflöde" så kan support från 

kundtjänst vara det som avgör en transaktion. Gör det så tydligt som möjligt hur 

kunden kan ta kontakt med företaget för att få hjälp eller se till att en chatt finns i 

närheten när kunden ska bygga sin egen lampa.  

 

Det monetära flödet mellan kund och butik är idag enligt Lena Linder på NUD 

Collection onödigt krångligt. Det krävs fler steg än nödvändigt för att köpa en 

produkt. Kunden måste idag skriva in flera kontaktuppgifter för att sedan välja att 

betala med kort eller Paypal. Med säkerhet i aspekt är det en fördel att kunna 

använda Paypal, då det är en betalväxel som har säkrat information om kundens 

betalningsmedel enligt internationella och aktuella standarder. På NUD 

Collections hemsida går det inte att se certifiering av hemsidan genom till 

exempel "trustedshops.com", enligt Lantz (2014) i 2.3 "Digital Försäljning" 

tilltalas kund av certifieringar för E-butiker. Företaget kompenserar detta genom 

att använda Paypal för säkra betalningar, dock måste kunden gå hela vägen till 

betalningen för att bekräfta säkerheten. NUD Collection borde certifiera sig som 

en trygg nätbutik. Det skapar trygghet för konsumenten som då ser certifieringen 

redan på startsidan.  

 

På hemsidan ska Paypal express checkout implementeras där kunder som har 

sparat sina uppgifter på sitt Paypal konto erbjudas ett snabbare sätt att betala för 

produkten. Detta för att minska de hinder som kan uppkomma för kund i 

köpsekvensen. Lantz (2014) i 2.3.2 "Mobil Handel (M-handel)" skriver om hur 

mobila enheter oftare används för att se över produkter som sedan kan leda till 
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köp via dator, med en enklare betalningsmetod finns en större möjlighet att köp 

kan ske direkt från mobilen.  

 

6.5 Hållbar Utveckling 

Hur kan ett företag arbeta med hållbar utveckling och samtidigt ta hänsyn till 

ovanstående frågor? 

 

Det finns flera aspekter till hållbar utveckling för digital handel. En vanlig 

konsekvens av digital handel är returer, alltså uppströms transportering i 

materialflödet. NUD Collection har valt att minimera sina returer genom att 

skicka ut nya produkter utan att begära att kunden skickar tillbaka produkter som 

gått sönder i transport. Genom restriktioner i den omvända logistiken har företag 

möjlighet att begränsa transporter.  

 

Genom modulsystemförsäljning får kunden skapa sin egen produkt vilket oftast 

innebär att kunden är nöjd med produkten innan den anländer, därför blir det 

sällan returer på grund av ånger av köp. Om företag ger flera valmöjligheter och 

tydlig information om varor kommer ånger att minska.  

 

När en lampa eventuellt går sönder vid transport räcker det för kunden att skicka 

ett bildbevis till företaget för att de ska skicka ut en ny produkt. Antalet returer till 

företaget är lågt, materialflödet uppströms är i princip obefintligt vilket är positivt 

ur hållbarhetssynpunkt både ekonomisk och miljömässigt.   

 

Komponentförsäljningen betyder även att en längre produktlivscykel skapas för 

varje såld produkt. Om kunden vill förändra utseendet på sin lampa går det att 

köpa till komponenter för att ersätta eller lägga till på lampan, därav krävs inte en 

helt ny produkt inför eventuella inredningsförändringar. Denna aspekt är ur 

hållbarhetssynpunkt inte tydlig på hemsidan, kunder är idag medvetna om miljön 

och hållbarhet. Bartok (2018) under 2.5.1 "Corporate Social Responsability" säger 

att hållbart tänkande kan användas som konkurrensmedel och företag bör belysa 

hur de jobbar med hållbarhet mot sina kunder. Något som fallstudieföretaget kan 

ha i åtanke och förmedla bättre till kund. 

 

Under 2.5 "Hållbar Utveckling" presenteras tre dimensioner: klimat, ekonomi och 

samhälle, vilka tillsammans skapar hållbarhet. Genom att använda modulsystem 

skapas förutsättningar att tillgångarna räcker för människor även i framtiden vilket 

överensstämmer med definitionen av hållbar utveckling enligt NE (2019). 

Ekonomisk och miljömässig hållbarhet tillgodoses av fallstudieföretaget enligt 

ovan stycke.       
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7. DISKUSSION 

Kapitlet diskuterar examensarbetets resultat. Förslag på praktisk tillämpning av 

resultat presenteras samt förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Diskussion av resultat 

Intervjun med Redcarpet var mycket intressant då det var experter inom sitt 

område som svarade på frågor. Digital marknadsföring är ett område som är 

mycket svårt att hitta relevant data om, då det så snabbt förändras. Med tanke på 

denna förändringstakt kan digital marknadsföring i en publicerad vetenskaplig 

artikel inom ämnet vara svår att hitta med samma relevans som ett företag med 

daglig kontakt inom ämnet. Företaget kunde berätta det mest trendiga bland deras 

kunder. Det behövde inte betyda att det trendigaste var det bästa eller mest 

effektiva verktyget. Under intervjun kunde de med säkerhet berätta vad som var 

mest effektivt efter egna erfarenheter och varför det var så. Det fanns många 

publicerade källor vilka styrkte intervjun, men ingen källa förklarade lika tydligt 

vilken strategi som bör användas och hur olika verktyg kombineras. Något som 

ska finnas i åtanke är dock relevansen för denna form av studie i ett tämligen 

förändringsbenäget ämne. 

 

Olika strategier och effektiv marknadsföring är viktigt för att företag ska synas 

och få kunder, men hur vet företaget om det fungerar? Alla företag som arbetar 

med digital handel bör se till att veta sina försäljningssiffror och analysera 

följande:  

 

• Hur kunderna kommer till butiken (hemsidan)? 

• Var finns kunderna? 

• Vad använder kunderna för enheter och hur ser utvecklingen ut? 

• Vilka kunder är det som handlar? 

 

Analysens svar på dessa frågor gäller NUD Collection, vilket företag som helst 

inom digital handel borde intressera sig av dessa frågor. Exempelvis som tidigare 

beskrivet är handeln via mobilen något som alla företag som arbetar med 

försäljning bör satsa på. Hälften av alla visningar generellt sett är på en mobil och 

det är den enhet som transaktioner över nätet ökar mest med.  

 

Konverteringsgrad är den mätsticka företag ska använda för att se om diverse 

strategier för ökad försäljning fungerar. Om ett företag får en miljon visningar och 

inte ett enda sälj på hemsidan kommer det inte bidra till lönsamhet. Därför så 

appliceras konverteringsgrad för att få ett konkret värde som visar hur många av 

de som kommer in på hemsidan som handlar. Konverteringsgraden kan appliceras 

på många sätt, dels i olika länder, med diverse enheter och om annonsen på 

Instagram gav försäljning eller om den bara skapar nyfikenhet.  
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Företag arbetar ofta med sin logistik för att effektivisera lönsamhet och 

kundnöjdhet. Det finns alltid något som kan bli bättre och mer effektivt. Liksom 

företaget i fallstudien där det finns interna flöden som kan bli rakare och mer 

effektiva. Centralisering av lager är ofta en fördel både för kostnader och miljö. 

Om det centraliserade lagret dessutom finns på samma ställe som eventuell 

produktion och leverans så maximeras effektivitet. 

 

För det specifika företaget finns även möjliga förbättringar inom externt 

informationsflöde med tanke på komplexiteten på hemsidan, dock är det inte 

omöjligt att flera företag har liknande uppbyggnad för helt andra produkter. Det är 

mycket viktigt att se till att kunder lätt har möjlighet till hjälp för att nå ett avslut i 

form av försäljning. 

 

Betalningsflödet är viktigt av många anledningar, kunder vill ha alternativ, 

säkerhet och tillgängligt när de handlar på nätet. Paypal anses vara en säker 

betalningsmöjlighet med hög tilltro bland sina kunder. Utveckling av Paypals 

snabbare betalningsmetod kan vara något som kan hjälpa företag att öka sin 

försäljning med kortare steg mot betalning. Dessutom kan detta vara något för att 

hjälpa till att öka försäljningen över mobiler, då kunder med sina uppgifter 

sparade på Paypal slipper fylla i onödiga uppgifter vid köptillfället. 

 

Företaget i fallstudien skriver på sin hemsida att miljö och klimat är viktigt för 

dem. Med möjlighet för kunder att förlänga produktlivscykeln på sina lampor 

genom att byta ut komponenter, det kan ses som unicitet för varumärket NUD 

Collection. En längre produktlivscykel genom utbytbara komponenter kan 

säkerligen appliceras till många andra produkter och företag.  

 

Minimering av materialflöde som rör sig uppströms är ett utomordentligt sätt att 

slippa onödiga transportkostnader samt värna om miljön. Genom att låta kunden 

skapa sin egen produkt är det mindre risk att kunden ångrar köpet och returnerar 

produkten vilket är ytterligare ett argument till varför modulförsäljning är det 

mest miljövänliga alternativet. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

I examensarbetet konstateras att digital handel ständigt utvecklas, därav krävs 

vidare forskning inom området för att hålla takt med utvecklingen. Ett behov av 

uppdaterad forskning inom området för att förse intresserade med aktuell 

information skapas. Något tänkvärt hade varit att genomföra en fallstudiedesign 

av multipel form och således kunna jämföra resultat i syfte att svara på vad som 

utgör originalitet respektive generalitet för företag inom liknande branscher. Vid 

möjlighet att genomföra en fallstudie under en längre tid hade datainsamlingen 

utökats och således blivit mer rättvisande. För att komplettera denna studie hade 

övriga nyckelområden som Lacka, Chang och Yip (2014) samt Lantz (2014) tar 

upp i sina verk kunnat studeras.  
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I examensarbetet tydliggörs att webbdesign valts att vara en del av 

avgränsningarna i studien även möjlighet till snabb support påverkar just 

webbdesign. Det studien inte belyser är hur det ska utföras, något som lämnas åt 

framtida forskning. 

 

Vidare hade det varit av intresse att jämföra fallstudieföretagets 

komponentförsäljning med liknande, exempelvis inom bilindustrin där 

modulsystem också används vid skapandet av en produkt (bil). Produkten är mer 

komplex än den i fallstudien samtidigt som exempelvis leveransen tar längre tid. 

Bilföretag nyttjar digital handel genom att använda sig av en hemsida med stöd 

för anpassning av produkten. Funktionerna på hemsidan hanterar en visualisering 

av bilens interiör samt exteriör under tiden bilen skapas, när kunden är nöjd med 

specifikationen för bilen skickas denna till produktionen. Därefter levereras bilen 

till en återförsäljare för kunden att upphämta. Vid användning av NUD 

Collections komponentsförsäljning för skapandet av en produkt i from av en 

designlampa hanteras liknande funktioner. En visualisering av produkten sker 

samtidigt som modulerna byggs på för att skapa en färdig lampa. 

 

Ytterligare ett område att bedriva vidare forskning inom utgörs av Paypals express 

checkout. Möjliga aspekter att undersöka gäller om betalningsfunktionen skapar 

mer försäljning i jämförelse med exempelvis kortbetalning. Fallföretaget kommer 

börja med betalningsmöjlighet via Paypal express checkout och det bör följas upp 

av NUD Collection.  

 

I studien används CSR som utgångspunkt för att jämföra hållbarheten på 

fallstudieföretaget. Av informationen tagen från fallföretaget går det att se till 

ekonomiska och miljömässiga aspekter utifrån digital handel. Den sociala 

hållbarheten blir svårare att tillgodose då aspekter så som personalfrågor inte är 

del av studien.  
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8. SLUTSATS 

Kapitlet presenterar översiktligt examensarbetets centrala resultat utifrån 

formulerat syfte och formulerade forskningsfrågor.  

 

Hur kan företag inom digital handel på bästa sätt marknadsföra sig för att få 

kunder? 

Verksamheter som bedriver digital handel bör nyttja digital marknadsföring som 

verktyg för att skaffa och bevara kunder. Det kan konstateras att bättre kännedom 

om en produkt ökar benägenheten till köp (inköp). När hemsidan får en besökare 

gäller det att se till att de handlar eller påminna dem att komma tillbaka. 

Besökarna på hemsidan ska påminnas med annonser för att återbesöka hemsidan. 

Kunder som handlat bör företaget försöka hålla kontakt med genom direktreklam 

med exklusiva erbjudanden.  

 

Vad ska företag inom digital handel mäta för att få en bild över sin försäljning 

och möjligheter till ökad försäljning?  

Inom digital handel bör besökare och transaktioner mätas för att se var 

försäljningen är bra eller var det finns förbättringsmöjligheter. För att mäta 

effektivitet används konverteringsgrad. Konverteringsgrad kan appliceras på 

många olika sätt för att mäta utvecklingen av digital handel. I analysdelen av 

studien appliceras den för en analys av språk och nationalitet. Språket på 

hemsidan är skriven på engelska samtidigt är det vanligast att en engelskspråkig 

kund som besöker hemsidan faktiskt handlar.  

 

Hur ska befintliga logistiska flöden utformas för att skapa bästa möjlighet till 

ökad lönsamhet och kundnöjdhet? 

Ett rakt materialflöde gör företaget effektivt och ökar lönsamhet. 

Informationsflödet mot besökare på hemsidan i form av support måste vara 

lättillgängligt för att hjälpa eventuell kund. Det monetära flödet ska vara enkelt 

för besökaren att utföra så betalningen inte ses som ett hinder för köp. 

 

Hur kan ett företag arbeta med hållbar utveckling och samtidigt ta hänsyn till 

ovanstående frågor? 

Hållbarheten i digital handel ifrågasätts ur ett miljömässigt perspektiv avseende 

varuflöden som går i retur till företaget. Detta kan emellertid motverkas genom 

diverse strategier som sätter restriktioner för returer och omvänd logistik. Den 

hållbara utvecklingen tillgodoses vid modulanvändning med utbytbara 

komponenter vilket skapar en förlängd produktlivscykel. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjumall Redcarpet      

Introduktion:   
• Presentation av fallstudien (Benämns här som ett företag)  
• Redogörelse för intervjun upplägg (Semistrukturerad intervju)   
• Inspelning godkänt? (Telefon Jesper)    
  

Presentation:   
• Respondent: Ansvarsområden, titel och hur ser en vanlig arbetssituation ut?  
• (Hur jobbar ni på Redcarpet och hur jobbar du?)    
  

• Vem är eran typkund?  
• (Vad är det vanligaste målet för en kund med att kontakta er?)  
• (Vad är det vanligaste felen företag gjort som kommer till er?)  
• (Har ni något minimumkrav för hur ett företag ska arbeta med digital 
marknadsföring)   
• Hur utvärderar ni erat arbete?  
• (Hur mäter ni förändringar (förbättringar)? )   
• (Mål, strategi och mätning?)   
  

Berätta om era olika verktyg som står på hemsidan: http://www.redcarpet.se/   
• Facebook  
• Google Ads  
• SEO  
• Influencer marketing  
• Youtube   
• Instagram  
• E-postmarknadsföring  
 
• (Trender hos dessa?)  
• (Mest lönsamt verktyg?)  

...och företaget. [NUD Collection är….]  
https://allabolag.se/5562527142/frinab-fristad-industri-aktiebolag   
https://NUD Collection.com  
  
En av aspekterna för en lyckad E-handel är marknadsföring. NUD Collection använder 
sig idag av endast Instagram. Vad har du för tankar om det?  
(Hur vanligt är det bland företag?)  
(Vad skulle du säga är ett minimumkrav för ett företag idag vid användande av digital 
marknadsföring? (Specifikt inom sällanköpshandeln)?  
  
Hur skulle du behandla NUD Collection om detta vore ett möte för att sälja era 
tjänster?    
(Spelar det någon roll för er att NUD inte riktar någon försäljning mot Sverige?)  

 

 

  

http://www.redcarpet.se/
https://allabolag.se/5562527142/frinab-fristad-industri-aktiebolag
https://nudcollection.com/


 

  

 

Bilaga 2 Intervjuguide NUD Collection 

  

Verkställande Direktör Bo Hennings, Marknadsföringschef Lena Linder, 
Ekonomichef Sofia Carlsson och Försäljningschef Ulrika Nyberg.  
  
Logistik  
Varuflöden, informationsflöden och monetära flöden  

  
Varuflöden  
Logistik – Tillverkning --> …???...--> Kund  
Måla upp flödet  
Omvänd logistik?  
3partsleverantörer?   
Spårbarhet, synligt för kunderna?  

  
Informationsflöde  
Hur förs informationen vidare efter kunden beställer, fram till tillverkning och efter 
tillverkning?  
Hur ser det ut internt?  
Vilken information skickas till kunden när beställning sker?  

  
Monetära flöden  
Snabbcheckout jämfört med vanlig checkout? (Hur skiljer det sig)?  
Måla upp flödet  
Hur fungerar support för kunder?  

  
Digital marknadsföring  
Influencers, Social media och direktreklam (E-post) Berätta om varje möjlighet att synas 
online.  

  
Försäljning återförsäljare  
Beskrivning av återförsäljare   
Generell struktur?  
I olika länder, hur ser det ut idag?  
Andel av försäljning hemsida? Resterande är via återförsäljare?  

  
Försäljning hemsida  
Handel med mobilen intresse för NUD? Berätta om er mobillösning för hemsidan.  
Google Analytic, vilka värden är intressanta?   
Finns det och hur har det då tagits fram målvärden? 
 



 

  

Bilaga 3 Google Analytics NUD Collection 

Google Analytics - NUDCollection

Enheter Alla Användare Gjorda köp Konverteringsgrad Andel Användare Andel Gjorda köp

Mobil 3322 20 0,60% 50,94% 28,17%

Dator 2610 44 1,69% 40,02% 61,97%

Surfplatta 589 7 1,19% 9,03% 9,86%

Totalt 6521 71 1,09% 100,00% 100,00%

Länder Alla användare Gjorda köp Konverteringsgrad Andel Användare Andel gjorda köp

Tyskland 998 19 1,90% 15,30% 26,76%

Frankrike 689 6 0,87% 10,57% 8,45%

Rumänien 482 0 0,00% 7,39% 0,00%

USA 451 3 0,67% 6,92% 4,23%

Indien 392 0 0,00% 6,01% 0,00%

Storbritannien 304 9 2,96% 4,66% 12,68%

Belgien 293 5 1,71% 4,49% 7,04%

Spanien 290 0 0,00% 4,45% 0,00%

Sverige 250 3 1,20% 3,83% 4,23%

Schweiz 215 6 2,79% 3,30% 8,45%

Övrigt 2157 20 0,93% 33,08% 28,17%

Totalt 6521 71 1,09% 100% 100,00%

Vägen till hemsidan Alla användare Gjorda köp Konverteringsgrad Andel Användare Andel Gjorda köp

Via Sökmotor 4665 42 0,90% 71,54% 59,15%

Direkt 1553 12 0,77% 23,82% 16,90%

Länk från annan hemsida 159 16 10,06% 2,44% 22,54%

Social media 144 1 0,69% 2,21% 1,41%

Totalt 6521 71 1,09% 100% 100%   
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