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Sammanfattning

E-handel i Sverige har ökat stadigt sen 2004. Den nya tekniska utvecklingen inom digital 

informationsteknik (IT) har ändrat den marknadsekonomiska dynamiken genom att sänka 

transaktions-, informations- och kommunikationskostnader och därmed blir det attraktiv för 

nystartade företag göra entré på marknaden, även den traditionella postorderhandeln av kläder har

förflyttas till nätet och haft en gynnsam utveckling. ( Arnberg & Hedlund 2005, s.17)

I årsskiftet 2007 lanserades e-butiken MissBella.se som är återförsäljare av mode kläder- och 

accessoarer. Idag omsätter företaget ca 350 000kr/år. För affärsverksamheten ska kunna försörja 

ägarna bör företaget omsätta ca 2 miljoner kronor per år, således leder det in på undersökningens 

syfte: Hur kan MissBella.se stärka sin position på mode- och klädesmarknaden?

Val av teorier är baserad på perspektivet att aktörer på marknaden kan kategoriseras antingen som 

konkurrenter eller relationer i ett nätverk där parterna kan gynna både ens egen position och 

varandras, därav relationsteorierna . Även M. Porters teori har fått ett stort utrymme i rapporten 

som behandlar ämnet konkurrensfördelar. Denna teori har en ekonomisk angreppsätt att bemöta 

Missbella.se´s problematik. Genom att inkludera både sociala och ekonomiska teorier får rapporten 

ett vidare perspektiv gällande företagets problem därmed ges undersökningen ett annan djup.

Det som är genomgående under analysen är begreppet ”relation” och ”förhandlingsbar”. De två

kärnbegreppen återkommer ett flertal gånger under analysen och tåls att upprepas när MissBella.se 

utvecklar sin konkurrensstrategi. Företaget bör stärka sin position inom sitt nätverk genom att 

eliminera och underhålla relationer samt skapa nya förbindelser. Detta tillåter företaget att 

omplacera resurser och skapa utrymme för förhandling därmed få tillgång till resurser som de annars 

skulle vara utan.

Lösningen på uppsatsens problematik lyder som sådan; företaget bör stärka sina relationer inom 

nätverket för att kunna påverka de ekonomiska variablerna såsom pris, produkt, påverkan och plats 

därmed effektivisera sina värdeaktiviteter inom värdekedjan, vilket i sin tur ökar företagets

konkurrensfördelar som enligt teorierna bör ha till följd till en ökad omsättning.

Nyckelord: E-handel, konkurrensstrategi, relationer
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1.0 Inledning

Detta avsnitt har till syfte att ge en överskådlig bild över e-handelsmarknaden för att sedan avslutas med 
problemdiskussion och syfteformulering.

För att sätta e-handels tillväxtkapacitet i perspektiv så kan amerikanska företaget Amazon.com tas 

som exempel. Företaget grundades juli 1995 och specialiserar sig på bokhandel via nätet. Första året 

omsatte företaget 15.7 miljoner dollar för att året efter omsätta 600 miljoner dollar. År 2000 hade 

företaget en årlig omsättning på 1.8 miljarder dollar. Idag erbjuder Amazon.com förutom böcker 

även CD-skivor, spel, leksaker m.m. och tjänar över 17 miljoner kunder i över 150 länder.( Turban et 

al. 2002, s.84-85).

Enligt undersökningar från Handels utredningsinstitut har e-handel i Sverige ökat stadigt sen 2004 då 

tillväxten var över 39 procent jämförelse med förgående år för att kommande år vara 32 procent, 31

procent för 2006, 24 procent under 2007 och 15 procent under 2008. Ända fram till första kvartalet 

av 2009 har både e-handlarna och konsumenterna haft en positiv attityd till handel via nätet, men att 

den senare undersökningen från e-handelsbarometern visar en svackande tilltro hos e-handlarna då 

de anser att den rådande finanskrisen kan prägla konsumenternas köpvanor. Därmed har 43 procent

av företagen sänkt eller funderar på att sänka sina marginaler för att kunna ha ett attraktivt pris för 

konsumenterna då de även har upplevt att kunderna har blivit mer priskänsliga i jämförelse med 

föregående år. Till motsatsen av e-handlarnas oro visar konsumenterna en fortsatt ökad positiv 

attityd gentemot handel via nätet. (e-handelsbarometern.se)

Trots den oro som råder på marknaden så har e-handeln ändå ökat 7.9 procent från sista kvartalet 

2008 till första kvartalet 2009 enligt Handels Utredningsinstitut (HUI). Prognosen för 2009 är att e-

handel kommer att omsätta 21.5 miljarder kronor därmed utgöra 4.2 procent av den totala 

försäljningen inom detaljhandeln och julhandeln förväntas att slå rekord.(HUI.se) 

Generellt kan det sägas att den produktkategori som har ökat mest i försäljning på nätet är musik, 

böcker och mjukvaror till datorn där allt fler aktörer väljer att etablera sin verksamhet även på nätet 

såsom Elgiganten och Onoff men även nya aktörer har etablerat sig på branschen som NetonNet. 

Den traditionella postorderhandel av kläder har också förflyttas till nätet och haft en gynnsam 

utveckling, detta beror dels på att verksamheterna har haft befintliga affärsmodeller och en kundbas 



4

som de har kunnat utnyttja, det är ett av skälen till att handel av kläder via nätet står för 25 procent 

av den totala klädesförsäljningen inom detaljhandel (Arnberg & Hedlund 2005, s. 17).

Även företag som har haft en avsaknad av rutiner av distanshandel och postorder gör entré på 

webben, ett sådant exempel är den fysiska butiken Mandel i Göteborg som startade sin e-handel i 

bloggform. Genom att skriva om de nya plagg som de fick in butiken på sin blogg kunde 

verksamheten öka sin omsättning med över 1500 sålda plagg per vecka via e-handel (Habit.se).

Den nya tekniska utvecklingen inom digital informationsteknik (IT) har ändrat den 

marknadsekonomiska dynamiken genom att sänka transaktions-, informations- och 

kommunikationskostnader, därmed blir det attraktiv för nystartade företag göra entré på 

marknaden. Det är synbart genom nya produkter som lanseras allt snabbare på marknaden och 

antalet nystartade småföretag är stort (Erikson & Hultén, 2001, s.21).

Ännu anses inte klädes- och modehandel via nätet inte vara mättat och det påvisas att det finns en 

växande efterfrågan från konsumenterna att handla kläder via internet(Arnberg, 2006, s.24-25). Enlig 

e-handelsbarometern.se har 63 procent av internetanvändarna någon gång handlat kläder via nätet 

och att 6 av 10 kan tänka sig att handla kläder via e-butiker inom fem år vilket är ytterligare belägg på 

att klädes- och modehandel på nätet kommer att ha en fortsatt gynnsam utveckling.

1.1 MissBella.se
I årsskiftet 2007 lanserades e-butiken MissBella.se som är återförsäljare av mode kläder- och 

accessoarer. Idag är företaget en enskild firma, omsätter ca 350 000kr per år och drivs att två syskon

vid sidan av parternas heltidssysselsättning.

Företagets affärsidé är att:

”Erbjuda varierande sortiment som kompletterar det befintliga utbudet som finns på nätet. Våra 

kunder ska hitta nyheter hos oss med jämna mellanrum som inte erbjuds i andra webbutiker i Sverige.

[…] för att kunna erbjuda dig ett varierande utbud så har vi mindre upplagor av varje plagg.”

(MissBella.se)

Nyligen fick företaget ett antal nya märken och därmed fick e-butiken en ny design för att markera 

de nya tillskotten. De märken som kan hittas idag är ICHI, B-young, Sisters Point, Tsogyal och ett antal 

utländska märken som är okända för den svenska publiken. De namngivna märkena är välkända 

skandinaviska varumärken och vissa av dem kan hittas hos konkurrenten Nelly.com. Anledningen till 

denna komplettering av märken beror på att försäljning av välkända märken är markant högre än de 
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som är okända för kunden. Dessa ökända märken ger i sin tur merförsäljning av okända märken och 

accessoarer. Detta är ett sätt för MissBella.se att hitta en balans mellan företagets affärsidé om 

unikum samtidigt skapa en fördelaktig försäljning. Gemensamt för samtliga märken, både de 

utländska och skandinaviska, är att målgruppen är trendmedvetna kvinnor i åldern 17-30 år vilket 

även är företagets målgrupp. ( Bilaga 1)

1.2 Problemdiskussion

Syftet med MissBella.se är att båda ägarna ska kunna försörja sig på verksamheten. För att detta ska 

vara möjligt bör företaget öka sin omsättning. Då forskningen påpekar att denna marknad ännu inte 

är mättad och det finns utrymme för utveckling finns det ett intresse för ägarna att titta på hur 

företaget kan öka sina marknadsandelar och därmed sin omsättning. Idag finns det ett flertal aktörer 

på marknaden bland annat Nelly.com, Chicy.se och Mandeldesign.se som kan anses vara direkta 

konkurrenter till MissBella.se då de antingen erbjuder samma märkeskläder eller erbjuder snarlika 

kläder till samma målgrupp. Därför är det av vikt att se över företagets konkurrensfördelar för att 

kunna agera på ett fördelaktigt vis på marknaden därmed stärka sin position.

Hur företag hanterar sina konkurrensfördelar avgör dess framtida framgång eller misslyckande

(Porter, 1985, s.33-34). Med konkurrensfördel menas att företag utnyttjar sina resurser på ett sådant 

sätt som skapar mervärde för köparen eller erbjuder produkter som är bättre alternativt billigare och 

som ännu inte har adopterats av konkurrenterna, därmed stärker sin position på marknaden (Ibid.). 

Således leder detta in oss på syftet med denna uppsats.

1.3 Syfte
Hur kan MissBella.se stärka sin position på mode- och klädesmarknaden?

1.4 Frågeställningar
Undersökningen utgår från både sociala och ekonomiska variabler för att bevara syftet då företagets 

position på marknaden påverkas av båda dessa faktorer. Rapporten utgår Porters teori om 

konkurrensstrategi och värdekedja samt ett flertal författare som behandlar de sociala variablerna; 

nätverk och relationer. Därför har följande frågeställningar utvecklats för att kunna besvara 

rapportens syfte:

1. Hur ser företagets värdekedja ut? 

2. Hur ser företagets nätverk ut?

1.5 Avgränsning
Studien avser att endast undersöka de variabler som har en direkt påverkan på företagets 

kärnverksamhet; det vill säga, inköp och försäljning av produkter. Denna avgränsning är en naturlig 
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följd av tidsbrist som i sin tur påverkar avgränsningen ytterligare på grund av kunskapsmässiga 

faktorer, såsom brist på kunskap om konkurrenterna. Visserligen kommer alla delar av företaget att

belysas men de som är i fokus för analysen är då de två ovannämnda områdena.

Under rapportens gång används begreppet leverantör och distributör som en aktör som tillgodoser 

MissBella.se med produkter för försäljning. Med begreppet ”utländska leverantörer/distributörer” 

menas icke-skandinaviska aktörer som tillgodoser företaget med produkter för försäljning.

1.6 Disposition
Rapporten börjar med teoretiska modeller som är av intresse för rapporten, sedan följer 

metodavsnitt där val av metod förklaras och motiveras.

I den empiriska delen redovisas resultaten från intervjuerna med grundaren av MissBella.se och 

fokusgruppen som följs av analysen som har till syfte att koppla ihop de teoretiska modellerna med 

empirin. Rapporten avslutas med slutsats för att besvara rapportens frågeställning. Sista avsnittet har 

till syfte att ge rekommendationer för vidare forskning inom området konkurrensstrategier och 

nätverkssystem.



7

2.0 Teori

Nedan följer teorier om ”De Nya Kundrelationerna” där 4P: ena står i centrum för detta nya fenomen och hur 
den i sin tur har påverkat 4P: ena i och med IT. Därefter följer teorier om hur företag kan skapa 
konkurrensfördelar för att stärka sin position på marknaden med hjälp av ekonomiska såväl som sociala teorier. 
Detta är i syfte för att få in både sociala samt de ekonomiska faktorerna som finns inom varje organisation som 
determinerar företagens position på marknaden

2.1 De Nya Kundrelationerna
Traditionellt är kunden van att mellanhänder sköter till exempel bokning av resor genom en 

reseagent, men genom direkt uppkoppling via nätet till researrangörerna kan denne själv boka sin 

resa, sittplats, mat på planet etc. utan att behöva prata med någon representant. Denna process gör 

att kunder och leverantörer får direkt kontakt med varandra, därmed försvinner mellanhändernas 

syfte. Även det mentala avståndet mellan köpare och säljare har blivit mindre distanserat genom att

kommunikationsintensiteten ökat via e-post och chatt i realtid. Detta förändrar den traditionella 

efterfrågan och utbud på marknad då parterna får en direkt kunskap och information om varandra. 

Säljaren har inte alltid vetskap om vilka köparna är eller var de finns och köparen har oftast låg 

kännedom om alternativa säljare. (Erikson & Hultén, 2001, s.21)

Elektroniska affärsprocesser har till en naturlig följd att höja kostnadseffektiviteten då de har till 

karaktäristika att automatisera arbetsrutiner (Turban et al, 2002, s.217). Säljaren kan då frigöra tid 

från administrativa rutiner för att istället skapa, underhålla och bibehålla säljkontakter (Erikson & 

Hultén, 2001, s.21). Ett exempel på administrativa rutiner kan vara fakturering vilket kan 

automatiseras genom elektronisk process vilket frigör tid för säljaren.

Den klassiska beskrivningen av ett företags kontakter med marknaden brukar sammanfattas med de 

4 P: ena (produkt, påverkan, pris och plats) som även de har påverkats av den digitala 

informationstekniken (Ibid. s. 39-43, s.63). Nedan har dessa begrepp förklarats i korthet och hur IT 

har påverkat dessa komponenter.

2.1.1 Produkt 
Produkterna får allt mer avancerade funktioner och är mer individanpassad till användaren men även 

funktionaliteten och tjänsteinnehållet har ökat i produkten. Med funktionalitet menas att 

produkterna samverkar och har flera användningsområden, till exempel digitala produkter i ett 

hushåll, såsom bredbandet som används för att surfa på nätet kan även användas för att beställa 

video-on-demand, vilket är ett bokningssystem av film på tv. Tjänsteinnehåll innebär att erbjuda 
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tilläggstjänster till produkten till exempel, kundstöd via nätet eller reservkataloger på företagens 

hemsida.(ibid. s. 59)

2.1.2 Påverkan
Med påverkan menas alla typer av aktiviteter som är kopplade till marknadsföring. Från kundservice 

till reklam och kampanjer (Mercer, 1999, s. 214). Beroende på budget, budskap produktens 

komplexitet och marknadens storlek kan denna aktivitet inta olika skepnader för att på bästa möjliga 

sätt förmedla produkten (Mercer, 1999, s. 304).

Den tekniska utvecklingen har påverkat denna variabel bland annat genom att kundinformation och 

kundinteraktion har fått en större omfattning genom olika sökmotorer såsom Google och Altavista 

både via text, bild och filmklipp. Detta ökar tillgängligheten på information som förut har varit 

bundet till tid och rum såsom tidskrifter och tidningar.

2.1.3 Priset
Under hela industrialiseringstiden utgick prissättningen från standardiserade kalkylprinciper men i 

och med tekniska utvecklingen har prissättningen på produkter blivit allt mer dynamiska och rörliga. 

Dels för att den elektroniska affärsprocessen tillåter ändringar av priser på ett stort antal produkter

utan att kräva någon större tidsresurs genom en enkel knapptryckning. Prissättningsmetoden har 

också ändrats genom diverse auktionssajter där säljaren kan nå flertal köpare för att sälja sina

produkter till den mest betalningsvilliga kunden. (Ibid. s.61)

Annat sätt för säljaren att bli av med stora lager är att erbjuda ”sista minuten” priser som till exempel 

SJ använder sig av genom auktionssajten Tradera. (Tradera.se) Omvänt kan köparna med hjälp av 

informationstekniken enklare kommunicera och gå ihop för att skapa allianser för att på så sätt 

pressa priser(Erikson & Hultén, 2001, s.61).

2.1.4 Plats
Platsen är uttryck för distribution och logistik. Det är dessa aktiviteter som bryggar över det fysiska 

gapet som finns mellan köparen och säljaren. Det är detta ”P” som har genomgått stora förändringar 

senaste tio åren i samband med den tekniska utvecklingen.( Erikson & Hultén, 2001, s.61)

Med distribution menas förflyttning av produkter genom tid och rum, det innebär även det mentala 

avståndet parterna sinsemellan. Traditionellt har mellanhänder haft till syfte att överbrygga det 

mentala gapet men genom ökad kommunikationsintensitet genom e-post, chatt och diverse 

hemsidor har köparen och säljaren fått möjlighet att få direkt kontakt med varandra. Elektroniska 

affärsprocesser har möjliggjort att parterna har tillgång till varandras tjänster och produkter dygnet 

runt genom till exempel gemensamma intranätssystem eller e-butiker.(Ibid. s.61)
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Ett exempel på detta är att leverantörer kan ha egna inlogg till återförsäljarnas lagersaldo där de kan 

hålla uppsikt över sina produkter och därmed skicka nya sändningar om vissa produkter börjar ta 

slut. Omvänt kan köparen handla från säljaren det tid på dygnet som passar då e-butiker är öppna 

dygnet runt.

Distributionskedjan ser också annorlunda ut, många tjänster och produkter kan levereras direkt till 

köparen genom internet såsom mjukvaror till datorn, musik och e-böcker. Detta påverkar säljarens 

lagerhållningskostnader, logistikkostnader och är betydligt tidseffektivare där dessutom köparens 

geografiska läge spelar mindre roll.( Erikson & Hultén, 2001, s.63)

2.2 Konkurrensstrategier
Konkurrensstrategi är aktiviteter som hjälper företag att inta en konkurrensstark position på 

marknaden som är hållbar och lönsam. Det finns två centrala frågor som avgör valet av 

konkurrensstrategi:

1. Är marknadsförhållandet tillräckligt attraktivt att den ger långsiktig lönsamhet?

2. Vilka faktorer kan företaget påverka på marknaden?

Således är företagets konkurrensstrategi inte bara en produkt av marknadsförhållande utan företag 

kan också påverka de förhållanden som råder på marknaden.( Porter, 1985, s.1-2)

Genom att undersöka de fem krafterna som styr marknadsförhållandena kan företag skapa sig en 

bild hur marknadsstrukturen ser ut och om det finns en långsiktigt lönsamheten för företaget. De 

fem krafterna kan summeras som:

 Möjligheter för nya konkurrenter att göra entré på marknaden.

 Finns det substitut till de produkter som företaget erbjuder?

 Förhandlingskraft hos köparna.

 Förhandlingskraft hos säljarna/leverantörerna.

 Hur ser konkurrensen ut på marknaden?

Således kan det summeras att långsiktig lönsamhet inte är baserad på produktens funktion eller 

utseende utan om marknadsstrukturen tillåter en fördelaktig avkastning på produkterna som företag 

erbjuder. Ett exempel på detta är teknik och datorbranschen som inte är en attraktiv marknad att 

göra entré på då det trots allt finns en efterfrågan på sådana produkter. Anledningen är att det finns 

redan många aktörer som konkurrerar på marknaden, därmed måste företagen sänka priserna som 

resulterar i sänkta vinstmarginaler för att attrahera köpare. Detta är vanligt när det inte finns eller

endast få entrébarriärer för nya konkurrenter. Det kan ha till en följd att köparna får allt större 

förhandlingskraft då de har ett flertal alternativ att välja bland. Även förhandlingskraften hos 

leverantörer av råvaror och andra inputs avgör om köpföretag får en långsiktig lönsamhet eller inte. 
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Desto exklusivare leverantörens produkter är desto större förhandlingskraft har denne och makt över 

prissättningen och kvalitén på sina produkter vilket påverkar köpföretagets långsiktiga lönsamhet.

(Ibid. s. 4-5)

Det är av vikt för företag att titta närmare på andra branscher som kan erbjuda produkter som utför

samma funktion som den egna branschprodukten. Substitut produkter som förtjänar

uppmärksamhet är de som (1) uppvisar tendens till en förbättrad pris/nyttorelation till egna 

branschprodukten och som (2) produceras av branscher som tar hem höga vinster (Porter, 1995, 

s.42-43).

De fem krafterna som påverkar företagets beslut om konkurrensstrategi kan influeras av de beslut 

företaget tar. Exempel på detta är när företag ingår i allianser med andra konkurrenter vilket kan 

medföra att det svårt att göra entré på marknaden. Tillsammans kan de uppnå stordriftsfördelar

vilket tillåter lägre inköpspriser och högre priser ut till köparen då det finns prisallianser och därmed 

blir det svårare för nya konkurrenter att ta sig in på marknaden.( Porter, 1985, s.7-9)

För att bemästra de fem konkurrenskrafterna finns det tre potentiella strategier som företag kan 

använda sig av för att skapa konkurrensfördelar. En framgångsrikt genomförande av var och en av 

dessa strategier kräver olika resurser och kunnande. Även en rad olika organisatoriska lösningar, 

kontrollprocedurer och ersättningssystem. En konsekvens satsning på en av strategierna som den 

primära är därför nödvändigt för att vinna framgång.( Porter, 1995, s.57-58) Nedan beskrivs dessa i 

korthet.

2.2.1 Kostnadsöverlägsenhet

Den första strategin är att nå en överlägsen kostnadsstruktur genom en rad olika funktioner inom 

företaget. Det krävs att anläggningar fungerar optimalt, ett beslutsamt letande efter 

kostnadsreduktioner och kontroll över drift- och omkostnader.  Det kräver även kostnadsminimering 

inom områden som FoU, kundservice och reklam.  En sådan konkurrensstrategi försvarar företaget 

från nya konkurrenter då företagets stordrift- och kostnadsfördelar kräver att nya företag som gör 

entré på marknaden måste skära ner på sina vinstmarginaler för att kunna priskonkurrera. Däremot 

kräver denna strategi oftast tunga basinvesteringar i form av toppmodern utrustning, aggressiv 

prissättning och initialförluster för att åstadkomma marknadsandelar.( Porter, 1995, s.53-55)

2.2.2  Differentiering
Den andra basstrategin är differentiering vilket innebär att företaget levererar produkter eller 

produktegenskaper som anses vara unika. Differentiering kan ge uttryck i flera former, såsom design, 

varumärkesprofil, teknologi, funktioner, kundservice etc. Denna strategi innebär dock inte att företag 
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kan försumma kostnaderna utan att det inte är de primära strategiska målen. Oftast innebär 

differentieringsstrategin kostsam FoU, intensiv marknadsföring och kundservice vilket gör att företag 

inte kan hålla nere kostnaderna. Genom differentiering kan företag skapa märkeslojalitet därav blir 

konsumenterna mindre priskänsliga. I sin tur höjer det vinstmarginalerna vilket minskar behovet av 

lågkostnadspositionering. Den kundlojalitet som uppstår och tvånget för nya företag att skapa större 

differentieringsgrad skapar etableringshinder. Företag som använder sig av denna strategi har också 

en större skydd mot substitut då det finns en hög lojalitet till produktens varumärke. (Ibid. s.55)

2.2.3 Fokusering
Den tredje strategin är egentligen en sammanslagning av de två ovanstående. Fokusering innebär att 

företag inriktar sig på en köpgrupp för att betjäna målgruppen effektivare än konkurrenterna som 

har en bredare inriktning. Resultatet blir då att företag kan tillfredställa behov hos kunden genom 

differentiering, kostnadsöverlägsenhet vid betjänande av målgruppen eller båda sakerna. Exempel på 

detta är att tillgodose viss målgrupp speciella behov genom att till exempel bara lagerföra sortiment 

som efterfrågas av den specifika kunden, anpassa orderarbetet till kundens inköpsvariation, etablera 

lagerlokal på kundernas verksamhetsområde etc.(Porter, 1995, s.56-57)

2.3 Värdekedjan
Företagets totala produktvärde består av flertal aktiviteter som var och en i sig skapar värde. Det är 

dessa aktiviteter som tillsammans med marginalen som skapar den så kallade värdekedjan. Med 

värde menas den mängd pengar köparen är villig att spendera för det produkt säljaren erbjuder. 

Således mäts värde genom den totala intäkten. Därmed anses att ett företag är vinstdrivande när 

kostnaden för att skapa produkten är mindre än intäkten från försäljningen. Marginal är således 

skillnaden mellan det totala värdet och totala kostnaden av värdeaktiviteterna. Genom att studera 

värdekedjan skapas insikt och förståelse vart i kedjan lågkostnadsöverlägsenhet- eller 

differentieringsstrategin kan effektiviseras därmed skapa konkurrensfördelar. Alla företag har 

värdekedja oavsett som de är tillverkare, leverantörer, distributörer eller återförsäljare. Oberoende 

av vilken industri företaget agerar på så finns det skillnader i hur företag hanterar värdeaktiviterna i 

värdekedjan som skapar konkurrensfördelar. Hur kostnader kombineras determinerar om 

lågkostnadsstrategin är aktuell. Hur varje aktivitet presterar avgör hur väl slutprodukten tillfredställer 

kundbehov jämfört med konkurrenternas produkt och därmed skapar differentiering. Varje företags 

värdekedja består av nio aktiviteter varav fem klassificeras som primära och fyra av de som stödjande 

aktiviteter.(Porter 1985 s. 33-39)

Nedan följer en kort beskrivning av nio aktiviteterna uppdelat i primära och sekundära
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2.3.1 Primära aktiviteter
Primära aktiviteter delas in i fem grupper, beroende på bransch och marknad har de olika mängd 

påverkan på konkurrensfördelar.(Ibid. s. 39)

 Inkommande logistik är de aktiviteter som associeras med att motta och lagring av produkter 

eller produktdelar.

 Förädling aktiviteter är de som associeras med att förvandla råvaran eller komponenter till 

slutprodukten. Ett exempel är paketering.

 Utgående logistik är det aktiviteter som associeras med att sammanställa, lagerhålla och 

distribuera slutprodukten till köparen. Exempel är beställningsprocessen, utkörning och 

schemaläggning av leverans.

 Marknadsföring och försäljning är det aktiviteter som associeras med att introducera 

produkten eller skapa incitament för köparen att handla. Exempel på detta är reklam, 

säljkampanjer prissättning etc.

 Service är de aktiviteter som associeras med underhåll och kundsupport så att köparen får 

största möjliga nytta av sin produkt.(Porter, 1985,s.39-40)

2.3.2 Stödjande aktiviteter
Precis som namnet indikerar är dessa aktiviteter till syfte att stödja de primära. (Ibid.)

 Anskaffandet av maskiner, råvaror, komponenter och dylikt för att kunna utföra den primära 

aktiviteten – förädling. Denna aktivitet kan ha stora påverkan på den totala kostnaden och 

differentieringsgraden då inköp av råvaror och komponenter har direkt inverkan på 

slutprodukten

 Teknisk utveckling är de aktiviteter som associeras med tekniska ansträngningar för att 

förbättra slutprodukten eller tillverkningsprocessen. 

 Human resource hantering är aktiviteter som involverar anställning, utbildning och utveckling 

av personalstyrkan. Denna aktivitet har en direkt påverkan på de konkurrensfördelar som 

företag besitter då motiverad och kunnig personal ser till att andra processer i företaget 

flyter på.

 Företagets Infrastruktur består av ett flertal aktiviteter såsom ledarskap, planering, 

finansiering, kvalitetssäkring etc. Denna stödjande aktivitet är grunden för hela värdekedjan 

och genomsyrar alla aktiviteter både primära och stödjande. (Ibid. s.40-43)

Det är viktigt att förstå företagets värdekedja och värdeaktiviteter som ingår i den, men alla 

gånger är inte aktivitetsgränserna självklara. Det beror dels på att enskild maskin eller person kan 

utgöra en värdeaktivitet men även att aktiviteter kan smälta samman. För att enklare kunna
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sammanställa aktivitetsgrupper bör processer skiljas åt som (1) har olika ekonomier/budgeter, 

(2)som har vitt olika funktioner och (3) som står för majoriteten eller en signifikant stor andel av 

kostnaderna. Även då det är viktigt att skilja på aktiviteter finns det stora konkurrensfördelar att 

vinna då två eller flera aktiviteter inom företaget kan kopplas samman för att skapa synergikraft 

genom att komplettera varandra i form av optimering och koordinering (horisontell koppling).

Synergikraft av värdeaktiviteter kan skapas även utanför företaget egna värdekedjan genom att 

koordinera och optimera processer med andra aktörers värdekedja såsom leverantörer (vertikal 

koppling). Ett sätt att göra detta är till exempel att skapa gemensamt logistiksystem som tillåter 

båda parter har insikt om den andres lagersaldo, leveransdatum etc. (Porter, 1985, s.45-52). Till 

följd kan båda parter arbeta effektivare och vinna fler konkurrensfördelar.

Även slutkunden har en värdekedja där slutprodukten hamnar innan den konsumeras. Det är av 

vikt för företag att förstå vilka värdeaktiviteter produkten går igenom i hushållet, visserligen är 

det omöjligt att undersöka varje hushåll som använder produkten men slutkunden kan delas upp 

i olika segment där företag studerar det segment som är av intresse. Genom att studera 

segmentets värdekedja och hur produkten används kan nya funktionella lösningar tilläggas för 

att skapa differentiering därmed kan företag inta en mer konkurrenskraftig position.(Ibid. s.51)
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2.4 Nätverk och relationer
Genom att undersöka den exogena miljö företag agerar i, det vill säga dess nätverk, kan aktörer som 

har en direkt eller en indirekt påverkan på företaget urskiljas. Dessa aktörer som är konkurrenter, 

distributörer, leverantörer, tillverkare, grossister, kunder och samarbetspartners skapar 

förutsättningar och restriktioner för den konkurrensstrategi företaget vill implementera för att stärka 

eller bibehålla sin marknadsposition. Ett exempel är att aktörer kan gå samman och på så sätt

påverka marknadsmiljön genom att begränsa utbudet av resurser för andra deltagare i nätverket. 

Detta påverkar även indirekta aktörer i nätverket. (Ford et al 2007, s.2-9)

2.4.1 Relationer
Det finns flera teorier om hur sociala nätverk kan påverka företagens position på marknaden. 

Nätverk utgörs av relationer mellan aktörer. Relationerna kan vara långsiktiga eller kortsiktiga och 

behöver inte vara likadana för alla involverade parter. Anledningen till att företag tar sig an 

långsiktiga relationer är för att underlätta informationsutbytet mellan parterna såsom sortiment -, 

pris-, kvalité - och leveransinformation. Relationer kan även etableras på andra nivåer utöver sälj-

och köpsidan, det vill säga det finns utrymme för relationer på design och produktionsnivå där 

aktörerna tillsammans kan utveckla produkten. Om parterna ska koordinera arbetet på den nivån

krävs det investeringar för att integrera arbetsprocesser, såsom gemensam kommunikations- och 

distributionskanaler samt teknisk integration. Detta i sin tur kräver långsiktiga relationer då sådana 

investeringar är resurskrävande. Ett annat incitament för företag att ingå i långsiktiga relationer är på 

grund av att information, kunskap och tillit inte utvecklas förrän transaktionen mellan företagen är 

genomförda. Med andra ord, genom erfarenhet kan parterna få insikt om varandras 

organisationsstruktur, arbetsflöde samt dess förmåga att engagera sig i relationen, detta är i sin tur

en tidskrävande process. (Johansson & Mattsson 1988 s.42-47)

Vidare förklarar Johansson & Matsson (1988, s 42-47) att parterna i nätverket påverkar varandra, 

både direkt och indirekt. Direkt påverkan är baserad på att aktörerna har omedelbar kontakt med 

varandra som till exempel en leverantör. Med indirekt påverkan menas de parter företaget påverkar 

men som det inte finns en direkt kontakt med, till exempel konkurrenter och tillverkare. Att utveckla 

relationerna genom att upprätthålla, eliminera eller lägga till nya förbindelser till nätverket kan 

företag stärka sin position, göra entré på nya marknaden eller vinna fler marknadsandelar. Relationer 

är ett sätt att etablera sig på marknaden då det skapar möjligheter att få tillgång till resurser som

annars inte vore tillgängliga och därmed skapa konkurrensfördelar. (Ibid. s.48)

Utöver marknadspositionen är även positionen inom nätverket av vikt. Den nuvarande positionen är 

resultatet av företagets tidigare aktiviteter i nätverket och det avgör dennes möjligheter och 

restriktioner inom nätet. Två slags positioner kan utkristalliseras; mikro- och makropositioner. 
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Mikroposition refererar till företagets relation till en specifik part inom nätverket. Följande

frågeställningar brukar tas i hänsyn för att avgöra företagets mikroposition (1) vilken roll företagen 

har gentemot varandra, (2) hur central är rollen (3) hur stark är relationen företagen sinsemellan?

Makroposition refererar till relationen företaget har till nätverket som helhet eller till en viss sektion.

Följande frågeställningar brukar tas till hänsyn för att avgöra företagens makroposition; (1) vilka 

aktörer har företaget direkt och indirekt relation med i nätverket, (2) vad för roll har företaget inom 

nätverket, (3) hur central är företagets roll i nätverket och (4) hur stark relation har företaget till 

samtliga aktörer i nätverket?( Ibid.) Genom att undersöka företagens nätverksposition kan 

strategiska beslut tas för att stärka eller byta positionering såväl inom nätverket som inom sin

marknad.

2.4.2 Nätverk och informationsflöde
Burt (2008) förklarar i en av sina artiklar hur informationsflödet inom företaget och organisationer 

sinsemellan förflyttas och påverkas av olika faktorer. Vad han menar är att det finns informationsgap 

inom företag, företag emellan och mellan företag och deras omvärld. Hur väl företag fångar upp 

informationen, variationsinnehållet av information och hur informationen delegeras är en faktor som 

bidrar till konkurrensfördelar. Författaren särskiljer två metoder att bemöta informationsflödet 

därmed skapa konkurrensfördelar, (1) genom informationsmäklare och (2) blockering. Blockering 

definieras som att inte söka sig till andra heterogena nätverk med en varierande 

informationsinnehåll, det vill säga ”stanna vid sin sida av gapet”. På så sätt skyddar sig företaget för 

motstridiga argument eller beteenden. Fokus ligger då att sammansluta sig med organisationer och 

nätverk som har samma värderingar och informationsinnehåll som en själv. Detta leder till 

fördjupade kunskaper om den information som finns till förfogande och möjligliggör att utveckla 

specialistkunskaper. Med en sådan strategi kan företag gå miste om värdefull ny information då alla 

inom nätverket besitter samma kunskap. Undantagsvis kan ny information göra entré inom 

nätverket, men eftersom det är ett slutet nätverk sprids denna information snabbt och samtliga 

aktörer förfogar över samma kunskap . Däremot kan informationsmäklare, som kan vara en person

eller organisation med ett heterogent nätverk, hjälpa företag att finna olika kontaktytor för att på så 

sätt öka informationsvariation inom organisationen, det vill säga dessa mäklare överbryggar 

informationsgap som finns mellan differentierade nätverk. Genom att företaget får ta del av 

information som är motsägande eller annorlunda än det som finns i det rådande nätverket finner de

nya möjligheter, som till exempel större exponering för nya marknader eller attrahera ny arbetskraft 

som på så sätt skapar konkurrensfördelar. Å andra sidan, ett högt varierande informationsflöde leder 

till minskade incitament till att söka, lokalisera värdefull information, därmed kan företag gå miste 

om information som kan översättas till egen nytta. (Burt 2008, s. 953-969)



2.5 Den nya modellen
Genom att inkludera både sociala och ekonomiska teorier har rapporten ett vidare perspek
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dessa två huvudkategorier vilket studeras närmare i analysen.
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Genom att inkludera både sociala och ekonomiska teorier har rapporten ett vidare perspek
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3.0 Metod

I detta kapitel motiveras metodval såsom teori och val av empirisk undersökning. Nedan diskuteras även 
källkritik.

3.1 Kvantitativ vs. Kvalitativ studie
Det finns olika metoder att tillgå för att angripa problematiken för denna rapport, kvalitativ eller 

kvantitativ. I denna rapport har kvalitativa metoder. För att besvara syftet krävs det information om 

företagets nätverk och värdekedja vilket fanns till författarens till förfogande genom intervju med 

grundaren av företaget. Ytterligare krävs det information om konsumentens åsikter kring företaget, 

såsom prissättning, produkterna, kvalité, leverans etc. Eftersom det är ett vid spektrum av vad som 

ligger bakom den enskildes köpbeteende, används fokusgrupp för att utforska dessa variabler. 

3.1.1 Fokusgruppen

Fokusgrupper har ökat som intervjumetod och är en dominerande metod inom konsumentforskning.

En fokusgrupp består som regel av sex till tio intervjupersoner ledda av en moderator. Moderatorns 

uppgift är att leda diskussionen framåt genom att få fram en bred av synpunkter genom att ställa 

indirekta frågor som bland annat är baserat på det som har utvecklats under diskussionens gång. Det 

är av vikt att atmosfären tillåter deltagarna att ge uttryck för personliga åsikter i ämnet. Målet är inte 

att deltagarna ska komma fram till en gemensam lösning till ett problem utan att föra fram olika 

uppfattningar i en fråga. Fokusgrupper lämpar sig i explorativa undersökningar eftersom 

interaktionen ger uttryck till spontana expressiva och emotionella uppfattningar. ( Hägg & Finn 1994 

s.10)

När det är känsliga ämnen eller tabubelagda är detta en intervjumetod att föredra då det är lättare 

att ge uttryck till åsikter. Däremot gör gruppdynamiken och interaktionen att moderatorn har liten 

kontroll över intervjuförloppet.( Hägg & Finn 1994 s.10) Ett pris för denna metod är att anteckningar 

och intervjuutskrifter blir kaotiska, för att undgå problemet spelas hela intervjun med fokusgruppen

in på bandspelare.

Intervjun skedde i hemmamiljö där samtliga deltagarna var bekanta med varandra vilket skapade en 

lättsam stämning, därmed var det enklare att få gehör för sina åsikter än med främlingar. Dock kan 

en bekantskapskrets påverka och färga deltagarnas åsikter än om de vore okända för varandra.

Deltagarna var alla kvinnor i ålder 20-29 år vilket är företagets målgrupp, hälften av deltagarna hade 

sen tidigare handlat av MissBella.se och andra häften hade flera gånger velat handla men fått 
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förhinder eller ångrat sig. Valet av fokusgrupp var avsiktligt då intervjun förhoppningsvis skulle påvisa 

skillnaden i behov och uppfattning om företaget som skiljer köparna från icke köparna. Icke köparna 

klassificeras dock ändå som kunder till företaget då de regelbundet surfar in på företagets e-butik 

och varit i kontakt med företaget tidigare angående frågor kring produkter, leverans, storlekar eller 

dyl.

3.1.2 Urval av fokusgrupp
På grund av bekvämlighetsskäl och begränsad tidsresurs skickades cirka 25 e-post till befintliga 

kunder och potentiella kunder som var i den direkta geografiska närheten, det vill säga Uppsala. E-

post adresserna tillhandahölls av företaget . Mottagarna fick tre dagar att besvara om de kunde delta 

i undersökningens utsatta datum. Fokusgruppen bestod därmed av sex tjejer i åldrarna  20-29 år, 

samtliga bosatta i Uppsala.

3.2 Val av teori

En tydlig problemetik var utkristalliserad sen en tid tillbaka då företaget inte ökat sin försäljning. Det 

var därför av intresse att undersöka vart i affärsverksamheten resurserna kunde användas mer 

effektivt för att på så sätt stärka sin position på marknaden därmed öka sin omsättning. Det som är 

företagets kärnverksamhet är inköp av produkter från tillverkare och distributörer som säljs vidare till

slutkonsumenten, detta blev därmed en naturlig avgränsning till uppsatsen. Val av teorier är baserad 

på perspektivet att aktörer på marknaden kan kategoriseras antingen som konkurrenter eller

relationer i ett nätverk där parterna kan gynna både ens egen position och varandras. I denna 

rapport valdes det senare perspektivet, därav relationsteorierna. Val av Porters teori om 

konkurrensfördelar har en ekonomisk angreppsätt att bemöta Missbella.se problematik därför fick 

även denna teori ta en stor del i rapporten. Genom att inkludera både sociala och ekonomiska teorier 

har rapporten ett vidare perspektiv gällande företagets problem därmed får undersökningen ett 

annat djup. Slutligen har dessa två modeller slagits samman till en modell för att enkelt kunna 

analysera företagets konkurrensfördelar som diskuteras i analysen.

3.2.1 Modellen
En modell är ett verktyg för att hantera problem och används i nästan alla områden och kan därför 

sägas vara en förenklad bild av verkligheten. Med en förenklad bild menas att verklighetens alla 

nyanser inte kan återspeglas i en modell då många komponenter inte uppfattas på en medveten 

nivå. Således är syftet med modellen att på ett enklare sätt angripa problematiken för rapporten 

genom att lyfta fram de essentiella egenskaperna (Hägg & Finn 1994, s.10).

Modellens andra syfte är att förklara relationer som existerar mellan de variabler som 

undersökningen avser att studera (Ghauri et al 1995, s.20) 
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De teorier som användes för undersökningen, Porters teori om konkurrensfördelar och klassiska 

teorier om nätverk och relationer, sammanställdes till en modell. Anledningen till val av dessa teorier 

är baserad på att företagens verklighet är mer dynamisk än endast ekonomiska transaktioner eller 

relationer därför har dessa två aspekter komponerats till en modell.

Den nya modellen kan beskrivas vara explorativ då den har till syfte att förklara de bakomliggande 

orsakerna till problematiken. Ett exempel på ett explorativ modellen är den som förklarar 

anledningarna till varför företag X har högre avkastning än företag Y. För att detta ska vara möjligt

bör ett antal variabler som anses vara kärnan till en högre avkastning lyftas fram, det är av vikt att 

inte beblanda för många variabler då modellens syfte är att skapa en så enkel bild av verklighetens 

som möjligt. (Ibid. s.22)

3.3 Källkritik 
Källkritikens uppgift är att värdera rapportens källor för att bedöma dess trovärdighet, därmed 

innebär det att tolka de källor som används. Källkritik utgår från följande principer.( Thurén, 199, 

s.11)

 Äkthet - källan ska vara det den utger sig för att vara.

 Tidsamband - ju längre tid det har gått från händelsen och källanse utsaga desto större skäl 

finns det att tvivla på källan.

 Oberoende – Källan ska stå för sig själv, det vill säga, uppgifterna som lämnas ska inte vara 

påverkad av någon annan.

3.3.1 Äkthet
Sekundära källor är bland annat baserad på välkända teorier såsom Porters teori om 

konkurrensstrategi, 4p: ena samt klassiska artiklar om nätverk och relationsteorier vilket hittas på 

Uppsala Universitets bibliotek samt i databaser för vetenskapligt godkända artiklar. Ytterligare 

sekundärkälla är från Handels Utrednings institution(HUI) vilket årligen tillsammans med Posten 

redovisar rapporter om handel generellt och e-handel. Informationen hämtades från respektive

företags hemsida därmed anses de uppfylla äkthetskriteriet.

3.3.2 Tidsamband

Litteraturen som har använts för rapportens teorikapitel dateras som senast från 1985 till nutid. 

Äldsta litteraturen är Porters teori om konkurrensstrategi som kan ses som en klassiker inom sitt 

ämne och kan anses generellt vara implementerbart för denna uppsats. 

Primärkällor, det vill säga, intervjun med fokusgruppen användes bandspelare vilket möjliggjorde att 

gå tillbaka och lyssna för att fånga upp väsentliga citat och information. Därmed är tidsambandet 
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uppfyllt. Något som dock inte fångades upp är kroppsspråk som i vissa fall kan ha en betydande roll

men för rapportens enkelhet har den variabeln bortsetts vid tolkning av intervjuerna.

3.3.3 Oberoende

Eftersom rapporten gjordes i uppdrag för MissBella.se så finns det skäl till att vara kritisk mot de 

uppgifter som kom fram under intervjun med grundaren. Vissa element i föreget kan vara förskönat 

eller inte nämnts under intervjun för att bevara företagshemligheter, även ett hög engagemang i 

verksamheten kan ha förblindat intervjuobjektet. 

Fokusgruppen bestod av sex personer; tre befintliga och tre potentiella kunder till företaget. Här

finns det skäl till att vara kritisk till fokusgruppen, dels att parterna kan ha påverkat varandra då 

samtliga var bekanta. Detta kan påverka gruppens kritiska tänkande genom att inte våga vara kritisk 

eller hämma sig. Genom att förtydliga rapportens syfte till respondenterna och uppmuntrade 

konstruktiv kritik kan problematiken ha förmildras dock inte uteslutas.
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4.0 Empiri

I detta avsnitt undersöks MissBella.se´s värdekedja och nätverk. Detta kapitel har till syfte att lyfta fram de 

värdeaktiviteter, relationer och nätverk som företaget förfogar över. Även kundens värdekedja kommer att tas i 

hänsyn i detta kapitel. Informationen nedan är hämtat från intervju med grundaren av MissBella.se och samtal 

med fokusgruppen.

4.1 Konkurrensstrategi
MissBella.se har som syfte att erbjuda ett mer varierat sortiment som kompletterar det befintliga 

utbudet som finns på nätet. Varje plagg finns i mindre kvantiteter därmed har företaget inga 

massupplagor. Detta är ett sätt för förtaget att differentiera sig från konkurrenterna såsom Nelly.com 

som erbjuder endast välkända varumärken i stora upplagor. Genom att erbjuda kända skandinaviska 

märken men även utländska varumärken kan företaget både balansera sin affärsidé om unikum 

samtidigt som de erbjuder välkända märken som i sin tur medför merförsäljning av de utländska.

Samtliga märken som säljs i butiken har till syfte att förstärka varandra men även företagets eget

varumärke, det är därför av vikt att samtliga varumärken håller samma kvalité och prisnivå för att 

skapa en tydlig uppfattning om företaget. Produktdesignen ska symbolisera den unga 

mångfasetterade kvinnan som är målgruppen för företaget. (Bilaga1) 

På grund av resursbrist kan Missbella.se inte erbjuda stordriftsfördelar som tillåter en 

lågkostnadsöverlägsenhet därför är differentieringen naturlig strategiskt val. Något som företaget

dock lagt ett större engagemang på är att bibehålla en så kallad prisfokus, det vill säga att kunden ska 

förvänta sig att inte behöva betala mer eller mindre för vissa produkter. Priserna ska med andra ord 

inte spreta åt olika håll, detta är ett sätt för företaget att positionera sig bland sin målgrupp och 

attrahera segmentet då de är antingen nystartade i sina karriärer eller fortfarande studerande vilket 

gör att priset tar ett större utrymme i köpbeslutet. Därmed exkluderas avsiktligt de leverantörer som 

faller utanför den prissam företaget har satt upp. (Bilaga 1)

4.2 MissBella.se
Nedan är ett utdrag från företagets e-butik där det står kort om affärsidén och personerna bakom 

verksamheten.

”Om oss 

MissBella har sitt kontor i hjärtat av Uppsala och startades hösten 2007. Vi som arbetar med 

företaget har tillsammans över 20 års bred erfarenhet av detaljhandeln. Med vår kunskap och 
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erfarenhet insåg vi ganska snabbt att Sverige har ett begränsat utbud av mode på nätet som var 

enformigt och färglöst. Därför valde vi att lansera MissBella så Du ska kunna ta del av ett mer 

varierande sortiment som kompletterar det befintliga utbudet som finns på nätet. För att kunna 

erbjuda dig ett varierande utbud så har vi mindre upplagor av varje plagg. Det gör att du kan känna 

dig ensam om din outfit och vara säker på att kvinnan bredvid dig på festen inte har likadana kläder!

Vår affärsidé

Våra kunder ska hitta nyheter hos oss med jämna mellanrum som inte erbjuds i andra webbutiker i 

Sverige. Vårt sortiment ska komplettera din befintliga garderob och sätta en guldkant på den. Vi kan 

erbjuda våra kunder just detta genom vår gedigna erfarenhet inom detaljhandel och våra 

internationella kontakter.” (MissBella.se)

Företaget startades i årsskiftet 2007-2008 och hade till syfte att testa en mindre parti av kläder för 

försäljning över nätet. Då det både fanns branschkunskap inom detaljhandel samt ett nätverk av 

internationella leverantörer och dessutom om programmering av e-butiker var det inte ett stort eller 

kostsamt steg att ta. En mindre investering i vinterkläder från utländska leverantörer samt utveckling 

av e-butiken så var försäljningen igång. Redan första veckan var butiken slutsåld på det begränsade 

lager som hade köpts in. Initiativt var det vänner och bekanta som var de första kunderna. 

Marknadsföringsstrategin var enkel, det skulle inte kosta något, därmed blev Facebook, MSN och e-

post den huvudsakliga kommunikationskanalen med kunderna. Under hösten 2008 startades 

företagsbloggen via bloggportalen blogg.se som genererade mer trafik till e-butiken. Månadsvis 

generar bloggen ca 1500-2000 unika besökare till MissBella.se, trots att det inte är mycket, anses 

bloggen vara en viktig kommunikationskanal till kunderna. Kunderna får möjlighet att ta del av 

personerna bakom företaget vilket i sig skapar större tillit. De får också möjligheten att ställa frågor i 

kommentators fältet vilket många anser vara smidigare än att klicka sig vidare för att skicka e-post. 

Så sent som våren 2009 fick företaget ett större genomslag då andra bloggare skrev om e-butiken. 

Vilket i sin tur generade trafik och ökad försäljning och medförde ett behov av snabbare leveranser 

från leverantörerna. Ett annat problem som MissBella.se stötte på under denna period var att de 

utländska distributörerna inte höll den storleksstandard som finns i Sverige vilket ökade kundreturer. 

Därmed blev behovet av skandinaviska märken större då dessa kläder är anpassade efter den 

skandinaviska marknaden. En avvägning fick då göras, att bortgå från företagets affärsidé om unikum 

till att sälja varumärken som finns representerade hos konkurrenterna. Initiativt valdes det senare 

alternativet, men under övergångsperioden påvisades att kunder som köpte skandinaviska 

märkeskläder hade tendens att även köpa till de okända utländska märkena. Detta i sin tur 

evolverades i att hitta en balans mellan utländska märken som skapar ett unikt utbud samtidigt 

erbjuda kända varumärken till de kunder som efterfrågar dessa. Idag har MissBella.se skärt ner på 
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antalet utländska leverantörer till ett tiotal och ersatt dem med skandinaviska distributörer som de 

har möjlighet att träffa i deras showroom eller på mässor. Med vissa av de skandinaviska 

leverantörerna får företaget möjlighet att köpa produkter i fri sortering, vilket innebär att storlekar 

och färg får plockas så som passar istället för att köpa färdiga paketeringar. Detta tillåter företag att 

välja bort de färger och storlekar som är mindre populärt bland kunderna, därmed undvika att låsa in 

kapital i osålda produkter.(Bilaga 1)

I och med de att skandinaviska varumärkena introduceras på shoppen nylanserades e-butiken . Det 

fanns även utrymme att kosta på med marknadsföring genom andra kanaler såsom banners på 

kvällstidningarnas hemsidor samt utbyte av banners och tjänster via bloggar och andra sajter. Även 

en nyhetsdatabas utvecklades där befintliga och potentiella kunder kan registreras sig för erbjudande 

och nyheter. Företaget inser vikten av att synas och exponera sitt märke på andra plattformar dock 

är det kostsamt. Marknadsföringsaktiviteten är det näst största kostnaden efter inköp av produkter

men genom att välja rätt kanaler genererar aktiviteten intäkter som annars skulle utebli. Det är av 

vikt att ständigt söka kostnadseffektiva kanaler att exponeras på, detta kan företaget göra genom att 

etablera samarbetspartners som de kan utbyta tjänster med, till exempel bloggar. MissBella.se 

upplever ett märkbart uppsving av försäljning i när andra bloggar skriver om företaget. De tror att 

det har sina skäl i att de flesta bloggläsare är i den aktuella åldern som är företagets målgrupp. En 

annan orsak kan vara att rekommendationer och tips från bloggerskor har större genomslagskraft än 

till exempel banners på olika sajter som kan förbises av eventuella kunder. För att ytterligare 

stimulera försäljningen erbjuder företaget rabattkoder till sina samarbetspartner. Ett exempel på 

detta är när bloggar får rabattkoder som de kan dela ut bland sina läsare i samband att de skrivit om 

företagets produkter. På så sätt uppmuntrar företaget att fler bloggare skriver om dem, då de gynnar 

även bloggarna eftersom deras läsare får en påtaglig nytta av att besöka dessa bloggar. Andra sätt att 

stimulera försäljningen är tidsbegränsade erbjudanden, såsom ge bort give-aways när kunderna 

kommer upp i en viss köpsumma eller erbjuda procentuell rabatt vid nästa köp.

Facebookgrupper och MSN är de informella kommunikationskanaler som företaget använder för att 

nå ut till befintliga och potentiella kunder. Ytterligare  sätt att öka företagsexponeringen är

genom att skapa grupper, ladda upp bilder eller erbjuda rabattkoder till de som ansluter sig till dessa 

kanaler. (Bilaga 1)

Idag kan kunderna betala mot faktura eller med betalkort. Dock väljer majoriteten att betala mot 

faktura som är en inhyrd tjänst från Kreditor som står för det administrativa och praktiska arbetet 

kring kreditupplysning och indrivning av fakturorna. Vid eventuella fakturafrågor får då kunden 

kontakta Kreditor vilket frigör tid för MissBella.se. De gånger MissBella.se kan hjälpa kunder med 

fakturafrågor är när ärendet inte förfallit, till exempel vid returer. För denna tjänst får Kreditor 
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provision, baserad på varje enskild försäljning. En annan inhyrd tjänst är betalning med betalkort, 

tjänsten erbjuds av företaget CertiTrade. När kunden väljer att betala med sitt kreditkort eller 

bankkort slussas denne vidare till CertiTrades sida där betalningen slutförs. Anledningen till detta är 

att kunden ska känna sig trygg med att betala via en kvalitetssäkrad tredjepart, därmed får 

MissBella.se aldrig ta del av kundernas kortnummer utan endast ett referensnummer som anges vid 

eventuella returer eller reklamationer. För denna tjänst tar företaget en fastkostnad per transaktion.

Efter att kunden har lagt sin order tar det mellan fem till sju arbetsdagar innan varorna levereras till 

kund. Leveranstiden beror dels på att parterna i företaget har heltidssysselsättning vid sidan om,

därmed hinner de inte med flera utskickstillfällen i veckan. Ett annat skäl är att Posten, som är 

företagets logistikpartner, har regler kring minimum mängd av sändelser som får skickas åt gången 

utan att bli debiterade extraavgifter. (Bilaga 1)

Som regel betalar kunden en fast kostnad på 39 kronor för frakten, men fraktkostnaden är högre än 

vad kunden debiteras, i synnerhet under vinterhalvåret då det säljs tjockare och tyngre kläder. Vidare 

står företaget själva för modellrekrytering och fotografering som sker i egen studio. Även redigering 

av produktbilderna utför företaget själv. Därefter laddas bilderna upp på e-butiken med en kort 

produktförklaring, vilka accessoarer modellerna använder och eventuella tips om plagget finns i 

andra färger i syfte att stimulera merförsäljning. Lagerhållning av produkter sker även i samma lokal 

som fotograferingsstudion. I vissa fall har företaget avtal med leverantörerna då produkterna skickas 

när det kommer in beställningar till MissBella.se, på så sätt minskas lagerhållningen samt att 

kapitalet inte sitter låst i osålda produkter.(Bilaga 1)

Inkommande logistik, det vill säga leverans från leverantörer, sker genom olika ombud såsom DHL, 

UPS eller Posten AB. Inkommande logistik kostnader skiftar kraftigt, generellt kan det sägas att 

fraktkostnader inom EU är betydligt billigare än varor som skickas från Kina, USA eller Indien. Inköp 

av produkter och give-aways sker genom både skandinaviska och utländska leverantörer. För att göra 

inköpen överskådligt har denna uppgift tilldelats en av parterna i företaget. Den tekniska 

utvecklingen i form av webbplatsens utveckling, design av banners och nyhetsdatabas sköts av andra 

parten. Denna uppdelning har till syfte att effektivisera arbetet då parterna har olika 

kompetensområden. (Bilaga 1)

För närvarande har företaget inga fasta telefontider då arbetstiderna varierar, därmed uppmanas 

kunder att kontakta företaget via e-post. Beroende på parternas kompetensområde är hantering av 

kundservice uppdelad, därför finns det tre e-postadresser som används, två personliga och en 

generell där de alla e-post kommer in för att sedan delas upp och besvaras beroende på frågans 

natur. Den part som sköter inköp av produkter och give-aways besvarar frågor kring storlekar, 
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passform, reklamationer etc. och vice versa gällande frågor kring teknik och produktreturer. ( 

Bilaga1)

I figur 3 har ovanstående information om MissBella.se´s olika värdeaktiviteter summerats ihop i 

Porters modell av värdekedjan. Modellen tillåter en överskådlig bild över de aktiviteter som har en 

direkt påverkan på inköp och försäljningsaktiviteter i företaget. 
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4.3 Hur ser relationen ut i nätverket?
Företaget anser sig ha en relativt liten roll inom nätverket då de inte omsätter några större summor 

jämfört med till exempel Nelly.com som föregående år omsatte 62 miljoner kronor. En annan faktor 

som anses vara av vikt för företagets roll inom nätverket är tidsbristen att besöka leverantörerna på 

de större modemässorna eller på andra branschevenemang. Att endast använda elektronisk kontakt 

skapar distans mellan MissBella.se och leverantörerna vilket i sin tur påverkar relationen anser 

grundaren. Däremot de leverantörer som finns i den direkta geografiska närheten har företaget 

utvecklat relationer med som de anser vara essentiella för den ökade försäljningen. Genom att kunna 

ha en öppen dialog kan leveranstider, reklamationer, konsignationer och kredittider förhandlas som

resulterar i ett mer fördelaktig resultat för både parterna. Eftersom MissBella.se har växt i takt med 

den vinst företaget genererat utan ytterligare insättningar, förutom startkapitalet på 4000 kronor i 

startskottet 2007, så anses de ovannämnda förhandlingsbara variablerna ha en stor påverkan för 

företagets utveckling. Med de utländska leverantörerna sker all kommunikation via e-post, telefon, 

fax och företagens hemsidor, därmed uteblir den personliga kontakten. Det som motiverar att 

bibehålla dessa affärskontakter är att de erbjuder ett utbud som de skandinaviska varumärkena inte 

kan tillhandahålla samt att de håller ett lägre inköpspris. ( Bilaga 1)

De aktörer som har en direkt påverkan på företaget är bland annat de bloggar som företaget 

samarbetar med. Samarbeten kan se olika ut, till exempel produktrecensioner, sponsring av 

tävlingspriser eller evenemang. Dessa aktiviteter ger snabbt utslag på försäljningen samtidigt som de 

kvickt avtar. Banner annonsering sker i form av timannonsering på kvällstidningar på nätet. 

Annonsering görs även på lokala communities där parterna utbyter tjänster. De informella 

kommunikationskanalerna som Facebook och MSN anses inte längre vara primära därmed prioriteras 

inte dessa i samma nivå som förut. (Bilaga 1)

Information om kundernas köpbeteende och sökmönster på sajten finns lagrat i företagets 

databaser, däremot saknas det struktur och överskådlighet över dessa variabler. Överskådlig statistik 

över antalet besökare per månad och dag finns dock att hämta från webbhotellet hemsida. Övrig 

statistik om kundbeteende såsom förfrågningar som kommer in via e-post eller telefon registreras 

ad-hoc och återgärdas var eftersom tid finns. Det fel som återgärdas förmedlas parterna emellan via 

e-post, telefon eller på plats. ( Bilaga 1)

4.3.1 Nätverk - och relationsmodellen
Det har tidigare i rapporten redogjorts att utredningen är begränsad till att undersöka inköp och 

försäljningsleden vilket anses vara företagets kärnverksamhet. Ytterligare undersöks led i nätverket 

som har en direkt påverkan på dessa variabler. Istället för att lista alla aktörer som har en direkt 
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påverkan eller samverkar med varandra har dessa klumpats ihop i tre huvudkategorier för att få 

modellen så överskådlig som möjligt;

 Kunder 

 Leverantörer 

 Marknadsföring

Med kunder menas alla befintliga och potentiella kunder till företaget. Trots att potentiella kunder 

inte har direkt samverkan med företaget anses de har en direkt påverkan då de utgör den potentiella 

marknaden som företaget vill stärka sin position på.

Kategorin leverantörer innefattar alla tjänster och produkter företaget använder sig av för att driva 

affärsverksamheten. Dessa leverantörer tillgodoser företaget med;

 Betaltjänster med faktura och kortbetalning

 Webbhotell

 Domännamn

 Logistik

 Kläder

 Accessoarer

 Give-aways

 Emballage för paketering

Marknadsföringskategorin är de aktörer som tillgodoser företaget med utrymme att synas på andra 

plattformar än den egna. Exempel på detta är

 Kvällstidningar på nätet

 Bloggar

 Social Communities

 Radio och TV

I undersökningens nätverksmodell har även konkurrenter tagits med som en aktör med direkt 

påverkan på företaget. Detta är då baserat på att konkurrenter kan binda upp leverantörer under en 

begränsad tid vilket gör att denne får ensamrätt över leverantörens produkter. Detta är ett vanligt 

fenomen när köparen har en stor förhandlingskraft. Det gör att andra e-handlare får vara utan det 

specifika varumärket under en begränsad tid eller söka andra alternativ som ibland kan vara mer 

kostsamt. Ett exempel på detta är Nelly.com som binder upp leverantörer till sig då de har en stor

förhandlingskraft när de köper stora kvantiteter(bilaga 1).
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De aktörer som har indirekt påverkan på företaget har uteslutits från denna rapport därmed från 

modellen.

4.4 Kunder till MissBella.se
Under intervjun med fokusgrupper kom en del intressant information fram gällande e-handelsvanor 

och hur kunder uppfattar företaget. Intervjufrågorna var som guide så att diskussionen skulle hålla

en röd tråd. För att få igång diskussionen ställdes först generella frågor för att därefter bli mer 

specifika. ( Bilaga 2)

Samtliga deltagare hade sen tidigare handlat via nätet. Spektrum av varor var vida, allt från böcker, 

mjukvaror till datorn till skönhetsprodukter, smink, kläder, inredning och skor. (Bilaga 2)

4.4.1 Osäkerhet kring e-handel
De deltagarna som ansåg sig själva vara ”äldre”, det vill säga 27 till 28 år, menade att e-handel var 

betydligt vanligare bland dem yngre. De menade att åldrarna 22 år och nedåt har en mycket större 

vana att handla på nätet och spela spel på mobilen, det vill säga vara vana IT användare. Med detta 

poängterade intervjupersonen att hon helst drog sig för att handla på nätet om möjlighet gavs.

(Bilaga2)

”Att handla i en fysisk butik är en rolig grej”

MissBella.se

Kunder

Leverantör

Marknadsföring

Konkurrenter

Figur 4: MissBella.se nätverk. Aktörer med direkt påverkan
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Undantag fanns det dock för e-butiker som var väletablerade, hade fysiska butiker och 

standardiserade storlekssystem såsom Hennes & Mauritz, då upplevde respondenterna inte samma 

osäkerhet. Med osäkerhet menade samtliga deltagare att passformen på kläderna kan skilja sig

oavsett om storlekarna är lika eller mått tabeller finns tillgängliga. ( Bilaga2)

”jag vet hur kläder på H&M sitter på mig som är kort och kurvig trots att de sitter på 
en lång smal modell, däremot drar jag mig för att beställa från andra e-butiker som jag inte handlat 
ifrån tidigare oavsett om mått för varje plagg är angivet”

Reklamation och returvillkor var också en ingrediens som minskade risken med att handla på nätet.

Samtliga deltagare höll med om att returvillkoren var bland de viktigaste faktorerna som avgör om de 

ska handla från e-butiken eller inte. ( Bilaga 2)

”Det är viktigt att returvillkoren står tydligt, det är de grejer som jag alltid läser 
igenom”

”Det är bara klicka hem de man vill ha och om man är osäker på storleken så tar man 
en av varje storlek och returnerar de som inte passar”

Att kunna betala mot faktura var främst av bekvämlighetsskäl, men även det avgjorde om 

respondenterna handlar från en e-butik. Att betala med betalkort kändes olustigt då respondenterna

inte vet hur varan ser ut i verkligheten och det upplevdes ”bökigt” att hålla koll om företagen har lagt 

pengarna åter på kontot vid eventuella returer. (Bilaga 2)

4.4.2 Bekvämlighet kring e-handel
Vissa av deltagarna hade dock skilda åsikter kring e-handel, det var främst mellan de yngre och de 

äldre deltagarna. Att handla via nätet ansågs som en stor fördel då man slipper stå i kassakö, 

provrumskö, trängas med folk eller stressa när butiken ska stänga samt att det är en större 

överskådlighet över produkterna som erbjuds. (Bilaga 2)

”Man får hem kläderna som man kan prova i lugn och ro med de rätta skorna, väskan, 
jackan och accessoarerna, det kan man ju aldrig göra i en butik”

Under diskussionen kom det även fram att när kunderna väl väljer att handla via nätet så passar de

på att köpa flera produkter samtidigt. I snitt handlade respondenterna för minimum 500 kronor åt 

gången. Enligt intervjupersonerna var samtliga överens om att de söker ”det lilla extra” när de 

handlar via nätet därmed villiga att spendera mer. Det ”lilla extra” kan vara mer för pengarna eller 

att utbudet skiljer sig från det som erbjuds i butikerna på stan. Det som ansågs vara en nackdel med 

e-handel är leveranstiden. Enligt respondenterna får leveranstiden vara max en vecka, medan en 
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”lagom” leveranstid ansågs vara tre dagar, i annat fall hinner man glömma vad som har beställts. 

(Bilaga 2)

”Man är som ett barn som väntar på julafton när man beställer hem saker ifrån nätet”

4.4.3 Uppfattningen om MissBella.se
Första intrycket av MissBella.se är att den upplevs väldigt överskådlig och lätt att hitta runt i. 

Samtliga respondenter upplevde att de kunde identifiera sig med sidan i form av stil och ålder vilket 

var av vikt vid köpbeslut. Det som är den stora fördelen med e-butiken är att produktbilderna är 

tydliga, plagget visas från flera vinklar och att det finns möjlighet att zooma in på bilderna. Något som 

spelade mindre roll var produktförklaringen, visserligen var det kul att läsa dem men de var inte av 

större vikt. I produktförklaringen vill respondenterna helst läsa vilket material plagget är gjort av.

Utbudet av kläder och accessoarer är brett, det vill säga att det finns många stilar, vilket 

respondenterna uttryckte som:

”Det saknas en röd tråd när det kommer till vilken stil e-butiken har på sina kläder, 
men det tycker jag är bara bra. De finns nått för alla.”

Den största fördelen med MissBella.se är att samtliga ansåg att utbudet var annorlunda än det som 

erbjuds i butik på stan eller andra e-butiker. Allt från annorlunda färger, detaljer eller skärningar på 

kläderna. Detta har bidragit till att intervjupersonerna fått associationer till den engelska e-butiken 

Asos.com. (Bilaga 2) 

Däremot saknade respondenterna ett större utbud, mera produkter helt enkelt att välja bland och 

olika passformer på plaggen. Många gånger hittar de enstaka plagg men avstår från köpet då de inte 

anser vara lönsamt att köpa ett plagg från e-butiker. Jämfört med konkurrenter såsom Nelly.com har 

MissBella.se ett begränsat sortiment. Däremot ansåg deltagarna att Nelly.com var rörigt och dyrt 

något som de ansåg att MissBella.se inte var . Det finns en prisfokus på produkterna och som kund 

visste de ungefär hur mycket de kan förvänta sig att betala för produkterna, till skillnad från 

Nelly.com som har ett vitt spektra av priser. Vid ytterligare förfrågningar gällande prisnivåerna på 

företagets produkter höll samtliga med att priserna var ”lagom”. De menade att priserna kunde 

jämföras med butikskedjan Gina Tricot vilket respondenterna ansåg vara ett positivt omdöme, det vill 

säga att ett högt pris avskräcker från ett köp medan ett lågt pris får företaget att upplevas oseriöst.

(Bilaga 2)
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En annan faktor som bidrar till att MissBella.se upplevs mer överskådligt var faktum att de använder 

sig av ett fåtal modeller och en huvudmodell samt en och samma bakgrundsfärg, det bidrar att 

respondenterna inte blir distraherade. Det som upplevdes som något negativt var att 

respondenterna ansåg att de saknade accessoarer på modellerna så ett helhetsintryck av någon slags 

stil upplevs. De tror nämligen att konsumenter generellt skulle köpa fler produkter om de blev

inspirerade av vad modellerna hade på sig. Ett annat attribut som saknades enligt respondenterna

var förslag på produkter som skulle matcha det utvalda plagget de tittar närmare på, till exempel 

”kunder som har köpt denna produkt har även köpt X” eller funktioner såsom ” denna produkt passar 

även ihop med dessa produkter”. Ytterligare en nackdel med Missbella.se är de långa leveranstiderna 

vilket är mellan fem till sju arbetsdagar vilket motsvarar totalt tio dagar inklusive helger. Vissa fall kan 

leveranstiderna vara ännu längre då produkterna skickas direkt från leverantören, om så är fallet 

anges det alltid i produktförklaringen. Generellt så betraktades leveranstiden mycket längre än 

genomsnittet. (Bilaga 2)

Anledningen att vissa av respondenterna har tagit beslut att handla på MissBella.se är baserad på att 

de känner en viss trygghet att veta vilka personerna är bakom e-butiken. Det tillhörde inte 

ovanligheterna att de läste bloggen för att hålla sig ajour med vad som händer eller att de 

kontaktade företaget vid förfrågningar. Vissa av deltagarna har även läst om företaget hos andra 

bloggare vilket de tycker ger ett starkt intryck att företaget är seriöst. De respondenter som inte 

handlat men varit i kontakt med företaget har avstått att från att handla just på grund av utbudet har 

varit begränsat i form av antalet plagg då de hellre köper flera produkter samtidigt om de ska handla 

på distans. Andra deltagare som de ännu inte handlat hos företaget har sina orsaker i att de 

fortfarande kände en osäkerhet i form av returvillkoren och kvalitén på plaggen trots att de har  läst 

returvillkor och produktförklaringarna.
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5.0 Analys

I detta kapitel analyseras företagets nuvarande situation och vilka återgärder som bör tas för att stärka sin 

marknadsposition. Kapitlet har sin fokus i att  undersöka hur de 4P: ena och värdekedjans värdeaktiviter 

påverkas av företagsrelationerna 

5.1 Konkurrensstrategi 
Det är påvisat att mode- och klädesmarknaden på nätet ännu inte är mättat och det finns utrymme 

för att öka lönsamheten för de företag som agerar på denna marknad. Det finns få entrébarriärer för 

nya företag vilket gör att konsumenterna får ett stort utbud av återförsäljare, därför blir det allt 

viktigare att skapa varumärkeslojalitet genom differentiering. Differentiering är den 

konkurrensstrategi som är den primära för MissBella.se. Genom att erbjuda få exemplar av varje 

plagg samt erbjuda varumärken som ännu inte finns i Sverige har företaget lyckats positionera sig på 

ett sådant sätt. 

Fokusgruppen uppfattar att MissBella.se har ett annorlunda utbud än det som erbjuds i butiker på 

stan eller svenska e-butiker. Allt från annorlunda färger, detaljer eller skärningar på kläderna. Det har 

sin främsta orsak i att de utländska tillverkarna inte designar för den skandinaviska marknaden vilket 

gör att plaggens attribut upplevs annorlunda än de som erbjuds i Svenska butiker. Eftersom det finns 

fler återförsäljare än leverantörerna ligger förhandlingskraften hos distributörerna, detta medför att 

de kan exkludera eller prioritera återförsäljare som de anser passa deras egna behov och varumärke. 

Det finns en handfull av skandinaviska leverantörer som håller de kvalité, storleksstandard, stil och 

pris som kompletterar MissBella.se´s resterande sortiment.

Som nämnts tidigare har företaget prisfokus vilket har till syfte att underlätta dess positionering. 

Medvetet gallras leverantörer bort som inte faller inom de prisramar som är uppsatta . Detta tolkas 

som en komplettering till differentiering strategin eftersom det förmodas att målgruppen är

priskänslig då de fortfarande är studerande eller i startgropen av karriären. Dessa två strategier ses 

som ett sätt att bemöta målgruppens behov om att vara unik samt att kunna erbjuda enhetlig 

prissättning.

5.2 Värdekedjan
Genom att studera värdekedjan skapas insikt och förståelse vart i kedjan lågkostnadsöverlägsenhet-

eller differentieringsstrategin kan effektiviseras därmed skapa konkurrensfördelar.
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5.2.1 Värdeaktiviteter som bidrar till differentiering

De aktiviteter som skapar differentiering är produkterna som erbjuds. Genom att erbjuda få 

exemplar av varje produkt samt ha ett utbud av varumärken och design som ännu inte finns i Sverige 

har företaget lyckats positionera sig på ett sådant sätt. Prisfokuseringen har bidragit till en 

överskådlighet och en känsla av ” det lilla extra” som respondenterna anser vara viktig när de handlar 

på nätet. Dock upplever fokusgruppen att e-butiken saknar röd tråd i sitt sortiment vilket i detta fall 

ansågs vara något positivt då det finns något för alla. Men detta kan även uppfattas som en svaghet 

då kunderna inte upplever en helhetskänsla vilket kan resultera i att företaget blir svår att 

positionera hos målgruppen.

Ett annat sätt att öka differentieringsgraden är att teknisk avancera e-butiken som tillåter kunden att 

uppleva personlig service. Att skapa medlemsdatabas tillåter kunderna att logga in och få personliga 

erbjudanden som är baserad på deras tidigare köp. Detta kan i sin tur integreras med affärssystemet 

som bidrar till effektivare kundservice genom att få inblick i kundens köpbeteende. Ytterligare 

faktorer som kan hjälpa företaget att skapa konkurrensfördelar genom differentiering är att lägga 

mer resurser vid styling och fotografering. På produktbilderna idag är det stor fokus på just det plagg 

som ska säljas, men genom att kombinera de olika plaggen med varandra skapas det ett

helhetsintryck som respondenterna saknade. Genom att exponera plaggen på olika sätt och vid flera 

tillfällen ansåg de att de skulle inspireras till att handla fler produkter.

Företagsbloggen finns registrerad på Blogg.se och finns länkad på e-butiken så att kunderna kan 

klicka sig vidare. Genom att bjuda in kunderna att ta del av personerna bakom verksamheten och få 

en större inblick i deras sätt att arbeta, skapas det en tranparens och företaget upplevs då inte lika 

anonymt och främmade att handla med . På så sätt kan MissBella.se differentiera sig och ytterligare

utveckla lojalitet inte minst till personerna bakom verksamheten som i sin tur kan utvecklas till

varumärkeslojalitet.

Den värdeaktivitet som inte ansågs uppfylla något behov hos respondenterna var 

produktförklaringarna. Det som var av intresse för kunderna att läsa om material sammansättningen 

på produkterna och en kort notis om storlekarna var stora, små eller normala. Genom att endast 

fokusera på de variabler som är av intresse kan tid frigöras till andra aktivitet som skapar värde, 

därmed sänka företagets alternativkostnader.

5.2.2 Värdeaktiviteter som bidrar till prisfokusering

Det finns flera aktiviteter som företaget kan se över för att behålla sin prisfokusering och samtidigt 

öka vinstmarginalerna. Genom konsignationer slipper kapital vara låst i osålda produkter, men även 
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inkommande och utgående logistik kan bidra till minskade marginaler då företaget får själva betala 

för inkommande logistik. Trots att kunderna betalar 39 kronor i fraktavgift är den utgående

fraktkostnaden högre, i synnerhet under vinterhalvåret då det säljs tjockare och tyngre kläder.

Inkommande logistik kostnader skiftar kraftigt, generellt kan det sägas att fraktkostnader inom EU är 

betydligt billigare än varor som skickas från Kina, USA eller Indien. Företaget bör se över sina 

logistikpartners för att sänka kostnaderna vilket i sin tur påverkar vinstmarginalen. Idag använder 

MissBella.se sig främst av tre aktörer; Posten AB för ingående samt utgående logistik samt även UPS 

och DHL för inkommande. Att använda sig av samma aktör för både inkommande och utgående 

logistik skapas möjlighet att förhandla om priser som vanligtvis är baserad på antalet försändelser.

Ytterligare en källa för ökade kostnader är marknadsföringen som till en början inte genererade

utgifter då företaget använde sig av MSN, Facebook och e-post. Med ökad omsättningen finns det 

möjlighet att lägga resurser på marknadsföring för att nå ut till fler potentiella kunder därmed öka 

trafiken till e-butiken som i sin tur ökar försäljningen. MissBella.se inser vikten av att synas och 

exponeras på andra plattformar dock är det kostsamt. Genom att välja rätt kanal genererar denna 

värdeaktivitet intäkter som företaget annars skulle bli utan och med ökad försäljning finns det mer 

resurser att lägga på marknadsföring vilket i sin tur genererar större intäkter. Exponering och intäkter 

går alltså hand i hand. Det är därför av vikt att denna värdeaktivitet ständigt ses över för att 

effektivisera den. Det kan vara i form av att utveckla långsiktiga relationer med aktörer som 

tillgodoser företaget med exponeringsmöjligheter i utbyte mot tjänster, längre kredittider eller 

förhandlingsbara priser vilket i sin tur ökar vinstmarginalerna.

5.3 Nätverkets påverkan på 4P: ena
Detta avsnitt analyserar hur de 4P: ena påverkas av nätverket och dess relationer.

5.3.1 Produkt
Under studien har det påvisats att företaget har mer fördelaktiga relationer med de aktörer de har 

personlig kontakt med. De fördelar som är då till företagets förfogande är längre kredittider, 

konsignationer och fri sortering. Då företaget har ett flertal leverantörer de endast kommunicerar via 

elektroniska kommunikationskanaler kan det finnas incitament att begränsa dessa till en handfull. På

så sätt frigörs resurser som kan läggas på relationer som gynnar företaget på längre sikt. Till exempel 

genom att utesluta några utländska leverantörer kan MissBella.se omplacera resurserna på de 

relationer som har mer fördelaktiga villkor. Incitament till att behålla utländska leverantörer är att de 

erbjuder ett differentierat utbud och lägre inköpspriser. Låga inköpspriser sänker kostnaderna på 

kort sikt men på längre sikt ökar alternativkostnaderna då antalet returer är högre på dessa plagg

eftersom de inte har skandinaviska storleksstandarder. Ytterligare incitament att begränsa antalet 

leverantörer till de som är i den direkta geografiska närheten är att MissBella.se får möjlighet att 
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bredda sitt utbud genom att kunna välja fritt bland storlekar och färger, vilket tillåter bredare 

sortiment något som respondenterna saknade. Begränsat utbud var en av orsakerna till att

respondenterna inte handlade från företaget fast än det fanns produkter de efterfrågade då de anser 

inte vara värt att handla på distans för enstaka produkter. Ett bredare sortiment tillåter också fler 

kombinationer av kläder vilket skapar intryck av en komplett outfit, något fokusgruppen saknade i 

produktbilderna. Detta uppfattas som ett behov hos kunden att vilja betrakta produkterna i en 

helhet eller i ett sammanhang, vilket kan leda till ökad merförsäljning. 

Relationen mellan företaget och kunderna är oklar då det saknas överskådligt statistik över 

kundernas köpbeteende. Det finns incitament att utveckla detta både internt inom organisationen 

och extern gentemot kunderna. Genom att göra hemsidan mer avancerad kan kunderna få

personliga inlogg där de får ta del av vad dem handlade sist, tips på plagg och topp tio mest sålda 

produkter för att skapa en mer komplett shoppingupplevelse. Denna information kan sedan 

systematiseras så att det blir överskådligt internt inom organisationen. Genom att ha större kunskap 

om kundernas demografi och köpbeteende kan resurser läggas på de kommunikationskanaler som 

når denna målgrupp på bästa möjliga sätt. 

Eftersom fokusgruppen upplevde att e-butiken saknar röd tråd i sitt sortiment, i detta fall ansågs  det 

vara positivt då det finns något för alla. Men det kan även uppfattas som en svaghet då kunderna 

inte upplever en helhetskänsla vilket kan resultera i att företaget blir svår att positionera hos 

målgruppen. Ett systematiserad och överskådlig statistik över vad och hur kunderna köper kan det

hjälpa företaget att kartlägga efterfrågan. Denna information kan sedan användas för att skapa röd 

tråd i utbudet och därmed minska risken att fel positionera sig bland målgruppen.

För att allt de ovanstående ska vara möjligt bör först och främst stora resurser läggas på teknisk 

utveckling.

5.3.2  Påverkan
Det finns ett klart samband mellan exponering och ökad försäljning, i synnerhet när bloggerskor

skriver om företaget. Att skapa referenser på från hemsidor generar större träff frekvens på 

sökmotorer såsom Google, detta gynnar företaget om kunden försöker hitta upplysning om 

företaget. 

Relationer med andra aktörer såsom kvällstidningar kan reducera kostnaderna då de uttalade 

priserna blir mer förhandlingsbara när både parterna satsar för att skapa en långsiktig relation. Även 

utbyte av tjänster kan vara aktuellt såsom att sponsring av moderepotage med kläder i utbyte att 

synas på plattformen. 
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Påverkan kan också vara genom personliga kontakter. Företaget kan utveckla nätverket genom att 

synas på tillställningar som gynnar verksamheten. Sådana evenemang kan vara branschträffar och 

modemässor. Genom att delta i sådana evenemang ökar informationsflödet inom den egna 

verksamheten och företaget får möjlighet att binda nya kontakter med parter i försäljning -och-

inköpsleden. Detta i sin tur bidrar till att stärka företagets position inom nätverket genom att få ta 

del av resurser denne skulle vara utan.

5.3.3 Pris
Om leverantören sitter på en unik produkt ligger förhandlingskraften hos denne. Däremot om 

köparen har stor köpkraft ligger en större förhandlingskraft hos denne. MissBella.se anser sig inte 

inneha den köpkapacitet som krävs för att påverka priserna. Däremot besitter företaget på relationer

som tillåter förhandlingsutrymme gällande kredittider och konsignationer. För att sådana avtal ska 

komma till krävs tilltro mellan parterna i relationen, som nämnts tidigare, utvecklas det med 

erfarenhet. Sådan tillit mellan parterna är svårt att etablera utan personlig kontakt, till exempel med 

företagets utländska leverantörer då kommunikation är formell och sker via fax, telefon eller e-post. 

Priset kan tänkas bli mer förhandlingsbart med leverantörer när företaget kommer upp i större 

kvantiteter.

Som det har påvisats med fokusgruppen finns det en priskänslighet bland företagets kunder då de 

antingen är studenter eller i startgropen av sina karriärer därför avskräcker ett högt pris. Ett sätt att 

skapa mindre priskänslighet bland kunderna är att binda upp dem till företagets varumärke genom 

differentiering. När kunderna inte längre är lika priskänsliga finns det spelrum att höja priserna och 

därmed öka vinstmarginalen. 

En annan faktor som har en direkt påverkan på inköp och försäljningspriset är kostnaden för

alternativa produkter när en leverantör binder sig till en konkurrent genom exklusivitetsavtal. 

Kostnaden för att leta efter substitut samt inköpspriset för en ersättningsprodukt brukar vara högre 

än ursprungsprodukten resulterar i antingen lägre vinstmarginaler genom att bibehålla låga priser 

eller sätta högre priser som kan ha en avskräckande effekt vid köpbeslut. Genom att skapa relationer 

med leverantörer kan detta motverkas för framtida exklusivitetsavtal med konkurrenter eller efter 

avtalet utgång få snabbare tillgång till distributörens produkter.

5.3.4 Plats
Det finns ett klart missnöje bland respondenterna i fokusgruppen angående leveranstiden som anses 

vara för långt. Detta är ett problem som grundar sig i att ägarna har heltidssysselsättning vid sidan 

om MissBella.se samt att Posten har straffavgifter för sändningar som är mindre än minimum 

kvantiteten. För att stärka kundrelationen bör leveransen kortas ner eller erbjuda kunden status 
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uppdateringar på sin beställning så att kunden inte upplever att ordern är bortglömd. En annan

problematik som företaget har stött på är långdragna leveranstider från leverantörer. Ju längre 

leveranstider desto senare lagd blir framtida försäljningen. Genom att tillåta leverantörer ha tillgång 

till företagets lagersaldo kan detta motverkas då distributören kan se vilka produkter som är på väg 

att ta slut och därmed sända nya. Genom vertikal koppling mellan företagets och leverantörens 

värdekedja undviker MissBella.se att gå miste om försäljning på grund av slutsålda varor. Detta är 

resurskrävande då det kräver i sin tur teknisk utveckling och tillit parterna emellan samt engagemang 

i relationen.

5.3.5 Informationsflödet
Det finns problem i informationsflödet både internt och externt. Det interna informationen är 

informell och eventuella problem löses ad-hoc. Detta kan skapa missförstånd mellan parterna, till 

exempel kundförfrågningar som kommer in via e-post är lätt att de negligeras av båda parter då dem

tror de besvaras av den andre. Ett annat scenario kan vara att både parter svarar kunden och denne 

får två olika svar vilket motverkar relationen mellan företaget och kunden.

Eftersom informationsflödet internt är informell registreras inget, detta kan motarbete företaget 

expansion då överskådlighet och tillgänglighet av information kan hjälpa parterna förstå varandras 

arbetsprocesser därmed hitta möjligheter till effektivisering genom horisontell koppling i

värdekedjan.

Ett annat sätt öka informationsflödet och kunskapen inom organisationen är större engagemang i 

branschevenemang. Företaget kan även anlita en tredjepart som agera som informationsmäklare, 

exempelvis ALMI eller NUTEK som förser företagare med olika verktyg, varav ett av hjälpmedlen är 

information. På sätt överbrygger företaget de informationsgap som finns mellan parterna inom 

nätverket men även får tillfång till andra nätverk. Därmed får Missbella.se input som kan leda dem in 

på nya marknader eller större exponering vilket i sin tur ökar omsättningen.
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6.0 Slutsats

I detta avsnitt belyses den praktiska lösningar som finns företaget till förfogande baserat resultaten från 
analysen.

Det som är genomgående under analysen är begreppet ”relation” och ”förhandling”. De två är 

kärnbegreppen som tåls att upprepas när MissBella.se utvecklar sin konkurrensstrategi och ser över 

sin värdekedja. Företaget bör stärka sin position inom sitt nätverk genom att utveckla relationerna 

som att eliminera, underhålla och skapa nya förbindelser. Ett tillvägagångssätt är att se över vilka 

leverantörer MissBella.se kan stärka relationen med för att på sikt kunna påverka till exempel 

kredittider eller möjligheten att ha konsignation. Detta kan medföra att kortsiktiga relationer med 

andra distributörer bör ses över och eventuellt uteslutas för att frigöra resurser som kommer till 

större nytta hos samarbetspartner som medför långsiktig nytta. Genom att placera om sina kan 

företaget dra nytta av resurser denne skulle i annat fall vara utan. Ett exempel är att integrera 

företagets affärssystem med leverantörerna och därmed dra nytta av vertikal koppling mellan 

företagens värdekedjor, vilket i sin tur effektiviserar arbetsprocessen och skapar konkurrensfördelar, 

därmed möjligheten att öka omsättningen.

Företaget bör även stärka sina relationer inom nätverket för att kunna påverka de ekonomiska 

variablerna pris, plats produkt och påverkan, därmed effektivisera sina värdeaktiviteter i 

värdekedjan. Långsiktiga relationer medför att MissBella.se utvecklar ett mer förhandlingsbar 

position gentemot distributörerna som möjliggör att påverka samtliga P: ena till sin fördel vilket 

bidrar till exempel till ökade vinstmarginaler genom att värdeaktiviteterna i värdkedjan blir mer 

kostnadseffektiva.

Även relationen internt mellan parterna bör förstärkas. Ett tillvägagångssätt är att skapa formella och 

rutinbaserade informationsflöden. På så sätt blir det enklare att söka och hitta information för båda 

parter då arbetsuppgifterna är uppdelade. Det medför även ökad kunskapen om parternas 

arbetsprocess vilket möjliggör horisontell koppling mellan värdeaktiviteterna. Det vill säga genom att 

förstå hur den andre arbetar kan värdeaktiviteter kopplas samman för att uppnå bättre resultat.

Kontaktytan mellan företaget och dess kunder är det variabel som har mest påverkan på 

försäljningen. Värdeaktiviteten ”teknisk utveckling” är aktiviteten som möjliggör starkare relation

mellan marknaden och företaget för att i sin tur ge positiv utslag på försäljningen.



Figuren nedan kopplar samman de teorier som har diskuterats i rapporten samt redogör hur

ekonomiska och sociala variablerna samverkar med varandra därmed påverkar företagets position på 

mode- och. klädesmarknaden. 

                          

Figur 5: Den nya modellen för Miss
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7.0 Vidare forskning
Denna rapport har belyst hur sociala variabler som relationer inom ett nätverk har en direkt 

påverkan på ekonomiska faktorer som pris och produkt. Hjälpmedel för att stärka relationer inom 

nätverket är bland annat besitta information och kunskap om de involverade aktörerna. Kunskap och 

information kan förmedlas genom en så kallad informationsmäklare som förfogar över heterogena 

relationer och kan överbrygga kunskapsgap mellan involverade parterna i nätverket.

Kreditor har en primär verksamhet, att hyra ut finansieringslösningar och kreditupplysning till sina 

kunder. Därmed besitter Kreditor på en mängd information om uppdragsgivarnas slutkonsumenter, 

denna kunskap kan omfördelas för att sedan kunna kapitalisera på det. Intressant blir forskningen 

kring detta då Kreditor har ett beroendeförhållande till de involverade aktörerna inom nätverket för 

att driva sin primära verksamhet, finansierings- och kreditlösningar, samtidigt som de besitter på

kunskap som de kan kapitalisera på genom att utveckla en sekundär verksamhet som 

informationsmäklare. Detta bidrar till att företagets primära verksamhet är beroende av aktörer 

inom nätverket samtidigt som den sekundära verksamheten förser med en maktposition vilket 

skapar ett omvänt beroendeförhållande från aktörerna. En vidare forskning vore intressant kring 

frågeställningen: Hur kan Kreditor använda sitt nätverk (sociala variabler) för att skapa 

konkurrensfördelar och kapitalisera på den informationsresurs de förfogar över?  Vilka 

komplikationer finns det med sådan relation? Är det relationerna implementerbart i verkligheten? 

Vilka påföljder finns det av en sådan verksamhet?
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Bilaga 1
Intervju mall till grundaren av MissBella.se

1. Vad är företagets affärsidé?

2. Hur startades verksamheten?

3. Hur och vart köps kläder ifrån?

4. Hur är arbetsuppgifterna fördelade inom verksamheten?

5. Hur ser en typisk orderprocess ut från kundbeställning till leverans, retur/reklamation och 

kundservice?

6. Vilka metoder/ kommunikationskanaler har använts i marknadsföringssyfte?

7. Vilka aktörer anser du ha en direkt påverkan på företaget?

8. Hur sker kommunikation mellan MissBella.se och dessa aktörer?

9. Varför tror ni att företaget inte har större omsättning idag?



45

Bilaga 2

Intervju mall till fokusgrupp

1. Handlar ni från e-butiker?

Om ”ja”, Hur ofta?

Om ”nej” varför inte?

2. Vad handlar du?

3. Hur mycket spenderar du varje gång i snitt?

4. Vad avgör om ni handlar från en e-butik eller inte?

5. Vad är den första generella intrycket av MissBella.se

6. Vad tycker ni om hemsidans struktur? Hittar ni det information ni behöver?

7. Vad anser ni om 

Utbud?

Priserna?

Produktbilder?

Produktförklaringar?

Kvalité?

Leveransvillkoren?

Retur/reklamationsvillkoren?

8. Vad tycker ni skiljer MissBella.se från konkurrenterna, till exempel Nelly.com

Positiva aspekter

Negativa aspekter

9. Varför har ni tidigare valt att  handla från MissBella.se

10. Varför har ni valt att inte handla från MissBella.se

11. Vad saknar ni i shoppen?

12. Hur upplever ni MissBella.se

Positiva aspekter

Negativa aspekter

13. Har ni rekommenderat MissBella.se till bekanta?

Om ”ja” Varför?

Om ”nej” Varför

14. Kommer ni handla från Missbella.se i framtiden?

Om ”nej” varför?


