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Sammanfattning

Detta arbete ger läsaren en bild av vad nyhetsbrev inom e-handeln innebär, och förklarar 
hur man arbetar med dem som en marknadsföringskanal. Vidare beskrivs vilka tekniska 
och formmässiga krav som ställs på nyhetsbrev, och vad man bör göra för att säkerställa att 
brevet når de tänkta mottagarna.

Ett lyckat nyhetsbrev kan locka till att handla produkter, men kan även hjälpa till att stärka 
ett varumärke och den relation som finns mellan kund och företag. De viktigaste delarna i 
ett nyhetsbrev och som är direkt avgörande för om mottagaren läser brevet är ämnesraden, 
avsändare, layout, rubriker, bilder och länk för avregistrering. 

Förutom att arbeta med brevets olika delar, krävs även att sändaren är medveten om de 
tekniska och formmässiga kraven. Eftersom e-postklienter är känsliga för bilder, typsnitt 
som inte finns inbäddade i datorn, samt för tvivelaktiga ordval, finns en stor risk att 
hamna i spamfilter om man inte tar hänsyn till kraven. För att säkerställa att brevet når  
mottagarna testar man det mot spamfilter, i olika e-postklienter, A/B split test samt vilken 
tid och dag som passar mottagarna bäst.

Ett av de starkaste argumenten för att använda sig av e-postkommunikation är att det är 
ett extremt mätbart medium. Med hjälp av specialdesignade program kan man snabbt få  
information om vilka mejl som studsat, varför de studsat, vilka som öppnat mejlet, vilka  
länkar mottagarna klickat på, vilka som avregistrerat sig samt vilka som vidarebefordrat 
brevet. Svaren på dessa frågor är värdefull information eftersom det ger en förståelse för 
kunderna och ger sändaren en chans till förbättring.

Nyckelord: Nyhetsbrev, E-handel, Tekniska krav, Formmässiga krav, 
E-postkommunikation



Abstract

This thesis gives the reader an understanding for newsletters within e-commerce, and how 
to work with them as a channel for marketing. Furthermore it explains the technical and  
graphical demands, and how to ensure that the newsletter reaches the intended receivers. 

A successful newsletter can entice people to shop, but can also help to strengthen a brand and 
the relationship between the customer and the company. During the writing of the thesis, it 
has emerged that the most important part of a newsletter (which also determine whether 
or not the receiver reads the letter) are the subject heading, sender, layout, headlines,  
images and the deregistration link.

A part from working with the different parts of the letter, the sender should also be 
aware of the technical and graphical demands. Since the E-mail clients are looking out for  
images, fonts that are not embedded in the computer, and for questionable words there’s 
a big risk for ending up in a spam filter when not considering the demands. To ensure that 
the letter reaches the receivers it is common to test it against spam filter, look at it in the 
different E-mail clients, use A/B split test and finally test what time and day that fits the 
receivers the best. 

One of the strongest arguments to use E-mail communication is because it is an extremely 
measurable medium. With help from special programmes one can easily find out which E-
mails bounced, why they bounced, how many opened the E-mail, which links they clicked, 
who deregistered and who forwarded it. The answers to these questions are all valuable 
information since it gives an understanding for the customers and gives the sender a chance 
to improve the letters. 

Keywords: Newsletters, E-commerce, Technical demands, Graphical demands,  
E-mail communication



Förord

Under våren 2010 gjorde jag praktik på Boozt Fashion AB (hädanefter endast Boozt) i  
samband med mitt examensarbete. Då Boozt arbetar med att erbjuda företag lösningar 
för e-handel, varav en stor del av deras arbete består i att utforma nyhetsbrev, var det ett  
önskemål från deras sida att jag utökade mina kunskaper inom detta område. 

Denna uppsats innehåller därför sådan information som är grundläggande för att arbeta 
med nyhetsbrev inom e-handeln, och som det krävdes att jag hade förståelse för under mitt 
arbete på Boozt. Uppsatsen är därmed en sammanfattning av den research som gjorts samt 
de erfarenheter som jag tillgodogjort mig under denna period. 
 

Stort tack till:

Eva Linde
Jalal Maleki
Designteamet på Boozt Fashion AB
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1 Inledning

Denna punkt ger bakgrund och syfte med uppsatsen, samtidigt som frågeställningarna 
tydliggörs och arbetets avgränsningar förklaras. Vidare ges en förklaring för uppsatsens 
struktur och hur man bör läsa den, samt en kort beskrivning av uppdragsgivaren. 

1.1 Bakgrund

Allt fler företag väljer att kommunicera med sina kunder via Internet och med hjälp av  
e-post. Denna typ av marknadsföring kallas för e-postkommunikation och förknippas inte 
sällan med nyhetsbrev. Det är nyhetsbrev som denna uppsats främst handlar om, även om 
det i vissa delar beskrivs vad e-postkommunikation i stort innebär. 

Det finns många fördelar med kommunikation via e-post, men även många begränsningar 
som kräver förkunskaper. Nyhetsbrev är en del av företagets totala marknadsföring, vilket  
innebär att det måste stämma överens med den totala bilden som man försöker skapa i  
kundernas minne. Samtidigt ska nyhetsbrevet kunna stå för sig själv och erbjuda kunden 
andra värden som andra marknadsföringskanaler inte kan.

Bakgrunden till denna uppsats är att det i samband med mitt arbete på Boozt krävdes 
en förståelse för nyhetsbrev och hur man arbetar med dem. På Boozt arbetar man  
dagligen med nyhetsbrev och på deras begäran och för mitt fortsatta arbete hos dem, 
krävdes det att jag förstod hur nyhetsbrev fungerar, vilka för- och nackdelar de har, samt 
hur man praktiskt arbetar med dem. Målet var att jag vid praktikens slut skulle kunna  
designa egna nyhetsbrev samt ge förslag  på  förbättringar på existerande nyhetsbrev.
 
Uppsatsen kan läsas av den eller de som är intresserade av att arbeta med nyhetsbrev inom 
e-handel, eller av de som vill få en förståelse för hur arbetet med dessa ser ut. 

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur e-postkommunikation fungerar, samt hur 
man säkerställer att meddelandet når den tänkta kunden och uppfyller de tekniska och  
formmässiga kraven som ställs på kommunikation av detta slag.

1.3 Frågeställning

Den huvudsakliga frågan som ska besvaras i detta arbete är: Vad innebär nyhetsbrev för  
e-handeln och hur arbetar man med dem? 

För att besvara frågeställningen har dessutom följande djupgående frågor valts ut:
- Vilka är de tekniska kraven som ställs på nyhetsbrev?
- Vilka är de formmässiga kraven som ställs på nyhetsbrev?
- Hur kan man mäta sina insatser?
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1.4 Avgränsningar

Denna uppsats är skriven under våren 2010 i samband med min praktik på Boozt. Då  
uppdragsgivaren huvudsakligen arbetar med företag som befinner sig inom modebran-
schen, fokuserar detta arbete på hur man arbetar med nyhetsbrev inom e-handeln (framför 
allt modebranschen). De bildexempel som visas är enbart från företag som verkar inom 
mode, och många av de krav som beskrivs bygger på Boozt:s egna erfarenheter. Därmed bör 
man som läsare vara medveten om att det som skrivs i denna uppsats inte kan appliceras på 
all typ av e-postkommunikation inom alla branscher.

För att säkerställa en trovärdig text har uppsatsen avgränsats till att framför allt handla 
om hur nyhetsbrev fungerar och vilka konkreta krav som ställs på dem. När det gäller  
exempelvis hur de ska se ut eller vad texten bör säga, finns det bristfällig information och de  
slutsatser som finns att tillgå bygger snarare på subjektiva åsikter. Därför har jag valt att 
avgränsa området till sådana fakta som bygger på trovärdiga undersökningar och erfarna 
källor. Vidare har jag även beslutat att inte beskriva hur kunderna kommer i kontakt med  
nyhetsbreven, det vill säga var eller på vilket sätt de anmält sig till dem. Detta eftersom jag 
ansåg att det inte är en avgörande del i hur arbetet med dem går till när det kommer till 
tekniska och formmässiga beslut.

Text och exempel i denna uppsats ligger på en generell nivå för att göra det enkelt för  
läsaren att ta till sig informationen. Tanken med uppsatsen är att den ska fungera som en 
enkel sammanställning och ge konkreta tips på vad man bör tänka på när man arbetar med  
nyhetsbrev inom e-handeln. 

1.5 Uppsatsens struktur

Första delarna i uppsatsen (punkt 2 och 3) syftar till att behandla frågeställningen vad 
e-postmarknadsföring innebär och även definiera för läsaren vad ett nyhetsbrev är. En 
förståelse för begreppet och hur man arbetar med det är avgörande för att kunna ta till 
sig nästkommande kapitel. Det ges även en beskrivning av uppdragsgivaren och vilken  
erfarenhet de har av e-handel och specifikt nyhetsbrev. 

Mittpartiet läses som en teoridel och sträcker sig från punkt 4 till punkt 6. Texten i dessa 
stycken är en sammanfattning av det som researchen resulterat i och består därför av fakta 
från såväl tryckta källor, Internetkällor som till uppdragsgivarens erfarenheter. Dessa fakta 
har sammanställts i en lista som redogör för de viktigaste delarna av ett nyhetsbrev, vilka 
krav som ställs på dem samt hur man mäter resultatet. 

De avslutande delarna som i arbetet benämns som diskussion och slutsats (punkt 7 och 
8) grundar sig enbart på egna erfarenheter. Tanken är här att ge en sammanfattande bild 
av arbetet med nyhetsbrev för e-handel, ta upp funderingar kring nyhetsbrev samt ge en  
personlig reflektion kring hur framtiden för denna marknadsföringskanal ser ut.  
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1.6 Uppdragsgivaren

Boozt är ett företag som erbjuder sina kunder helhetslösningar för Internethandel. Det 
innebär att de skapar en grundläggande strategi, designar en webbshop, hjälper till med 
order- och returhantering samt sköter kampanjplanering. Boozt löfte till sina kunder är 
att maximera försäljningen och skapa en tillfredsställande shoppingupplevelse för sidans 
besökare. 

På kontoret i Malmö har Boozt omkring trettio anställda som arbetar med allt från  
design till kampanjplanering och tekniska funktioner. Oftast är det någon av säljarna som  
fångar upp potentiella kunder och säljer in affärsidén till dem, men det kan även vara så att  
kunderna själva söker upp Boozt för att få hjälp med deras e-handel. Beroende på vad 
kunder efterfrågar och hur mycket hjälp de behöver, ser arbetet olika ut från Boozt sida. Dock  
innehåller det nästan alltid en ny design på hemsidan, nyhetsbrev och kampanjer. Det unika 
med Boozt är inte i huvudsak det de gör, utan att de gör det på en extremt kort tid. Man har 
som mål att från det att man får uppdraget färdigställa alla delar inom cirka 3 veckor, något 
som för de flesta av deras konkurrenter tar flera månader. Arbetet effektiviseras tack vare 
ett kontor i Hanoi där man ansvarar för att programmera och färdigställa det som designats 
på kontoret i Malmö. Tack vare tidsskillnaderna pågår arbetet i princip dygnet runt. 

Idag arbetar Boozt med tio olika varumärken och skickar ut mellan tio och tjugo nyhetsbrev 
per vecka. Bland deras kunder kan nämnas Vila, Friis & Company, Vero Moda och Lego 
Wear. De flesta av Boozt kunder befinner sig i modebranschen, men de har några få kunder 
inom andra branscher (exempelvis Jabra som säljer tekniska tillhörigheter). Boozt själva 
menar att den stora skillnaden mellan modebranschen och andra branscher är att kunderna 
efterfrågar visuella brev. Utmaningen i detta ligger, som det även kommer beskrivas senare, 
i att göra det HTML-vänligt och tillgängligt för kunderna.
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2 Arbetsgång

Nedan beskrivs hur arbetet med uppsatsen gått till, samtidigt som det tydliggörs hur fakta 
och information samlats in och behandlats. Texten förklarar även vad mina erfarenheter 
grundas på vilket i sin tur ger en grund till den diskussion som uppsatsen avslutas med.  

2.1 Metod

Till grund för denna uppsats ligger uppdragsgivarens önskan om en förståelse för  
nyhetsbrev för e-handel. Därmed är all research utförd i samband med mitt arbete hos dem 
och riktad mot den bransch de främst riktar sig till, det vill säga modebranschen. 

Arbetet med uppsatsen började med diskussioner och rådfrågning hos de anställda i 
designteamet på Boozt. Då de dagligen arbetar med att designa nyhetsbrev och har stor 
kunskap inom området valde jag att ta reda på deras bild av nyhetsbrev och arbetet med 
dessa. Det framkom här att den största svårigheten i deras arbete var att designa ett brev 
som var estetiskt tilltalande samtidigt som det uppfyllde teknikernas och säljarnas krav 
på breven. Medan de som arbetar med de tekniska kraven efterfrågar brev som har de  
tekniska förutsättningarna, har designteamet som mål att ta fram nyhetsbrev som skiljer 
sig från mängden och samtidigt når ut med ett säljande budskap. Därmed kom uppsatsen 
att handla om hur man arbetar med de tekniska kraven samtidigt som man skapar en till- 
talande design och budskap.

Därefter bestod arbetet i att läsa in mig på definitioner och krav på nyhetsbrev.  
Samtidigt arbetade  jag med att göra förbättringar på existerande nyhetsbrev från den danska  
klädsajten Brandcuts, och påbörja arbetet med att skapa layoutförslag för den kommande 
sajten Boozt.com. I samband med detta fick jag en bra bild av hur man arbetar med de 
tekniska problemen och hur man kan designa breven så att de uppfyller kraven som ställs 
på dem.

Under samma period granskade jag även ett arkiv på cirka femton hundra nyhetsbrev från 
olika avsändare inom e-handeln, för att förstå hur man arbetar med mediet och för att 
kunna visa på verkliga exempel som stödjer teorierna. En del av uppdragsgivarens arbete 
går ut på att hålla sig à jour med vilka trender som gäller inom både modevärlden och 
inom nyhetsbrev, och därför har man skapat ett mejlkonto vilket är anmält till flertalet olika 
utskick. Det innebär att det dagligen kommer in nyhetsbrev till detta konto och där kan me-
darbetarna logga in och ta en titt på konkurrenternas utskick. Den granskning som utförts 
i samband med denna uppsats gick ut på att dels titta på hur konkurrenterna designat sina 
brev för att skapa intressanta och annorlunda nyhetsbrev, dels se hur de anpassat breven 
efter de tekniska kraven. De brev som stod ut från övriga, antingen på grund av design eller 
tekniska lösningar, markerades och lades i ett speciellt mejlkonto. Därefter gjordes skärm-
dumpar som placerades i en mapp som senare kommer att användas i uppdragsgivarens 
egna bibliotek. Dessa är sedan till för att inspirera och ge nya uppslag till de designers som 
arbetar med att skapa nyhetsbrev för Boozt och deras kunder.  
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2.2 Källor

För att sammanställa denna uppsats har det krävts flera olika källor med kunskap inom 
området e-postkommunikation och hur det fungerar, men även sådana som mer praktiskt 
beskriver arbetet med nyhetsbrev. 

När det kommer till e-postkommunikation finns det en del litteratur som beskriver  
företeelsen och kan ge en bra beskrivning på hur det fungerar och vilka för- och nackdelar 
kanalen har. Framför allt har Apsis, ett företag som specialiserat sig på kommunikation via 
e-post, bidragit med mycket fakta kring själva användandet och hur mottagarna reagerar på 
marknadsföring av detta slag. På deras hemsida finns mycket information om e-postkommu-
nikation i stort, men i detta arbete har framför allt deras Handbok i e-postmarknadsföring 
(2010) använts. Även boken E-postreklam – den nya direktreklamen av Maj Bonde-Teir 
och Peter Westerståhl (2007) gav bra information och drog många intressanta paralleller 
med direktreklam och även andra medier. Lars Carléns bok Varumärket på Internet (2002) 
har framför allt bidragit med information om hur man kommunicerar med sina kunder via  
Internet.

De delar som behandlar de tekniska och formmässiga kraven bygger till viss del på  
information från Apsis och deras Handbok i e-postmarknadsföring (2010). Framför allt 
är det dock Boozt:s häfte Newsletter Campaigns (2010), tillsammans med det egna  
designarbetet och granskningen av ett stort arkiv av nyhetsbrev som lagt grunden. Utifrån 
detta har sedan brevets viktigaste delar valts ut och kravlistorna har till viss del sitt ursprung 
i det egna arbetet med handledning från medarbetarna på Boozt. 
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3 Definitionen av e-postmarknadsföring & nyhetsbrev

Under denna punkt behandlas begreppet e-postmarknadsföring och skillnaderna mellan 
detta och ordet nyhetsbrev tydliggörs. Kunskap om hur e-postmarknadsföring fungerar och 
vilka fördelar det har ger läsaren en djupare förståelse för kommande delar i uppsatsen.

3.1 Vad innebär e-postmarknadsföring?

E-postmarknadsföring används som ett begrepp för adresserad reklam för e-post (SWED-
MA, 2008).  Nyhetsbrev ingår i detta begrepp, och i vissa sammanhang används det som en 
synonym till ordet (Bonde-Teir & Westerståhl, 2007). Det är en marknadsföringskanal som 
kan jämföras med andra kanaler såsom TV, radio och tidningar. Största fördelen med att  
använda sig av e-post för att marknadsföra sig är att man når ut till en stor mängd  
människor, samtidigt som budskapet enkelt kan anpassas efter mottagarna (Apsis, 2010; 
Bonde-Teir & Westerståhl, 2007). Andra fördelar med e-post är att det ger bra möjligheter 
till att mäta sina insatser, det har en låg kontaktkostnad (kostnad per uppnådd kundkontakt) 
samt kan hjälpa till att både öka försäljningen och stärka varumärket (Apsis, 2010). En stor 
skillnad mellan Internet och andra kanaler är att det har mindre tid på sig att fånga män-
niskors intresse. Internet är vad man kan kalla en snabb kanal, vilket medför att alltför långa 
texter inte fungerar i detta medium (Carlén, 2002).

3.2 Definitionen av ett nyhetsbrev

Definitionen av ett Internetbaserat nyhetsbrev är att det regelbundet och utan kostnad 
skickas till medlemmar, vars mål är att öka försäljningen eller skapa andra fördelar (Mar-
ketingSherpas, 2002). Ett nyhetsbrev är inte det samma som ett säljbrev, och bör därför 
innehålla mer än bara rabatt- och köperbjudanden (Bonde-Teir & Westerståhl, 2007; Car-
lén, 2002). Istället kan man likna det vid en kundtidning som förutom erbjudanden kan  
innehålla exempelvis information om företaget eller den bransch som företaget befinner sig 
i (Bonde-Teir & Westerståhl, 2007).

3.2.1 Relationsbyggande & varumärkesstärkande

Med hjälp av en bra design kan nyhetsbrev stärka ett företags identitet och på samma 
gång skapa trovärdighet (Emailvision, 2010). Nyhetsbrev ger en möjlighet till att påverka  
mottagarnas uppfattning av varumärket, samtidigt som man kan skapa ett intresse för de 
produkter man erbjuder sina kunder. Det ger även sändaren en möjlighet att bygga upp 
en relation med mottagaren, alternativt utveckla en existerande relation och få denna att  
kännas värdefull (Apsis, 2010; Bonde-Teir & Westerståhl, 2007). Ett brev som känns  
personligt är nyckeln till att skapa bra e-postmarknadsföring och på samma gång ett bra sätt 
att särskilja sig från sina konkurrenter (Emailvision, 2010).  
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Det finns många olika sätt för att skapa en personlig känsla på sina nyhetsbrev. Ett 
vanligt sätt är att använda sig av mottagarens namn i rubriken eller i en välkom-
nande hälsningsfras (se bild 4). På så sätt upplevs brevet som mer riktat till  
mottagaren och ökar chanserna för att mottagaren ska intressera sig för innehållet. 
Ett annat sätt är genom att ge förslag på vilka produkter som skulle kunna intressera  
mottagaren. Även här kan brevet göras personligt för mottagaren genom att exempel-
vis ge förslag på produkter som man (med hjälp av tester) vet tilltalar kvinnor i en viss  
åldersgrupp. 

Man bör komma ihåg att de som anmält sig till ett nyhetsbrev gjort det för att de förväntar 
sig värdefull information från avsändaren (MarketingSherpas, 2002). Det innebär att det 
måste finnas ett mervärde i breven som gör det värt besväret och behåller mottagarnas 
intresse för utskicken. Med andra ord räcker det inte att skicka ut den information som 
företaget anser är viktig, eftersom detta inte nödvändigtvis är densamma som det kunderna 
prioriterar och vill ha information om. Viktigast är att skriva om de saker som intresserar 
kunderna (Bonde-Teir & Westerståhl, 2007). 

Det går inte att säga en generell sak som skapar ett intresse hos alla mottagare, utan 
det handlar snarare om att lyssna på sina kunder och deras önskemål. Olika målgrupper  
prioriterar olika och efterfrågar inte samma innehåll. Styrkan med nyhetsbrev via e-post 
är att de går att anpassa efter kunderna genom att man utför tester som visar på vad de 
intresserar sig för. Med hjälp av dessa kan innehållet optimeras för att ge kunderna ett 
tillfredsställande nyhetsbrev, och sändarna ett bra resultat av utskicket. Mer om hur man 
testar nyhetsbrev finns under punkt 6. 

3.2.2 Anpassa budskapet

En styrka med nyhetsbrev är att man enkelt kan anpassa sitt budskap efter mottagarna. 
Med hjälp av demografisk statistik kan företaget få information kring medlemmarnas ålder, 
kön, intresse, var de bor och så vidare. Att segmentera på detta sätt medför att kundernas 
intresse för ett nyhetsbrev ökar, eftersom det möjliggör för företagen att vara personliga 
(Apsis, 2010). För att få en tydlig bild av mottagarna bör man sträva efter att segment-
era så mycket information som möjligt, allt från vad medlemmarna tidigare köpt till vilka  
nyhetsbrev de läst är värdefull information (Apsis, 2010). Mer konkret innebär sådan  
information att företag kan skicka brev innehållandes exempelvis klädesplagg som enligt 
den segmentering som gjorts passar en specifik målgrupp. Nyhetsbrev som utgår från sin 
kundkrets och deras behov är en oerhört effektiv marknadsföringskanal (Carlén, 2002).
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4 Nyhetsbrevets viktigaste delar

Ett nyhetsbrev består av olika delar som tillsammans skapar den intressanta helheten. Alla 
delar är viktiga, men det finns några som kräver lite mer eftertanke och arbete än övriga 
moment. En del av dessa är nämligen direkt avgörande för om mottagaren kommer att  
öppna och/eller läsa nyhetsbrevet.    

4.1 Ämnesraden - det första som möter mottagaren

Den kanske enskilt viktigaste och mest avgörande delen av ett nyhetsbrev är vad som står 
i ämnesraden. Det är en av de saker som påverkar öppningsfrekvensen (det vill säga hur  
många som öppnar brevet) mest (Apsis, 2010). Ämnesraden ska tillsammans med  
nyhetsbrevets rubriker fånga läsaren och göra denne intresserad av innehållet (Bonde-Teir 
& Westerståhl, 2007). Med hjälp av en ämnesrad som gör mottagaren nyfiken på innehållet 
kan man öka antalet som öppnar brevet (Apsis, 2010). 

Ett sätt att skapa ett intresse kring brevet är genom att inte skriva exakt vad brevet är, alltså 
att det är ett nyhetsbrev från mottagaren X. Istället kan man lyfta fram ett erbjudande i 
brevet, eller formulera sig på ett sätt som gör att brevet står ut från övrig e-post. Man bör 
komma ihåg att det är stor konkurrens om mottagarnas uppmärksamhet och som tidigare 
beskrivits är Internet en kanal som innebär snabb information. Sändaren och ämnesraden 
får bara ett par sekunder på sig att fånga mottagarens intresse och då krävs det något an-
norlunda. 

Exempel på ämnesrader där sändaren valt att använda en enkel beskrivning av 
nyhetsbrevet och dess innehåll:

H&M (2010-01-28): “H&M Fashion News”
Brandalley (2010-05-17) “Converse, Edun and Timberland”
Ellos (2010-05-13) “Onsdagserbjudande till dig”

Nyhetsbrev där sändaren istället valt att skapa en intressant ämnesrad som ska 
locka till läsning:

my-warderobe.com (2010-05-16): “One jacket, four ways to wear it”
net-a-porter (2010-06-11): “Introducing our new designers for fall”
Aéropostale (2010-05-12): “Sneak Peak! Hot summer styles before they hit stores”

4.2 Avsändaren - skapar trovärdighet

En viktig del som skapar trovärdighet och ökar chanserna för att mottagarna ska öppna 
det är vem som har skickat det (Apsis, 2010; Bonde-Teir & Westerståhl, 2007). Att visa vem 
som är avsändaren genom att exempelvis lägga logotypen högt i brevet eller skriva med  
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företagsnamnet i ämnesraden, är enkla sätt att visa mottagaren vem brevet kommer 
från. Samtidigt kan mottagarna säkerställa att brevet kommer från en trovärdig källa. Det 
visar även att avsändaren står för den information som finns i brevet och att exempelvis  
erbjudanden är giltiga.

Var i brevet man väljer att placera avsändaren skiljer sig åt, de flesta företag vill dock ha 
logotypen väl synlig i översta delen av brevet så att detta är bland det första mottagaren 
ser. 

De allra flesta inom modebranschen väljer att placera sin logotyp väl synligt i sina brev. 
Detta innebär att avsändaren blir tydligt synlig för mottagaren och säkerställer innehållet, 
vilket i sin tur innebär ett större förtroende för brevet och företaget som skickat det.   

Vänster: nyhetsbrev från Diane Von Furstenberg (2010-05-14).
Höger: nyhetsbrev från Net-a-porter (2010-05-16).

4.3 Layouten - visar på prioriteringsordning

Med hjälp av hur en bra design och en genomtänkt layout kan man göra informationen i 
nyhetsbrev enkel för mottagarna att ta till sig. Att arbeta med brevets prioriteringsordning 
är ett bra sätt att skapa en tydlig bild av vad det innehåller och vilken information som är 
viktigast. I de nyhetsbrev som Boozt skickar försöker man arbeta med just detta, genom att 
till exempel ha olika storlekar på rubriker och eller/bilder, där de största kommer först och 
sedan minskar och flyttas neråt i brevet. 

En bra layout visar inte bara på vilken information som är viktigast, utan skapar också en bra 
överblick och en bra läsupplevelse. Det gör även att designern måste ha kunskap om vilka 
produkter som är brevets viktigaste och som bör ta upp mer plats och fokus än andra.
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Det finns inte ett “rätt” sätt att layouta nyhetsbrev på, utan det handlar snarare om att  
anpassa brevet efter det innehåll som man vill ska finnas i det. Dock finns det några enkla 
knep som många använder sig av och som hjäpler till att strukturera informationen i brevet. 
En vanlig metod är att dela upp brevet i en övre sektion som innehåller den huvudsakliga  
informationen/bilden och sedan använda mindre rutor under denna där man använder  
mindre textstorlek och/eller bilder. Ett annat sätt är att skapa två spalter i brevet där man 
använder ena spalten till det huvudsakliga budskapet, och andra spalten till övrig text.  
Oavsett vilket av metoderna man använder sig av skapar de en tydlig layout och en bra 
översikt.

 

4.4 Rubriker - 40 procent av läsarnas tid

Nästan 40 procent av tiden ägnas åt att läsa nyhetsbrevets rubriker (Apsis, 2010). Den 
bör omedelbart fånga läsarens uppmärksamhet, eftersom det annars finns en risk att  
kunden inte läser vidare (Carlén, 2002). Utan välskrivna rubriker som engagerar och lockar till  
läsning är det svårt att få mottagarna att intressera sig för brevet.  

Detta nyhetsbrev från Babyphat (2010-05-12) 
har en layout som är vanligt förekommande 
hos nyhetsbrev inom modebranschen. Brevet 
är uppdelat i en huvuddel som tar fokus tack 
vare en större textstorlek, en framträdande 
bild och en ljus platta under texten. 

Ett annat vanligt sätt att skapa prioriteringsor-
dning är genom att dela upp brevet i en höger-
spalt respektive vänsterspalt. Därefter arbetar 
man med bland annat färg och storlek på text 
och bild för att tydliggöra vilken information i 
brevet som är viktigast.

13



Rubrikerna i nyhetsbreven slåss om uppmärksamheten och det gäller att sändaren är fyndig 
och lockar till läsning på olika sätt, exempelvis med hjälp av färg, form, rim och erbjudanden 
såsom i de exempel som visas nedan.

Vänster: nyhetsbrev från Ellos (2010-05-17)
Höger, överst: rubrik fån Bubblerooms nyhetsbrev (2010-05-14)
Höger, underst: rubrik från DKNY:s nyhetsbrev (2010-05-15)

En beskrivning av brevets innehåll och erbjudanden är inte tillräckligt. Det måste vara 
något som fungerar som ett löfte om ett innehåll mottagaren inte kan vara utan och som  
känns personligt för läsaren. Ett exempel på hur man kan vara personlig är genom att skriva 
mottagarens namn i brevet, då det blir tydligt vem brevet riktar sig mot. Då får man genast 
ett mer personligt tilltal vilket gör det enklare att skapa en relation till kunden (Bonde-Teir 
& Westerståhl, 2007).

Mattias Åkerberg skriver på sin blogg Please copy me om hur Robert Sawyer i boken Kiss and 
sell - writing for advertisers beskriver hur rubriker fungerar: 

”… men plötsligt; någon nämner ditt namn eller säger någonting som är viktigt. Det får dig 
att haja till och spetsa öronen. Så fungerar också en välskriven rubrik. Den skapar intresse, 
och inte bara uppmärksamhet /…/ Den behöver bara tilltala dig med någonting du finner 
viktigt.” (Åkerberg, 2006)

4.5 Bilder - inspiration & information

I den research som gjorts där cirka 1500 nyhetsbrev från företag inom modebranschen 
studerats, har bilder som inspiration varit ett återkommande tema. Det finns i princip  
inget företag inom modebranschen som försöker sälja sina produkter utan att visa bilder på  
antingen produkterna, eller bilder som ska inspirera till en viss stil. 
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Bilder i nyhetsbrev är dock till för mer än bara inspiration. De ger även information om var 
i brevet mottagarna klickat, det vill säga vilka bilder, länkar och texter som lockat till vidare 
läsning (Apsis, 2010). Detta är värdefull information för de företag som är intresserade av 
att vilja lära känna sin målgrupp bättre. Mätningarna på klickfrekvenser går att arbeta vidare 
med i samband med framtida utskick, för att anpassa sitt budskap i brevet efter kunderna.

Inom modebranschen använder man gärna bilder för att inspirera till köp, skapa en stil eller ett 
tema,  allt för att locka mottagaren till att klicka sig vidare i brevet eller in på hemsidan. Nedan finns  
exempel på hur Urban Outfitters valt att inspirera (nyhetsbrev 2010-06-08), och hur Ralph Lauren 
gjort (nyhetsbrev 2010-04-24)

4.6 Avregistreringslänken - när mottagaren fått nog

En av förutsättningarna för att skapa ett trovärdigt nyhetsbrev är att göra det enkelt för  
mottagarna att avregistrera sig från framtida utskick (Apsis, 2010). Anledningen till det är 
för att skapa ett förtroende för företaget hos de som anmält sig till nyhetsbrevet, genom att 
visa på att det är enkelt att avsluta sin prenumeration. Om denna process försvåras genom 
att man gör det svårt för sina medlemmar att avanmäla sig, finns det stor risk att företaget 
ses som oseriöst och inte sätter sina medlemmars intresse först. Med andra ord ska man 
göra det enkelt för medlemmarna att avsluta sin prenumeration, även om man bör sträva 
efter att få dem vilja ha kvar den. 

Vanligast är att man placerar länken till avregistrering längst ner i brevet, separerat från  
övrigt innehåll. Därmed tydliggörs den från övriga budskap och blir enklare att hitta.  
Samtidigt är det inte det första som möter mottagaren utan kräver att rullar längre ner på 
sidan, vilket i sin tur innebär att sändaren har en chans att fånga upp mottagaren med ett 
intressant erbjudande eller inspirerande bild. Alltså, göra det enkelt men inte för enkelt. 

15





5 Tekniska & formmässiga krav

E-postmarknadsföring är ett effektivt sätt att nå ut till många människor på en gång,  
samtidigt bör man vara medveten om att metoden ställer höga krav på såväl den tekniska 
som den formmässiga utformningen. Anledningen är att olika e-postklienter behandlar mejl 
och informationen som finns i dessa på olika sätt, och därför måste innehållet anpassas för 
att kunna läsas av de olika klienterna. 

Som det beskrivs ovan är det största problemet med massutskick av detta slag skillnaderna 
i hur e-postklienterna läser mejlet. Som exempel på hur de olika klienterna reagerar kan 
det nämnas att Microsoft Outlook 2007 har stora begränsningar när det kommer till att 
visa bilder i e-post, och att Hotmail har ett väldigt kraftfullt spamfilter (Apsis, 2010). Vid e-
postkommunikation är målet att skapa ett utskick som fungerar i så många e-postklienter 
som möjligt, utan att för den sakens skull låta designen påverkas negativt. Därmed behöver 
man anpassa brevet efter alla de krav som ställs på dem och som handlar om allt från  
pixelbredd till bildvisning. 

Eftersom en del e-postklienter visar e-post i en förhandsgranskningsruta, är det vanligt att 
anpassa nyhetsbrev efter storleken på denna. Vanligtvis ligger den på runt 700 pixlar i bredd 
och därför designar man brev med en maxbredd på samma pixelbredd. Förutom fördelen 
att brevet visas i förhandsgranskningen, underlättar det även när man vill använda brevet i 
andra utskick eller på andra språk. (Boozt, 2010)

För att vara säker på att texten i meddelandet syns kan man skriva i HTML, eftersom detta 
är ett gemensamt språk för alla datorer (vilket innebär att alla kan läsa det). Bästa sättet 
att försäkra sig om att texten ser ut som man tänkt sig är att använda sig av ett webbsäk-
ert teckensnitt, vilket innebär ett som finns i alla datorer (Webdesignskolan, 2010; Apsis, 
2010). Arial, Georgia, Times New Roman, Trebuchet MS och Verdana är alla teckensnitt som  
klassas som webbsäkra (Apsis, 2010). 

Eftersom det blir allt vanligare att med hjälp av unika teckensnitt särskilja sig från sina 
konkurrenter (inte minst i nyhetsbrev inom modebranschen), väljer allt fler att frångå 
de webbsäkra teckensnitten. Även om det är att föredra att använda något av de säkra  
teckensnitten, finns det metoder för att till viss del kringgå problemet. Ett vanligt sätt som 
man bland annat använder sig av på Boozt, är att lägga sin text ovanpå en bild för att sedan 
skapa en jpeg av text och bild tillsammans. Med denna metod säkerställer man att bilden 
innehåller det teckensnitt man valt. Däremot uppstår samma problem som med övrig  
bildhantering, det vill säga att en del e-postklienter blockerat bilden till dess att mottagaren 
väljer att visa den. 

Förutom problem med hur texten visas är även bilder ett svårhanterat inslag i nyhetsbrev. 
Enklaste lösningen är att skicka e-post utan bilder, men eftersom tester visar att ett grafiskt 
mejl har 30 procent högre öppningsfrekvens än ett som inte har det (Apsis, 2010), talar det 
för att försöka arbeta sig runt problemen med bildvisning.     

De flesta e-postklienter låter ägaren av e-postkontot själv bestämma om bilder ska visas, 
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vilket innebär att man bör designa brev som får mottagaren att vilja se bilderna. Med hjälp 
av ALT taggar kan man bestämma vad som ska stå i den text som visas när bilden inte syns  
och med hjälp av dessa locka mottagaren till att ladda ner en bild (marketingterms.com, 
2002). Man kan även arbeta med texten som finns i närheten av bilden och fånga mottaga-
rens intresse med hjälp av denna. Ett sätt att möjliggöra användandet av bilder är genom 
att arbeta med placeringen av dem. Exempelvis kan man lägga bilden för sig och texten för 
sig, det vill säga undvika att placera text på bilden, eftersom man då säkerställer att texten 
visas även om inte bilden gör det (Boozt, 2010). Det innebär också att nyhetsbrevet redan 
från början kan anpassas och designas efter förutsättningen att mottagaren möjligen inte 
kan se bilderna. 
 
 

Ett sätt att använda sig av ett teckensnitt som 
inte är klassat som webbsäkert är genom att 
göra text tillsammans med bild till en jpeg. 
Dock uppstår samma problem med bildvisning 
som med övriga bilder, det vill säga att en del 
e-postklienter blockerar bilden. 
Bild från Net-a-porters nyhetsbrev 2010-04-29.

När man vill säkerställa att brevet ser okej ut 
även då bilderna inte visas kan man arbeta 
med bildernas placering. I exemplet bredvid 
ligger text och bild för sig och även om bilderna 
blockeras syns texten i sin helhet, och med-
delandet behåller samma struktur (endast 
mittpartiet blockeras). 
Bild från Kiis nyhetsbrev 2010-04-22.
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6 Mätbarhet

Ett av de starkaste argumenten för att använda sig av e-postmarknadsföring och nyhets-
brev är det faktum att det är enkelt att mäta resultatet och sina prestationer.  Det är denna 
egenskap som skiljer marknadsföringskanalen från andra kanaler, och som gör det till ett 
fördelaktigt medium (Apsis, 2010). Ett effektivt sätt att mäta resultaten på är genom tester 
som utförs antingen i samband med utskicket eller innan. 

6.1 Test innan ordinarie utskick 

Deliverability (fritt översatt till leveransbarhet) är ett uttryck som sammanfattar de hinder 
ett nyhetsbrev måste överkomma för att nå mottagarna. Det kan exempelvis vara spam-
filter eller att mottagaren angivit fel e-postadress (Emailvision, 2010). En del företag har  
specialiserat sig på att ge företag information kring deras leveransbarhet, det vill säga hur 
mottagarna reagerar på deras utskick. Med hjälp av sådan information har man en god 
chans att skapa nyhetsbrev som når mottagarna. Campaign Commander är ett program 
som Boozt använder sig av och som kan svara på frågorna: vilka mejl studsade (det vill säga 
kom tillbaka till avsändaren), varför de studsade, vilka som öppnade nyhetsbrevet, vilka län-
kar mottagarna klickade på, vilka som avregistrerade sig samt vilka som vidarebefordrade 
det (Emailvision, 2010). Information som är till stor hjälp vid kommande utskick, eftersom 
det ger en bild av medlemmarna och hur de reagerar på de nyhetsbrev som de tar emot. Re-
sultatet innebär ofta att man till nästa utskick väljer att flytta om bland länkarna och placera 
dem i en ordning som passar mottagarna bättre (Bonde-Teir & Westerståhl, 2007)

6.1.1 Testa mot spamfilter

För att säkerställa att nyhetsbrev inte markeras som spam, testar man brevet mot ett så 
kallat spamfilter. Till att börja med kontrolleras ämnesraden eftersom stora bokstäver, ord 
som kan missuppfattas, repetitioner eller en tom ämnesrad aktiverar spamfilter (Boozt, 
2010). Några exempel på ord eller uttryck som med största sannolikhet aktiverar spamfil-
ter, och som man bör vara försiktig med att använda är exempelvis ”100 % free”, ”Gratis”,  
”Viagra” och ”Buy now” (Boozt, 2010; Bonde-Teir & Weterståhl, 2007). Nyhetsbrevets text 
ska alltså inte bara attrahera läsarna, utan även säkerställa att brevet når mottagarna.

Förutom att texten i brevet kontrolleras, är även en del spamfilter känsliga mot brev som 
använder för många bilder. Filtrena jämför antal bilder med mängden text, och om det 
finns för lite text i förhållande till hur många bilder som används, finns det en risk att brevet  
fastnar i spamfilter (Boozt, 2010). 
 

 

6.1.2 Testa i e-postklienter

Som tidigare beskrivits finns det olika e-postklienter som alla har olika typer av visn-
ingsalternativ och spamfilter, vilket medför att brevet ser olika ut beroende på vilken  
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e-postklient mottagaren använder. Detta är anledningen till varför man bör testa sitt nyhets-
brev i de olika klienterna innan man skickar ut det (Boozt, 2010). Genom att granska brevet  
innan det skickas till medlemmarna, får man en chans att korrigera och ändra saker som 
inte blev som önskat. 

6.2 Test i samband med utskick

Metoderna som finns beskrivna under tidigare punkter handlar om tester som görs innan 
man skickar ut nyhetsbrevet, men det finns även tester att utföra i samband med utskick 
(Boozt, 2010). I de fallen får man resultaten först i efterhand och då kan man jämföra  
skillnader från tidigare nyhetsbrev. Två vanliga sätt att testa i samband med utskick är med 
det som kallas för A/B split test och tiden för utskick. 

6.2.1 A/B split test

Ett sätt att testa hur bra eller dåligt ett nyhetsbrev fungerar, och där det väldigt tydligt 
syns vad mottagarna reagerar på, är med hjälp av det som kallas A/B split test. Metoden  
innebär att man skapar olika versioner av ett nyhetsbrev, innehållandes samma information, 
men utformad på olika sätt (Apsis, 2010). Resultatet av testet ger en tydlig bild av vilken  
version som fungerade bäst. Det ger även mer konkret information såsom var flest personer 
klickade, vilka rubriker som lockade till vidare läsning samt vilka bilder som intresserade 
mottagarna. A/B split test är en nyckelfaktor för att öka klicken i ett nyhetsbrev och få en 
förståelse för målgruppen (Boozt, 2010).    

6.2.2 Tid för utskick

En viktig faktor som påverkar ett nyhetsbrevs öppningsfrekvens är tidpunkten för utskick-
et (Apsis, 2010; Boozt, 2010). Vilken veckodag man skickar ut sitt nyhetsbrev kan vara 
direkt avgörande för om mottagarna öppnar det eller inte, och därför kan det vara värt att  
testa olika dagar och tidpunkter för att komma fram till vad som fungerar bäst. Det finns en  
undersökning som visar att de brev som skickas till privatpersoner får bäst respons om 
de skickas på fredagar (Apsis, 2010). Anledningen till detta skulle då vara att vi är mest  
mottagliga för sådan information i samband med helg och ledighet. Med det inte sagt att alla 
borde skicka sina nyhetsbrev på fredagar (vilket troligtvis inte skulle ge särskilt bra resultat 
eftersom allas inboxar skulle blir fulla snabbt), eftersom resultatet beror på flera faktorer. 

Att testa tiden för utskick är därför ett bra sätt för att få en förståelse för sin målgrupp, och 
vilken tid och dag som passar dem bäst. En bra insikt i kunderna och deras beteende gör 
det enklare för företag att skicka sina nyhetsbrev på en dag och tid som passar deras kunder 
bäst (Bonde-Teir & Westerståhl, 2007).  
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7 Diskussion

Under denna punkt diskuteras allt från resultatet av researchen till vilken arbetsmetod som 
använts. Syftet är att ge min personliga åsikt på det som framkommit under arbetets gång 
och även reflektera över problem och frågeställningar som uppkommit längs vägen. 

7.1 Nyhetsbrev i allmänhet

Detta arbete fokuserar på nyhetsbrev inom e-handeln och framför allt inom modebran-
schen. Även om många av de krav som beskrivs gäller för all e-postkommunikation, bör 
man som läsare vara medveten om att de inte kan appliceras på e-post inom alla branscher. 
Det finns troligtvis stora skillnader på hur företag väljer att designa sina utskick. Den största  
anledningen till att modebranschen brottas med problem kring bildhanteringen beror  
framför allt på att deras kunder efterfrågar just bilder. Ett företag vars kunder inte  
nödvändigtvis begär bilder gör det enklast för sig att endast använda sig av text, eftersom 
det är lättare att hantera. I de branscher där nyhetsbrevets grafiska form är betydelsefull, 
blir samspelet mellan form och teknik extra viktigt. 

En av de främsta styrkorna med e-postkommunikation är som tidigare beskrivits att det är 
ett extremt mätbart medium. Med hjälp av specialdesignade program kan man få svar på 
hur meddelandet mottagits av de man skickat det till, vilket ger en god förståelse för vad 
som intresserar dem och vad man bör undvika. Även om svaren kommer snabbt krävs det 
att någon tar sig tid att titta på resultaten och analysera dem. Enligt min erfarenhet finns 
dock sällan tid att titta på varje utskick även om informationen finns. Ett företag som Boozt 
där man skickar mellan 10 och 20 nyhetsbrev per vecka har inte möjlighet att utvärde-
ra resultaten från varje utskick. Däremot kan ett företag som skickar ett brev per vecka,  
analysera mottagarnas beteende mer ingående och därmed verkligen utnyttja fördelarna 
med mediet. 

Även om de stora frågorna kring hur ett nyhetsbrev fungerar och vilka de tekniska och 
formmässiga kraven beskrivs och förklaras, ska man komma ihåg att en viktig del av brevet 
är vad det innehåller, det vill säga vad som står i texten. Detta arbete förklarar dock en  
annan nivå av arbetet, där det förutsätts att grunden redan finns. Med andra ord räcker inte 
informationen i detta arbete för att skapa ett framgångsrikt nyhetsbrev, utan ger snarare en 
förståelse för mediet och dess för- och nackdelar. Ett lyckat nyhetsbrev, i den bemärkelsen 
att mottagarna tar till sig budskapet, kräver ett innehåll som engagerar och intresserar. Även 
om formen kan vara viktig för att fånga upp och lägga en grund, är det trots allt inte det som 
gör att mottagarna läser brevet. 

Det finns ett stort glapp av information och kunskap inom branschen när det kommer till 
vad ett nyhetsbrev bör innehålla. Beroende på var i organisationen man befinner sig anses 
målet och syftet med ett nyhetsbrev vara olika. Som exempel kan nämnas det som togs upp 
under punkt 2.1 och som handlar om striden mellan designer, tekniker och säljare. Under 
min tid på Boozt blev det tydligt att det mellan dessa tre grupper pågår en ständig kamp om 
vad nyhetsbrevet egentligen har för funktion. Säljarna menar att breven ska sälja produkter 
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och få folk till hemsidan där de ska handla produkterna. De vill gärna poängtera när det är 
REA eller nedsatt pris, inte sällan med hjälp av stora röda så kallade ”splashar”. Problemet 
som uppstår är att den grafiska formgivaren inte vill lägga in för mycket information i bre-
vet i form av splashar, eftersom man hellre arbetar efter mottot ”ju enklare desto bättre”. 
De som arbetar med designen arbetar gärna i ett längre perspektiv där man vill skapa en 
god relation till kunderna på sikt, och inte bara fylla breven med säljnyheter (som tidigare 
beskrivits finns det dessutom de som menar att man inte ska behandla nyhetsbrev som 
ett säljbrev, utan bör ge kunderna mer värdefull information). Säljarna däremot menar att 
erbjudandena är det som säljer breven och i sin tur även produkterna, och att det trots allt 
är det verksamheten går ut på. Slutligen har de som arbetar med de tekniska funktionerna 
åsikter kring hur brevet ser ut, eftersom deras arbete går ut på att säkerställa att breven 
når de tänkta mottagarna. Därför har de åsikter kring hur nyhetsbrevet bör utformas, vilka 
teckensnitt som ska användas, var bilder bör placeras etcetera. 

Det går inte att säga att designern har mer rätt än säljaren, eller säljaren mer rätt än  
teknikern, eftersom alla roller är viktiga i processen. Då Boozt koncept bygger på att de 
kan tillgodose kundens alla önskemål kring deras e-handel, krävs det att alla medabetarna 
kompromissar och lär sig av varandra. Möjligtvis skulle arbetet underlättas av att kundens 
och Boozt:s mål med brevet redan från början tydliggjordes. Om samtliga team var med-
vetna om att kundens önskemål var att brevet skulle fokusera på att sälja deras produkter, 
hade det underlättat eftersom man då kan bortse från övriga värden såsom att förbättra 
relationen med konsumenterna. Även en bättre kommunkation mellan de olika rollerna 
skulle förenkla samarbetet och troligtvis resultera i ett mer effektivt arbete. Förståelse för 
varandras kunskaper och erfarenheter tror jag ger de bästa förutsättningarna för företag 
som Boozt att skapa framgångsrika nyhetsbrev.   

7.2 Etik & valfrihet     

Med ny teknik uppstår även frågor som rör bland annat etik och människors valfrihet. I detta 
fall handlar det om den teknik som finns och används för att lära känna sin målgrupp bättre 
och föra statistik på deras vanor och intressen. För de företag som arbetar med nyhetsbrev 
är den demografiska statistiken en oerhörd tillgång, eftersom det ger dem en större inblick 
i kundernas beteende, vilket ingen annan marknadsföringskanal hittills kan mäta sig med. 
Det innebär att meddelandena kan effektiviseras och göras mer personliga och anpassade 
efter mottagaren, vilket i sin tur resulterar i en ökad försäljning (då kunderna svarar väl på 
ett personligt tilltal). 

Kanske kan man jämföra den nya tekniken och sättet att agera gentemot sina kunder, som 
svaret på näthandelns butiksbiträde? Eftersom köpsituationen har helt andra förutsättningar 
än den traditionella shoppingen (där man går in i en fysisk butik och får hjälp av ett biträde), 
kan en mer personlig shoppingupplevelse på Internet möjligen ersätta den gamla. 

Problemet med att kräva kunderna på information om deras intressen, ålder, kön etcetera, 
är att det finns en etisk dimension. Är det okej att kräva information från sina kunder? Hur 
ställer kunderna sig till de nya marknadsföringsmetoderna?
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Jag har inga svar på dessa frågor och har heller inte hittat några i min research. Vad jag vet 
är att man i Sverige har en lagstiftning som säger att man inte får skicka e-post till personer 
som inte godkänt det. Det innebär att vi har en större valfrihet än de länder vars lagstift-
ning inte är lika strikt på det området. Vi kan välja bort brev som inte tilltalar oss, eller vars 
budskap känns ointressant. Därmed kan man även undvika medlemskap hos de företag 
där det personliga reviret inte respekteras och där mottagaren anser att sändaren är för 
påträngande.   

Kanske handlar det bara om att vänja sig vid en ny typ av köpsituation där de påträngande 
nyhetsbreven kan liknas vid påflugna säljare i klädbutiken. Även i de situationerna har vi 
en valfrihet som innebär att vi själva bestämmer hur mycket av vår personlighet vi är villiga 
att erbjuda försäljaren. Det innebär inte att man ska sluta diskutera frågor kring etiken i 
nyhetsbreven, men att vi kanske bör vidga vår bild av dem och snarare behandla dem som 
den nya tidens butiksbiträde. 

7.3 Framtiden för nyhetsbrev

Som alltid är det svårt att sia om framtiden, och oavsett vilken riktning vi gissar att den tar 
kommer vi aldrig sluta förvånas. Nyhetsbrev är ett relativt nytt fenomen och vi har bara sett 
början av deras utveckling. Det vi idag konstaterar är att det personliga tilltalet är viktigt för 
kunderna, brevet måste kännas speciellt riktat till dem och deras behov. Samtidigt möts vi av 
reklam vart vi än går och därför måste nyhetsbreven stå ut från bruset och särskilja sig från 
övriga marknadsföringskanaler på fler sätt än bara genom det personliga tilltalet. Min gissn-
ing är att nyhetsbreven går mot att bli allt mer interaktiva, det vill säga samspelar mellan 
kund och företag. Mottagarna kommer bli mer involverade i breven och styra över innehål-
let i högre grad, kanske genom att själv designa brevet utifrån sina behov och önskemål? 
Det kan även tänkas att nyhetsbreven inkorporeras i sociala medier såsom Facebook, Twit-
ter och bloggar. Kanske kan man skicka vidare det nyhetsbrev man själv valt innehållet i till 
sina läsare på sin blogg, och därmed får fler ta del av erbjudanden och information?

Det största hotet för nyhetsbrev via e-post kan vara nyhetsbrev via sms. Dessa är kortare 
meddelanden som har ett specifikt budskap, vilket innebär att det går snabbt för mottagar-
na att ta till sig informationen. Mobiltelefonen är dessutom i princip alltid inom räckhåll för 
människor idag, till skillnad från mejlen som kräver tillgång till Internet. Dock gör ny teknik 
såsom iPhone det enklare för nyhetsbreven via e-post att nå ut till kunderna, eftersom de 
har både Internetmöjligheter och en bra skärmupplösning. 

7.4 Metod- och litteraturdiskussion     

Eftersom uppsatsen skrevs i samband med min praktik på Boozt är det till stor del präglat 
av mitt arbete under denna period. Alla erfarenheter och de diskussioner som fördes under 
denna tid har legat till grund för det som skrivits och de reflektioner som gjorts. En nackdel 
med att arbeta enligt denna metod är att arbetet styrs av uppdragsgivarens åsikter och 
sätt att arbeta. Det finns säkerligen många olika sätt att arbeta med nyhetsbrev på och hur 
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man ser på dem och deras funktion skiljer sig åt, men här har jag valt att lyfta fram Boozt 
och några av deras metoder. Mest värdefullt tycker jag det har varit att samtidigt som jag 
gjort research, även kunnat testa teorierna i verkligheten och applicera de metoder som 
rekommenderas. En del av dem har fungerat bra medan andra har visat sig inte vara särskilt 
verklighetsbaserade. I de flesta fall har jag lyssnat på de erfarna medarbetarna på Boozt 
eftersom många av dem har flera års kunskaper inom området och vet vad som fungerar 
och vad som inte gör det. 

När det kommer till litteraturen har jag haft en del svårigheter att hitta relevanta texter. 
Som Bonde-Teir och Westerståhl nämner i sin bok E-postreklam - den nya direktreklamen  
(2007) så finns det inte mycket fakta och information eftersom det är ett så pass nytt sätt att 
arbeta. Människor har helt enkelt inte teoretiserat särskilt mycket kring ämnet och därför 
har det heller inte skrivits några böcker. 

De bästa fakta har kommit från de företag som arbetar med e-postkommunikation, såsom 
Boozt, Emailvision och Apsis. De är de enda som kunnat ge konkreta förslag och metoder 
till hur man arbetar med mediet och vad man bör tänka på när man designar nyhetsbrev. 
Själva begreppet e-postkommunikation finns beskrivet i ett fåtal böcker, bland annat i just 
E-postreklam – den nya direktreklamen (Bonde-Teir & Westerståhl, 2007). Här ges bra 
förklaringar på själva begreppet och det beskrivs även ingående hur mediet fungerar och 
samverkar med mottagarna. 

Att arbeta med ett ämne som är relativt outforskat är på många sätt svårare, men också 
mer intressant. Det finns inte bevis för allting utan mycket av det som sägs och skrivs grun-
dar sig på erfarenheter som företagen själva har. Det innebär att deras kunskap är begrän-
sad till den marknad eller inom det område som de specificerat sig på. För att få en full 
förståelse för hur nyhetsbrev fungerar och kunna dra paralleller och jämförelser mellan de 
olika branscherna, hade det krävts undersökningar och djupgående tester för att kunna dra 
rätt slutsatser. Tyvärr finns sådan information inte att tillgå idag, men det skulle med största 
sannolikhet vara till stor nytta för de företag som arbetar med nyhetsbrev via e-post.  
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8 Slutsats

Det är inte svårt att förstå varför allt fler väljer att marknadsföra sig via e-post. Förutom att 
det är kostnadseffektivt så ger det även företag en chans att förstå sina kunder och deras 
behov. Med enkla medel kan resultaten av ett e-postutskick analyseras och därefter anpas-
sas efter målgruppen eller efter specifika kundgrupper. Därmed har man en möjlighet att 
bygga upp starka relationer mellan företag och kund, och även skapa ett förtroende för 
företaget och deras produkter. 

För att lyckas krävs det att man förstår begränsningarna med e-post och de olika klienter 
som behandlar mejlen. Det går inte att skapa ett universalutskick som ser exakt likadant 
hos alla mottagare, däremot kan man designa brev som ser bra ut oavsett vem som öppnar 
det. Framför allt bör man förstå hur bilder och text begränsas av klienterna, men samtidigt 
inte låta sig begränsas för mycket av det. Undersökningar visar att ett grafiskt formgivet mejl 
attraherar fler läsare, vilket är ett starkt argument för att inte låta de tekniska kraven stå i 
vägen. 

Att formge nyhetsbrev handlar inte bara om att skapa ett tilltalande utskick, utan även om 
hur man undviker att hamna i spamfilter och säkerställer att brevet når de tänkta mottagar-
na. Generellt kan man säga att spamfilter är känsliga för e-post vars innehåll påminner om 
e-post från som skickas från mindre seriösa företag. Vad det gäller leveransbarheten finns 
det bra hjälp att få av specialdesignade program som ger information kring hur mottagarna 
reagerar på utskicken.

E-post är ett kraftfullt verktyg om man anpassar meddelandet efter mottagarnas önskemål 
och de tekniska och formmässiga kraven. Då har man ett medium som är både kostnad-
seffektivt och relationsstärkande, och som förenklar kommunikationen mellan företag och 
kund. 
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Ordlista

Alt tagg - Visar den alternativa texten när bild ej visas.

Demografisk statistik - Statistik som berör människors ålder, kön, intresse, inkomst, 
etnicitiet, civilstånd etcetera.

E-handel - Elektronisk handel. Olika former av handel som sker med hjälp av datorer.

E-postklient - Program för e-post där användaren läser, skriver och hanterar e-post.

HTML - Hyper Text Markup Language. Text som används på exempelvis hemsidor och i 
nyhetsbrev för text som är inbyggda i sidan. Garanterar visning av text oavsett mottagare. 

Klickfrekvens - Hur ofta något klickats på av mottagarna.

Kontaktkostnad - Kostnad per uppnådd kontakt.

Spam - Skräppost. Oönskad reklam till e-postadress.

Öppningsfrekvens - Hur många gånger mottagarna öppnat nyhetsbrevet.


