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Sammanfattning  

 
Titel: Den mindre detaljhandlarens resa mot digitalisering - en kvalitativ studie om 
utvecklingen av digitala marknadskanaler hos mindre detaljhandlare. 
 
Författare: Konrad Hamberger och Patrik Holgersson  
 
Handledare: Lars Witell 
 
Nyckelord: E-handel, Digital marknadskanal, Kundgrupp, Produktkategori, Resurser, 
Sammankoppling, Implementering  
 
Bakgrund: Under senare år har detaljhandeln genomgått en betydande förändring till 
följd av ökad digitalisering och e-handel. Konkurrensen har ökat märkbart från digitala 
aktörer, vilket har lett till att många detaljhandlare har utökat sin affärsverksamhet till att 
även inkludera digitala marknadskanaler för att möta denna konkurrens. Mindre 
detaljhandlare har emellertid inte följt denna utveckling i samma takt som större aktörer. 
Studien kommer därför att närmare undersöka de underliggande förutsättningarna till 
varför mindre detaljhandlare inte har kommit lika långt i denna utveckling.  
 
Syfte: Studien syftar till att undersöka vad som driver utvecklingen av digitala 
marknadskanaler hos mindre detaljhandlare, vilket kommer att realiseras genom att 
närmare kartlägga förhållandet mellan den digitala utvecklingen och detaljhandlarnas 
kundgrupp, produktkategori och resurser.  
 
Genomförande: Studien är en iterativ flerfallsstudie av kvalitativ karaktär. Empiri har 
samlats in från elva detaljhandlare i Motala som har upplevt detaljhandelns förändring till 
följd av en ökad digitalisering och e-handel. Vidare har detaljhandlarna valts ut via ett 
strategiskt urval. 
 
Slutsats: Studiens resultat visar att olika typer av detaljhandlare förhåller sig annorlunda 
till utvecklingen av digitala marknadskanaler beroende på vilken kundgrupp, 
produktkategori och resurser detaljhandeln innehar. Studien visar därför på att dessa 
olikheter bland de studerade förutsättningarna kan påverka vilken väg mindre 
detaljhandlare kommer ta när de kommer till deras utveckling av digitala 
marknadskanaler.  
 

   

 



 
 
 

 

 

Abstract 

 
Title: The small retailer’s journey towards digitalization - a qualitative study regarding 
the development of digital market channels of small retailers.   
 
Authors: Konrad Hamberger and Patrik Holgersson   
 
Supervisor: Lars Witell  
 
Key words: E-commerce, Digital marketing, Customer group, Product Category, 
Resources, Integration, Implementation.   
 
Background: The retail business has gone through a vital change during the last years 
due to the increase of digitalization and e-commerce. There has been a significant increase 
of competition from digital firms, which has resulted in an inclusion of digital market 
channels in the business model among many retailers, as a response to this increased 
competition. However, small retailers have not followed the same pace of development 
as bigger firms. This study will therefore do a closer investigation considering the 
underlying circumstances of why small retailers have not gone as far within this 
development.   
 
Purpose: The study is aiming to investigate what influences the development of digital 
marketing channels among small retailers, which will be realized through a closer 
identification of the relationship between this development and the retailers’ customer 
group, product category and resources.   
 
Completion: The study is an iterative, multiple case study characterized by a qualitative 
approach. The empirical material has been gathered from eleven retailers in the city of 
Motala that has experienced a change of the retail business caused by the increased 
digitization and e-commerce. Furthermore, the retailers have been chosen according to a 
strategic selection.    
 
Conclusion: The result of the study is showing that that different types of retailers are 
approaching the development of digital market channels differently depending on their 
customer group, product category and resources. Therefore, the study is showing that 
these differences among the investigated circumstances can affect the tactical direction 
of small retailers when it comes to their development of digital market channels.   
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

I takt med ett allt mer digitaliserat samhälle, har detaljhandeln genomgått en förändring 

under senare år. Fysiska butiker har fått en ökad konkurrens från andra marknadskanaler 

och en stor del av handeln har förflyttats till e-handeln (HUI Research, 2018). Den totala 

e-handeln i Sverige växte med 16 procent under 2017, samtidigt som den sammanlagda 

detaljhandelsförsäljningen enbart växte med 2,2 procent under samma period (HUI 

Research, 2018). Följaktligen är hotet mot detaljhandlare inom centrumhandeln från e-

handeln är något som diskuteras mycket inom media. Vidare är Motala en av de städer 

där en del av köpkraften i framtiden beräknas fångas upp av e-handeln, vilket resulterar i 

att den fysiska butikshandelns köpkraft kommer att minska (HUI Research, 2018).  

 

I artikeln “E-handelns tid är nu” skriver Voister (2018) att en växande näthandel med 

nya kundbeteenden, sökmotorer och sociala medier sätter stor press på den fysiska 

detaljhandeln. Vidare nämner Voister (2017) att 28 procent av landets småföretagare 

uppger att de inte planerar att ta ytterligare steg mot digitalisering. Detta ses som både ett 

överraskande och oroväckande fenomen eftersom småföretagare riskerar att gå miste om 

de kostnads- och effektivitetsfördelar som digitalisering kan innebära (Voister, 2017).         

 

Digitalisering behöver emellertid inte enbart innebära negativa konsekvenser för den 

fysiska butiken. Lewis och Cockrill (2002) nämner att små och medelstora detaljhandlare 

har möjlighet att använda digitaliseringen av marknaden som en konkurrensfördel om den 

implementeras på ett förmånligt sätt med den fysiska butiken. Om detaljhandlare 

genomför en implementering av digitala kanaler på ett fördelaktigt sätt, kan det innebära 

att de kan bemöta kunder och leverantörer på nya plattformar som ej varit tillgängliga 

tidigare (Lewis och Cockrill, 2002). Således kommer det vara viktigt för detaljhandlare 

att implementera digitala marknadskanaler i sin affärsmodell i framtiden (HUI Research, 

2018). Utöver det kommer det också vara viktigt för fysiska butiker att fokusera på de 

delar av kundupplevelsen som är svårare att tillhandahålla online, som exempelvis 

personlig service (HUI Research, 2018).  

 

 



 
 
 

 2 

Vidare har inköpsprocessen hos konsumenter förändrats. Kunder har under senare år 

börjat använda sig av flera marknadskanaler för att spara tid, pengar och minimera sin 

ansträngning (Hsiao, Yen & Li, 2012). Frambach, Roest och Krishnan (2007) diskuterar 

även att konsumenters preferenser skiljer sig markant mellan olika steg i inköpsprocessen 

och att det därför är vanligt för konsumenter att använda sig av olika marknadskanaler 

vid olika steg i inköpsprocessen. Användningen av flera marknadskanaler har också 

möjliggjort ett enklare tillvägagångssätt för konsumenter att tillhandahålla information 

och kunskap angående olika produkter. Den förbättrade produktkunskapen hos 

konsumenter har även lett till att informationsasymmetrin mellan företag och 

konsumenter har minskat (Hsiao et al. 2012). Detta förändrade beteendet hos 

konsumenter har lett till att återförsäljare börjat inse värdet i det växande kundsegment 

som använder sig av flera marknadskanaler. Vidare har detta gjort att många återförsäljare 

har öppnat upp sig för möjligheten att implementera flera marknadskanaler med 

ambitionen att möta nya kundsegment (Zhang, Farris, Irvin, Kushwaha, Steenburg & 

Weitz, 2010).  

 

Diskussionen om hur företag ska gå tillväga när de börjar använda flera marknadskanaler 

handlade initialt om beslut angående inkludering av nya potentiella kanaler till ett företags 

marknadsstrategi (Geyskens, Gielens & Dekimpe, 2002). Då internet har fått en allt större 

betydelse inom företags marknadsföring har forskningens inriktning således flyttats från 

att fokusera på om företag ska inkludera digitala marknadskanaler i deras 

marknadsstrategi. Forskningen har följaktligen istället börjat fokusera på hur kundens 

köpprocess hanteras när den sker över flera kanaler och hur ett företags olika kanaler kan 

kopplas samman och koordineras så att övergångarna mellan marknadskanaler sker på ett 

smidigt sätt (Neslin, Grewal, Leghorn, Shanker, Teerling, Thomas & Verhoef, 2006). 

 

1.2 Problemformulering 

Som tidigare nämnts har studier (Lewis & Cockrill, 2002) visat på att mindre 

återförsäljare kan använda e-handel som en konkurrensfördel genom att utveckla nya 

marknadskanaler. Trots denna iakttagelse har användningen av e-handel sedan en längre 

tid tillbaka varit låg hos mindre detaljhandlare (Lewis & Cockrill, 2002). Denna trend är 

något som fortfarande är utbredd hos mindre detaljhandlare och i Voisters artikel 

“Småföretag tror inte på digitalisering” (2017) framgår det att många mindre 
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detaljhandlare fortfarande inte planerar att använda sig av e-handel. Detta är ett problem 

för mindre detaljhandlare då deras verksamhet riskerar att hamna efter och förlora 

konkurrenskraft genom att de inte använder de marknadskanaler som konsumenter 

efterfrågar (Lewis & Cockrill, 2002). Detta kan innebära negativa konsekvenser för 

mindre detaljhandlare, eftersom de som inte väljer att implementera digitala 

marknadskanaler i sin verksamhet riskerar att möta svårigheter när det kommer till fortsatt 

överlevnad av affärsverksamheten (Berman, 2019). 

 

Trots småföretagarnas begränsade digitalisering uttrycker Johansson (2018) att den 

traditionella detaljhandeln, med ett homogent varuutbud och ett begränsat tjänsteinslag, 

är på väg att förändras. Inom den fysiska detaljhandeln har det börjat introduceras nya 

försäljningsalternativ utöver den traditionella butiken. Försäljningsalternativ som har 

börjat förekomma är exempelvis showrooming, vilket är butiker som i första hand 

fungerar som en uppvisningsplats för varor snarare än en försäljningspunkt, och pick-up 

points, där butiken fungerar som en upphämtningsplats för varor som kunden har beställt 

eller betalat online (Johansson, 2018). Emellertid är det främst större aktörer inom 

detaljhandeln som har börjat implementera nya marknadskanaler och 

försäljningslösningar i sin marknadsstrategi, medan mindre detaljhandlare har varit 

långsammare i att anpassa sig till denna förändring på marknaden (Lewis & Cockrill, 

2002). Studien försöker därför ta reda på varför mindre detaljhandlare inte har kommit 

lika långt i utvecklingen av digitala marknadskanaler i jämförelse med större aktörer. 

Vidare kommer denna utveckling att studeras utifrån två aspekter där den första är 

implementeringen, vilket syftar på detaljhandelns införande av nya marknadskanaler. 

Fortsättningsvis fokuserar den andra aspekten på sammankopplingen mellan 

marknadskanaler, vilket syftar på hur mycket samordning, koordination och enhetlighet 

det går att identifiera mellan de befintliga marknadskanaler i en affärsverksamhet.    

 

En tydlig skillnad som går att identifiera mellan mindre detaljhandlare och större aktörer 

är att mindre detaljhandlare ofta har mer begränsade resurser när det kommer till 

exempelvis utbildning och kapital (Grimmer. L, Miles, Byrom & Grimmer. M, 2017; 

Kroon, Van De Voorde & Timmers, 2013). Det finns således ett behov inom forskningen 

att studera hur mindre detaljhandlares överlag mer begränsade resurser influerat deras 

beslut angående utveckling av digitala marknadskanaler. Vidare skiljer sig även 

preferenserna mycket mellan olika kundgrupper när det kommer till användningen av 
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digitala marknadskanaler hos mindre detaljhandlare (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014), 

vilket gör att en utveckling av digitala marknadskanaler efterfrågas olika mycket 

beroende på vilken kundgrupp en detaljhandlare har. Det är därför intressant att närmare 

undersöka hur mindre detaljhandlare förhåller sin utveckling av digitala marknadskanaler 

utifrån butikens kundgrupp. Avslutningsvis påverkar även butikens produktkategori 

gynnsamheten för en utveckling av digitala marknadskanaler (Brynjolfsson, Hu & 

Rahman, 2007), vilket kommer undersökas närmare genom att studera hur mindre 

detaljhandlares produktkategori har influerat deras val angående utvecklingen av digitala 

marknadskanaler. Sammanfattningsvis kommer alltså denna studie fokusera på hur 

mindre detaljhandlare väljer att utveckla sina marknadskanaler utifrån deras kundgrupp, 

produktkategori och resurser.        

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som driver utvecklingen av digitala 

marknadskanaler hos mindre detaljhandlare, vilket kommer att realiseras genom att 

närmare kartlägga förhållandet mellan utvecklingen av digitala marknadskanaler och 

detaljhandlarnas kundgrupp, produktkategori och resurser.  

 

1.4 Frågeställningar 

● Hur förhåller sig mindre detaljhandlare till implementering av digitala 
marknadskanaler utifrån deras kundgrupp, produktkategori och resurser? 

● Hur anpassar mindre detaljhandlare sin sammankoppling av digitala och fysiska 
marknadskanaler utifrån deras kundgrupp, produktkategori och resurser? 

● Hur anpassar mindre detaljhandlare sitt val av försäljningsalternativ utifrån 
affärsverksamhetens antal marknadskanaler och grad av sammankoppling mellan 
dem?   

 

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till elva mindre detaljhandlare i Motala med olika grad av 

implementering och sammankoppling av digitala marknadskanaler med den fysiska 

detaljhandeln. Studien har avgränsats till ett företagsperspektiv eftersom studien 

genomförs utifrån detaljhandlarnas synvinkel. Vidare avgränsades även studien till en 

specifik ort då omliggande förutsättningar som ej varit relevanta för syftet hade kunnat 

influera resultatet om det empiriska materialet samlades in i olika orter. 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska val som tillämpas i studien. Däribland 

innefattas en argumentering till val av kvalitativ studie, tillämpning av det 

fenomenologiska perspektivet och användningen av semistrukturerade intervjuer för 

insamling av empiri.  

 

2.1 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två primära forskningsstrategier inom 

företagsekonomisk och samhällsvetenskaplig forskning, vilket är kvalitativ och 

kvantitativ. Den vanligaste uppdelningen som brukar göras mellan dessa strategier bygger 

på att kvalitativ forskning anses vara en forskningsstrategi där fokus snarare ligger på ord 

än på siffror under datainsamling och analys. Kvantitativ forskning anses däremot vara 

en forskningsstrategi som framhäver kvantifiering och mäter olika typer av fenomen vid 

datainsamling och analys (Bryman & Bell, 2013).  

 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är den kvalitativa forskningsstrategin mer 

anpassad för att beskriva ett fenomen i sitt sammanhang och bidra till ökad förståelse för 

det specifika fenomenet. Då studien syftar till att få en djupare förståelse kring hur 

undersökningens detaljhandlare förhåller sig till de studerade förutsättningarna angående 

utvecklingen av digitala marknadskanaler är en kvalitativ forskningsstrategi väl lämpad 

för studien. En kvantitativ forskningsstrategi handlar däremot om insamling av numeriska 

data, där strukturerade intervjuer och enkätundersökningar hade varit passande 

tillvägagångssätt för att samla in empirin (Bryman & Bell, 2013). Detta gör att en 

kvantitativ forskningsstrategi ej hade varit lämplig för studien, då det hade varit svårt att 

uppnå en djupare förståelse.      

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) finns det två begrepp som är vanligt 

förekommande inom vetenskapsteorin, vilket är ontologi och epistemologi. Vidare 

beskriver Fejes och Thornberg (2015) ontologi som teori om det som existerar och hur 

verkligheten är utformad, medan epistemologi beskrivs som teori om att producera 

kunskap.  Ontologi och epistemologi bygger sedan vidare på tre olika perspektiv; 

realistiskt, fenomenologiskt och konstruktivistiskt. Det realistiska perspektivet grundar 
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sig i att det finns en objektiv verklighet. Vidare ställer sig de fenomenologiska och 

konstruktivistiska perspektiven mot ontologiska antaganden om att det bara finns en 

verklighet och hävdar istället att det finns flera verkligheter (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). 

 

Då fenomenologin lägger större tyngd på intervjuobjektens egna perspektiv och 

tolkningar (Bryman & Bell, 2013) anser vi att detta vetenskapliga förhållningssätt lämpar 

sig bra för denna studie. Detta eftersom studien syftar till att undersöka hur 

detaljhandlarna i Motala reflekterar kring de studerade förutsättningarnas förhållande till 

implementeringen av nya digitala marknadskanaler och sammankopplingen mellan dem 

och den fysiska butiken. Vi anser därför att det fenomenologiska perspektivet lämpar sig 

väl för att lyfta fram detaljhandlarnas reflektioner. Vidare fokuserar det fenomenologiska 

perspektivet enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) på att fånga intervjuobjektens unika 

upplevelser, vilket ofta bidrar till att intervjuobjekten känner sig trygga och kan berätta 

fritt kring problemet.  

 

2.3 Ansats 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika ansatser, induktiv och deduktiv, för att 

behandla förhållandet mellan teori och forskning. Med en induktiv ansats strävar 

forskaren efter att dra generaliserbara slutsatser utifrån en eller flera observationer. 

Följaktligen genererar forskaren teorier utifrån det empiriska materialet. En deduktiv 

ansats skiljer sig mot den induktiva ansatsen genom att forskaren utgår från en viss teori, 

vilket det härleds en hypotes eller påstående från. Hypotesen eller påståendet prövas 

sedan mot den insamlade empirin i studien (Bryman & Bell, 2013). Vidare argumenterar 

Bryman och Bell (2013) för att ett tillvägagångssätt med inslag av både deduktiva och 

induktiva ansatser kan ses som en iterativ ansats, vilket tillåter forskaren att växla mellan 

teori och empiri (Bryman & Bell, 2013).  

 

En iterativ ansats är passande för denna studie då det har funnits ett behov av att gå 

igenom existerande litteratur inom forskningsområdet före empiriinsamlingen, för att få 

en överblick av var forskningen befinner sig idag. Denna litteraturgenomgång var 

nödvändig att genomföra för att undvika risken att studien upprepade redan genomförd 

forskning, samt för att utforma en problemformulering och frågeställning som var 
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relevant utifrån det aktuella forskningsläget. Vidare användes även den insamlade teorin 

från litteraturgenomgången som utgångspunkt för intervjuguiden, då frågorna i 

intervjuguiden var baserades på den ursprungliga teoretiska referensramen. Emellertid 

fanns det också ett behov av att gå igenom ytterligare litteratur efter insamling av 

empiriska data och justera vår teoretiska referensram utifrån den specifika miljö som vi 

upplevde under empiriinsamlingen, vilket styrker användningen av iterativ ansats.  

 

2.4 Forskningsdesign 

Enligt Bryman & Bell (2013) är en flerfallsstudie en studie som inkluderar många olika 

fall och fokuserar på att studera de olika fallen i sitt unika sammanhang. Vidare kan en 

flerfallstudie baseras på två olika strategier där den första utgörs av att välja ut fall som 

är så lika varandra som möjligt, med syftet att öka säkerheten i studiens resultat. Vidare 

bygger den andra strategin på att undersöka fall som avsiktligen skiljer sig åt, i syfte att 

undersöka om de variationer som finns mellan fallen ger upphov till varierande resultat 

(Ahrne & Svensson 2015). Vi ser därför en flerfallstudie som en lämplig design för vår 

studie, med detaljhandlarna i Motala som de specifika fallen. Detta är eftersom studien 

ämnar att undersöka olika detaljhandlares förutsättningar för implementering av digitala 

marknadskanaler och sammankopplingen mellan marknadskanalerna och den fysiska 

butiken, samt undersöka hur dessa förutsättningar varierar mellan de olika 

detaljhandlarna.  

 

Vidare är en studie som undersöker flera fall mer fördelaktig för studiens syfte i 

jämförelse med om bara ett fall hade undersökts. Detta är eftersom en undersökning av 

ett fall inte ger utrymme för att undersöka hur variationen av de studerade 

förutsättningarna inverkar på implementeringen och sammankopplingen på olika sätt. Det 

är exempelvis problematiskt att undersöka om en viss förutsättning har inverkat på 

implementeringen och sammankopplingen i ett enstaka fall, eftersom det inte finns 

möjlighet att göra en jämförelse med ett annat fall där denna förutsättning inte varit 

närvarande.   
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2.5 Datainsamling 

2.5.1 Litteraturgenomgång  

Den viktigaste anledningen till att göra en litteraturgenomgång är att undersöka vilken 

kunskap som redan finns inom forskningsområdet för att undvika återupprepning 

(Bryman & Bell, 2013). Litteraturgenomgången påbörjades genom att gå igenom 

översiktsartiklar och facklitteratur inom området. Sökord som användes frekvent under 

litteraturgenomgången var exempelvis “E-commerce”, “Multichannel Retailing”, 

“Omnichannel Retailing” och “Digital marketing”. När en överblick hade skapats över 

var forskningen befann sig i dagsläget, påbörjades sedan en djupare eftersökning av 

litteratur inom det specifika området. Vidare användes sökfunktionen för artiklar och 

böcker på Linköpings Universitetsbiblioteks hemsida och databaser, såsom Scopus och 

Google Scholar, för att säkerställa litteraturens relevans och trovärdighet.    

 

2.5.2 Intervjuer 

Bland kvalitativa studier används vanligen intervjuer av en mer eller mindre strukturerad 

form (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Intervjuer möjliggör en ökad förståelse av 

intervjuobjektens syn på ett fenomen kopplat till den specifika kontext som önskas 

undersökas (Lantz, 2013). Vi anser därav att intervjuer är en lämplig insamlingsform av 

empiri då det är ett tillvägagångssätt som är väl lämpat för att få en djupare förståelse 

angående studiens syfte.   

 

Studien använder sig av en semistrukturerad intervju, vilket innebär att intervjuaren utgår 

från en intervjuguide med frågor som på förhand är angivna. Intervjuguiden har emellertid 

en viss grad av flexibilitet, vilket gör att det finns utrymme att kringgå intervjuguiden om 

exempelvis intervjupersonen kommer in på något intressant ämne utöver det som nämns 

bland frågorna (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vidare understryker Bryman och Bell 

(2013) att det finns en möjlighet att ställa kompletterande frågor om det anknyts till något 

som intervjuobjektet uttalat sig om, vilket ger ytterligare flexibilitet till intervjuerna. Vi 

anser därav att semistrukturerade intervjuer passar denna studie eftersom denna 

intervjuform innefattar en intervjuguide, se Bilaga 1, vilket bidrar till att intervjuerna 

håller en viss struktur och reducerar risken för att komma in på irrelevanta sidospår. 

Emellertid finns det utrymme för följdfrågor inom intervjuguiden och det är möjligt att 

gå ifrån den ursprungliga intervjuguiden ifall intervjuobjektet tar upp ytterligare 
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intressanta aspekter som kan vara relevanta för studiens syfte, vilket ger en viss flexibilitet 

i intervjun. 

 

Inför att intervjuerna genomfördes valde vi att använda oss av ljudinspelning, vilket 

Justesen och Mik-Meyer (2011) rekommenderar för att dokumentera en intervju inom 

kvalitativa studier. Detta är eftersom det i allmänhet är problematiskt att utföra tillräckligt 

detaljerade anteckningar under intervjuer (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vidare 

understryker Bryman och Bell (2013) vikten av att fånga upp vad intervjuobjekten säger 

och även hur de uttrycker sig inom kvalitativa studier. Vi ansåg därför att ljudinspelning 

var ett bra alternativ, då det är ett tillvägagångssätt som gör det enkelt att dokumentera 

allt intervjuobjekten säger och uttrycker. Vidare utfördes intervjuerna på plats hos de 

utvalda detaljhandlarna. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades intervjuerna för 

att underlätta hanteringen av empiri, vilket enligt Bryman och Bell (2013) avser en viktig 

del inom kvalitativa studier som använder intervjuer som empiriinsamling.  

 

2.6 Val av respondenter  

Studiens urval av respondenter har gjorts utifrån ett målstyrt urval, vilket definieras som 

ett urval där respondenterna till studien väljs på ett strategiskt vis (Bryman & Bell, 2013). 

Intervjuobjekten som väljs ut utifrån denna urvalsstrategi är således utvalda med avsikt 

att vara relevanta för studiens problemformulering, forskningsfrågor och syfte. Som 

forskare är det därför viktigt att man har klart för sig vilka kriterier urvalet görs utifrån, 

för att kunna välja vilka fall som ska inkluderas eller uteslutas i studien (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Detaljhandlarna till studien har valts ut med hjälp av ett samarbete med Motala Kommun 

och Tillväxt Motala, som sammanställde och publicerade ett inlägg i en Facebookgrupp 

för detaljhandlare i Motala centrum. Det gjordes sedan ett urval av de detaljhandlare som 

anmält sig som intresserade av att delta i studien utifrån strategin för ett målstyrt urval, 

då de detaljhandlare som upplevdes som mest relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar blev utvalda. Då studien syftar på att undersöka hur mindre 

detaljhandlare förhåller sin utveckling av digitala marknadskanaler utifrån de studerade 

förutsättningarna. Då vi förmodade att de studerade förutsättningarna varierar mellan 
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olika typer av affärsverksamheter strävade vi därför mot att ha ett brett spektrum av 

affärsverksamheter i empirin. 

 

När det kommer till valet av respondenter inom affärsverksamheterna har vi strävat efter 

att genomföra intervjuer med butiksägarna eller någon inom företaget som ansvarar för 

den strategiska inriktningen. Detta kan anses som ett målstyrt urval då vi upplevde att de 

utvalda respondenterna förmodas ha en bättre överblick av företagets affärsverksamhet 

och kunde således med större sannolikhet delge information som var relevant för studiens 

syfte.  

Tabell 1. Sammanställning av intervjuobjekt 

  

       
 

 2.7 Forskningens trovärdighet  

Lincoln och Guba (1985, ur Bryman & Bell, 2013) argumenterar för att de två 

grundläggande begreppen för att bedöma kvalitativ forskning är trovärdighet och äkthet. 

Vidare resonerar Bryman & Bell (2013) för att begreppet äkthet inte haft något större 

inflytande på forskningen, vilket har resulterat i att vi fokuserar mer på begreppet 

trovärdighet. Trovärdigheten av en kvalitativ studie är uppdelat i fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  
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Tillförlitligheten på en studie ställer krav på att forskarna som utfört studien har handlat 

enligt de regler som finns inom ramen för den forskning de bedriver. Vidare ställer även 

kriteriet krav på att deltagare i studien får ta del av resultatet för att bekräfta att forskarna 

har tolkat det studerade fenomenet på ett riktigt sätt (Bryman & Bell, 2013). Vi har därför 

erbjudit de detaljhandlare som vi har intervjuat att ta del av det transkriberade materialet 

i syfte att låta dem kontrollera det och justera eventuella missförstånd som kan ha 

uppkommit i samband med våra tolkningar av deras svar. 

 

Överförbarheten i kvalitativa studier fokuserar på faktumet att de ofta är ett fall som 

studeras och att fokus ligger på det specifika i fallet. Det är därför oftast svårt att 

generalisera resultaten av en kvalitativ studie till en annan kontext eller situation (Lincoln 

& Guba 1985, ur Bryman och Bell, 2013). Därför argumenterar Lincoln & Guba (1985, 

ur Bryman & Bell, 2013) för att en kvalitativ studie ska innehålla en utförlig beskrivning 

av den miljö och sammanhang som studeras. Denna beskrivning kan sedan fungera som 

en databas för andra forskare som gör det möjligt för dem att göra en egen bedömning 

om huruvida resultatet i studien är överförbara till andra miljöer. I syfte att öka 

överförbarheten kommer vi därför att ta med information från HUI Researchs 

rapportutredning Motala Utredning sällanköpsvaror 2018 som presenterar hur handeln 

ser ut i Motala idag. Utifrån denna information kan läsaren då få möjlighet att avgöra om 

resultatet är överförbart till den kontext de vill studera eller om det är specifikt för just 

denna studie.   

 

Pålitlighet syftar enligt Bryman & Bell (2013) till att forskarna av en undersökning tydligt 

ska redogöra alla faser inom studien, vilket exempelvis syftar på problemformulering, 

syfte, val av undersökningspersoner och analysering av data. Kollegor och andra forskare 

granskar sedan de olika val av metoder som görs under uppsatsens gång och kommenterar 

dessa i syfte att uppmana till att de mest pålitliga och passande metoderna används vid 

undersökningens olika faser. Utöver det bedöms även hur berättigade de teoretiska 

slutsatserna av empirin är. Genom att ha regelbundna möten med vår handledare och fyra 

andra grupper som skriver sitt arbete inom liknande ämnen har vi kunnat diskutera de 

olika faserna av uppsatsen under undersökningens gång. Vi har sedan gjort vissa 

justeringar i arbetet utifrån de kommentarer vi har fått under dessa möten i syfte att öka 

pålitligheten till en så hög grad som möjligt.  
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Konfirmering handlar i generella drag om att behålla en objektivitet under uppsatsens 

gång och att inte låta egna åsikter och förutfattade meningar påverka tolkningen av 

empirin och undersökningens resultat (Bryman & Bell, 2013). Under uppsatsens gång har 

vi därför kontinuerligt diskuterat de slutsatser vi dragit från empirin och försökt 

uppmärksamma våra egna åsikter och förutfattade meningar i syfte att undvika att de 

färgar undersökningens resultat. En ytterligare bidragande faktor för att öka 

konfirmeringen av uppsatsen har varit att fyra andra uppsatsgrupper samt vår handledare 

kontinuerligt har läst igenom uppsatsen under arbetets gång. På detta sätt kan personliga 

tolkningar som har påverkar resultatet upptäckas och reduceras.  

 

2.8 Etik 

Etiska riktlinjer behandlar oftast frågor angående frivillighet, integritet, konfidalitet och 

anonymitet angående undersökningens deltagare (Bryman & Bell, 2013). I syfte att följa 

dessa riktlinjer inom forskningen argumenterar Bryman och Bell (2013) för nedanstående 

principer.  

 

Informationskravet syftar på att undersökningens avsikt skall förklaras för de personer 

som berörs av studien (Bryman & Bell, 2013). Vidare argumenterar Ahrne och Svensson 

(2015) för att avsikterna för studien bör tillkännages, vilket inkluderar information om 

vad intervjufrågorna kommer att behandla samt hur lång intervjun uppskattas bli. 

Intervjuobjekten har därför fått information innan intervjutillfällena om vad den 

insamlade informationen ska användas till och vad studien har som mål att undersöka.  

 

Samtyckeskravet behandlar angelägenheter såsom att intervjuobjekten är medvetna om 

att deras deltagande i studien är frivilligt och att de har rätt att avsluta intervjun när de 

önskar (Bryman & Bell, 2013). Vidare nämner Ahrne och Svensson (2015) att det även 

är viktigt att informera intervjuobjekten om att de kan välja att inte svara på vissa frågor. 

Intervjuobjekten fick följaktligen en förfrågan om de ville delta i undersökningen via en 

Facebookgrupp för detaljhandlare i Motala. Det klargjordes således att deltagandet i 

intervjun var av frivillig karaktär. Vidare hade intervjuobjekten möjlighet att pausa eller 

avsluta intervjun om så önskades.  
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Konfidalitets- och anonymitetskravet innebär att de personer som ingår i studien ska ha 

möjlighet att vara anonyma samt att de insamlade uppgifterna ska behandlas med högsta 

möjliga konfidalitet och hållas otillgängliga för obehöriga (Bryman & Bell, 2013). Innan 

varje intervjutillfälle har vi därför givit intervjuobjekten valet att vara anonyma när det 

gäller deras namn och affärsverksamhet. Utöver det har vi sparat de transkriberade 

intervjuerna på plattformen Microsoft OneDrive, vilket är en plattform som Linköpings 

Universitet har rekommenderat för att minimera risken av att data sprids till obehöriga. 

 

Nyttjandekravet förutsätter att den empiriska data som samlas in från intervjuobjekten 

enbart får användas för studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Vidare uppmärksammar 

Ahrne och Svensson (2015) att den insamlade informationen ej får användas i ändamål 

som kan ha direkt inverkan på intervjuobjekten eller användas i ett kommersiellt syfte. 

Inspelningarna och transkriberingarna från intervjuerna har därför raderats efter studiens 

färdigställande i syfte att eliminera risken för att data används till andra ändamål. 

 

Falska förespeglingar handlar om att de forskare som utför studien inte ska ge förvirrande 

eller falska direktiv om studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Vi har därför eftersträvat 

att vara så uppriktiga och tydliga som möjligt, genom att förklara intervjuernas ändamål 

och deras användningsområde i studien.     

  

2.9 Bearbetning av empiriskt material 

Bearbetning av empiriskt material innefattar enligt Ahrne och Svensson (2015) att arbeta 

med det befintliga materialet till studien. För att utforma en samhällsvetenskaplig analys 

finns det exempelvis tre steg att utgå ifrån; att sortera, att reducera och att argumentera 

(Rennstam & Wästerfors, 2011 ur Alvehus 2013). Vardera steg bidrar till att bemöta tre 

olika problem vid bearbetning av empiriskt material; kaosproblemet, 

representationsproblemet och auktoritetsproblemet (Rennstam & Wästerfors, 2015 ur 

Ahrne & Svensson, 2015). 

 

De intervjuer som vi genomförde spelades in för att sedan transkriberas och sorteras. Vi 

valde att sortera det empiriska materialet för att underlätta arbetet kring kaosproblemet, 

vilket innefattar problem med oordning och oöverskådlighet (Rennstam & Wästerfors, 

2015 ur Ahrne & Svensson, 2015). Sortering av det empiriska materialet delades upp 
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utifrån olika teman som tas upp i intervjuguiden, vilket resulterade i en tydlig struktur av 

materialet. Det har bidragit till en god överskådlighet utifrån intervjuobjektens åsikter och 

upplevelser vid analysarbetet.  

 

Efter att det empiriska materialet sorterats, reducerades materialet för att eliminera empiri 

som saknar relevans till studiens syfte. Det empiriska materialet reducerades för att 

bemöta representationsproblemet, som belyser att det är ogenomförbart att framhäva allt 

material som samlats in till en studie (Rennstam & Wästerfors, 2015 ur Ahrne & 

Svensson, 2015). Vidare var vi noga med att utforma ett representativt material utifrån 

likheter och skillnader bland intervjuobjektens svar och åsikter.  

 

Slutligen argumenterade vi för det empiriska material vi har lyft fram i studien för att 

bemöta auktoritetsproblemet, vilket innefattar att det finns svårigheter för forskare att få 

uppmärksamhet inom kunskapssamhället (Rennstam & Wästerfors, 2015 ur Ahrne & 

Svensson, 2015). Vi har argumenterat för vårt empiriska material genom att jämföra 

materialet med studiens teoretiska referensram för att lyfta fram likheter och skillnader 

mellan de olika intervjuobjekten.  

 

2.10 Metodkritik               

Intervjuer som insamlingsmetod av empiriskt material kan innebära vissa svårigheter. 

Som tidigare nämnts påverkas intervjuns resultat av intervjuarens subjektiva tolkning, 

vilket kan innebära en risk för att intervjuaren tolkar innehållet av intervjun på ett annat 

sätt än det intervjuobjektet vill uttrycka (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015 ur Ahrne & 

Svensson, 2015). Vidare finns det en risk för att intervjuobjekten använder intervjun som 

en plattform för att skapa en identitet för sig själva eller för företaget som de vill 

representera. Därmed finns det en risk att en intervju exempelvis fungerar som en 

presentation av ett företags policys, istället för att förmedla fakta och erfarenheter 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015 ur Ahrne & Svensson, 2015). Då studiens 

respondenter består av detaljhandlare som troligtvis värdesätter sina butikers image, anser 

vi att det kan finnas en risk för att respondenterna har haft ett intresse av att presentera en 

positiv bild av affärsverksamheten, vilket kan influerat deras svar.       
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Vidare understryker Alvehus (2015) att intervjuarens närvaro kan påverka studiens 

resultat, exempelvis genom hur intervjuaren ställer sina frågor och när intervjuaren väljer 

att vara tyst för att ge utrymme för mer utvecklande svar. Det finns även en risk för att 

intervjuarens personliga intressen genomsyrar intervjun, vilket kan resultera i att teman 

som intervjuaren tycker är intressanta tar en oproportionerligt stor plats av resultatet 

(Alvehus, 2015).  
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer tidigare forskning som har använts för studien att gås igenom. 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre olika delar. Den första delen behandlar 

hur affärsverksamheter kan variera sina maknadskanalsstrategier. Vidare behandlar den 

andra delen vilka olika försäljningsalternativ som affärsverksamheter kan erbjuda. 

Avslutningsvis redogör den sista delen de studerade förutsättningarnas inverkan på 

utvecklingen av digitala marknadskanaler. 

 

3.1 Varierande marknadskanalsstrategier  

Graden av sammankoppling kan skilja sig mycket mellan affärsverksamheten och det 

finns en stor variation mellan hur olika affärsverksamheter väljer att organisera sina 

marknadskanaler (Beck & Rygl, 2015). De Faultrier, Boulay, Feenstra och Muzellec 

(2014) uppmärksammar vidare att företag kan bygga upp sin flerkanalsstrategi på många 

alternativa sätt beroende på hur många kanaler de väljer att använda samt vilka typer av 

kanaler de väljer att använda sig av, vilket visas i konfigurationsnivån i Figur 1. Den andra 

parametern i Figur 1 representerar integrationsnivån och mäter hur sammankopplade en 

affärsverksamhets kanaler är med varandra. Beck och Rygl (2015) har därför valt att 

kategorisera affärsverksamheter i tre olika integrationsbegrepp utifrån deras grad av 

sammankoppling mellan olika marknadskanaler, med syftet att skapa en allmän förståelse 

för de olika begreppen som används inom forskningsfältet. De tre begreppen de har 

använt sig av är multikanal, crosskanal och omnikanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kanalstrategi för detaljhandlare (De Faultrier et al., 2014, egen översättning) 
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Begreppet multikanal har huvudsakligen fokuserat på frågan om återförsäljare ska addera 

flera kanaler i sin marknadsstrategi. Forskning som har fokuserat på begreppet multikanal 

har huvudsakligen hanterat de olika marknadskanalerna som åtskilda och har därför inte 

haft fokus på sammankoppling mellan kanalerna (Verhoef, Kannan & Inman, 2015). 

Vidare reflekterar Beck och Rygl (2015) kring att försäljning via ett multikanalsystem 

inte ger konsumenterna någon möjlighet att interagera mellan kanaler och att 

återförsäljarna heller inte har möjlighet att kontrollera sammankopplingen mellan kanaler 

inom företaget. Multikanalsmarknadsföring syftar alltså enbart på företag som säljer via 

ett flertal kanaler och har därmed inget krav på sammankoppling mellan 

marknadskanalerna (Zhang et al, 2010). Företag som använder sig av 

multikanalsmarknadsföring hamnar därför på en låg sammankopplingsnivå i Figur 1.       

 

Vidare refererar crosskanal till en återförsäljare med ett kanalsystem med minst två 

marknadskanaler, där konsumenterna åtminstone har en begränsad möjlighet till 

sammankoppling mellan marknadskanalerna (Beck & Rygl, 2015). De Faultrier et al. 

(2014) reflekterar även över att crosskanalstrategier utmärker sig ifrån andra strategier 

som använder sig av flera kanaler genom att det existerar en viss grad av sammankoppling 

mellan enskilda marknadskanaler. Crosskanal kan även syfta på återförsäljare som har en 

komplett sammankoppling mellan åtminstone två av sina kanaler, men att det fortfarande 

är en begränsad eller obefintlig sammankoppling mellan några av de resterande 

kanalerna. Sammanfattningsvis kan ett väldigt brett spektrum av affärsverksamheter 

klassificeras som crosskanal eftersom de syftar på alltifrån affärsverksamheter som har 

en begränsad sammankoppling mellan två enskilda marknadskanaler, till 

affärsverksamheter som kan ha en fullständig sammankoppling mellan alla sina 

marknadskanaler förutom två (Beck & Rygl, 2015). Detaljhandlare som använder sig av 

en Crosskanal hamnar därför närmare mitten av skalan för sammankopplingsnivå i Figur 

1.     

 

Omnikanal beskrivs som en utveckling av crosskanal och refererar till återförsäljare som 

har en fullständig sammankoppling mellan samtliga marknadskanaler (Beck & Rygl, 

2015; Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Vidare definierar Verhoef et al. (2015) 

omnikanalstrategi som ett synergiskt hanterande av ett företags samtliga marknadskanaler 

på ett sådant sätt att kundupplevelsen över samtliga kanaler optimeras. Piotrowicz och 

Cuthbertson (2014) understryker dessutom att en återförsäljare bör erbjuda en smidig, 
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sömlös och enhetlig inköpsprocess för kunden oavsett vilka kanaler de väljer att använda 

för att bli klassificerade som affärsverksamheter med omnikanalstrategi. Eftersom 

marknadskanalerna vid omnikanalstrategi hanteras i enlighet med varandra argumenterar 

även Piotrowicz & Cuthbertson (2014) för att kunden ej bör uppleva sitt möte som ett 

möte med en specifik kanal, utan snarare som ett möte med varumärket i sin helhet. 

Detaljhandlare som använder sig av omnikanalstrategi hamnar därför på en hög 

sammankopplingsnivå i Figur 1.              

 

Utöver affärsverksamheters grad av sammankoppling resonerar även De Faultrier et al. 

(2014) att det är möjligt att distingera affärsverksamheter utifrån deras 

kanalkonfiguration. Kanalkonfigurationen definieras som en affärsverksamhets val av 

antal marknadskanaler (De Faultrier et al., 2014). Sousa och Voss (2006) argumenterar 

för att en affärsverksamhets val av kanalkonfiguration är ett strategiskt viktigt val då en 

gynnsam kanalkonfiguration bidrar till en ökad valfrihet för konsumenter, då de har 

möjligheten att utföra sina ärenden i ett flertal marknadskanaler. Denna valfrihet kan ofta 

fungera som en konkurrensfördel gentemot andra affärsverksamheter i branschen (Sousa 

& Voss 2006). Ett företag som använder sig av många olika typer av marknadskanaler 

hamnar därmed på en hög konfigurationsnivå i Figur 1, medan ett företag som använder 

sig av få marknadskanaler hamnar på en låg konfigurationsnivå i Figur 1. 

 

3.2 Affärsverksamheters försäljningsalternativ  

Idag förväntar sig konsumenter en enhetlig och sammankopplad upplevelse under sin 

inköpsprocess, oberoende av vilka marknadskanaler de använder (Piotrowicz och 

Cuthbertson, 2014). Konsumenter är benägna att förflytta sig på ett sömlöst sätt mellan 

olika marknadskanaler, såsom fysisk butik, e-handel och andra digitala marknadskanaler 

(Verhoef et al., 2015). Detaljhandlare upplever ofta ett problem med att tillfredsställa 

dessa förväntningar utifrån vad konsumenter efterfrågar, då de fysiska och digitala 

marknadskanalerna ofta upplevs som uppdelade istället för sammankopplade (Piotrowicz 

& Cuthbertson, 2014). Dock resonerar Lewis, Whysall och Foster (2014) att många 

återförsäljare inte har något annat val än att koppla samman flera marknadskanaler, då 

kunder som handlar via flera kanaler generellt är mer värdefulla för detaljhandlare än 

kunder som handlar via en kanal.  
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En affärsverksamhets fysiska kanal ger konsumenter möjlighet att uppleva, testa och 

känna produkter, samt uppleva butikens atmosfär, vilket är attribut som inte går att uppnå 

via digitala kanaler (Bell, Gallino & Moreno, 2014). Trots detta är framtiden för fysiska 

butiker osäker. Detta varierar dock mellan vilka produktkategorier som saluförs och vilka 

kundgrupper produkterna riktar sig mot (Johansson, 2018). Fysiska butiker har emellertid 

potential att spela en central roll även i framtiden om de anpassar sig till marknadens 

förändringar. Detta kan exempelvis ske genom att fysiska butiker agerar som en 

knytpunkt där alla marknadskanaler kopplas samman. Det finns dessutom en möjlighet 

för fysiska butiker att locka kunder med personlig service, oavsett vilken marknadskanal 

kunderna använt sig av för att inleda en interaktion med affärsverksamheten (Piotrowicz 

& Cuthbertson, 2014).  

 

Sammankopplingen av digitala och fysiska marknadskanaler kan ske på flera olika sätt. 

Exempelvis kan detaljhandlare informera om lagersaldot för sina produkter i den fysiska 

butiken via den digitala marknadskanalen (Emrich, Paul & Rudolph, 2015). Vidare kan 

en sammankoppling mellan marknadskanaler göra det möjligt att beställa en produkt via 

e-handeln, för att sedan få den hemlevererad eller hämta upp produkten vid en 

upphämtningsplats alternativt den fysiska butiken (Gallino & Moreno, 2014). En 

integration mellan marknadskanaler kan även handla om att detaljhandlare erbjuder ett 

identiskt utbud i den fysiska butiken och i e-handeln (Berman & Thelen, 2004).  

 

Chopra (2016) argumenterar för att en användning av sammankopplade marknadskanaler 

möjliggör ett kundbemötande genom flera olika marknadskanaler. Mötet mellan kunder 

och detaljhandlare ger upphov till två olika dimensioner av transaktioner; transaktion av 

produktinformation och transaktion av produkter. Beroende på hur en detaljhandlare 

väljer att kombinera dessa två dimensioner kan butiken erbjuda olika typer av 

försäljningsalternativ till sina konsumenter (Chopra, 2016). 

 

Informationsdimensionen består av att detaljhandlare tillhandahåller information till 

konsumenten angående produkten och dess pris. Informationen kan överföras via digitala 

marknadskanaler, vilket exempelvis kan innebära att konsumenten gör en 

informationssökning av en produkt via detaljhandelns e-handel. Alternativt överförs 

informationen via den fysiska butiken, vilket exempelvis kan innefatta att konsumenten 

undersöker en fysisk produkt och frågar butikspersonalen angående produkten (Bell et 
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al., 2014; Chopra, 2016). Produktdimensionen behandlar hur transaktionen av produkter 

utförs, vilket kan ske genom att konsumenten tillhandahåller produkt i butik eller får den 

utskickad via hemleverans (Chopra, 2016). Utifrån hur en återförsäljare väljer att dela 

upp och kombinera dimensionerna mellan fysiska och digitala marknadskanaler går det 

att kategorisera fyra huvudsakliga försäljningsalternativ; fysiska butiker, showrooms med 

hemleverans, Informationssökning och köp online med upphämtning i butik samt 

informationssökning och köp online med hemleverans (Chopra, 2016; Bell et al., 2014), 

vilket framgår i Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Information och produkttransaktionsmatris (Bell et al., 2014, egen 

översättning) 

 

Bell et al. (2014) uppmärksammar att de två översta rutorna i Figur 2, fysiska butiker och 

showrooms med hemleverans, ger kunderna direkt tillgång till produkten genom att 

informationsflödet sker på ett fysiskt plan.  Hur viktigt det är för konsumenterna att få 

fysisk tillgång till produkten och tillgång till personlig service vid informationssökningen 

beror på vilken karaktär produkten har och hur mycket kundservice det förväntas av en 

affärsverksamhet i den specifika branschen (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Chopra 

(2016) resonerar för att produkter som kräver en hög grad av personlig anpassning och 

produkter som kunder vill se och beröra troligtvis har ett högre behov av information om 

produkten på ett fysiskt plan. Vidare skiljer sig fysiska butiker och showrooms med 

hemleverans från varandra genom att showrooms med hemleverans enbart har produkter 
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tillgängliga för demonstration vilka sedan är tillgängliga för beställning, medan fysiska 

butiker erbjuder informationssökning och produkttransaktion direkt till kunden i butik 

(Bell et al., 2014). Chopra (2016) uppmärksammar således att den fysiska butiken kräver 

en högre grad av inventariekostnader då det alltid måste finnas ett brett sortiment av 

produkter tillgängliga för försäljning, samtidigt som showrooms med hemleverans kan 

reducera sina inventarier då produkterna enbart syftar till att användas som testexemplar.    

 

Om informationstransaktionen istället sker online har konsumenten inte längre tillgång 

till de fysiska attribut som en produkt erbjuder (Bell et al., 2014). Vidare argumenterar 

Bell et al. (2014) för att produkter som lämpar sig för denna typ av försäljning är 

produkter där konsumenter redan har en tidigare uppfattning om vad som kan förväntas 

av produkten, vilket gör att konsumenter upplever en fysisk informationssökning som 

överflödig. Vidare är produkter som har ett starkt varumärke mer anpassade till 

försäljning där informationsöverföringen sker online. Ett välkänt varumärke fungerar ofta 

som en försäkring av varans kvalitet, vilket minskar behovet av produktens fysiska 

tillgänglighet vid informationssökningen (Degeratu, Rangaswamy & Wu, 2000).  

 

När informationssökningen sker online, finns det enligt Figur 2, två alternativ för hur 

affärsverksamheten gör varan tillgänglig för konsumenten; via hemleverans eller 

upphämtning i butik (Chopra, 2016). En återförsäljare som erbjuder hemleverans har 

fördelen att den kan möta nya kundsegment som tidigare inte gjort inköp inom en specifik 

produktkategori. Nya kundsegment kan exempelvis vara kunder som ansett att det 

geografiska avståndet till en fysisk marknadskanal varit för långt eller ansett det genant 

att köpa vissa produkter via en fysisk marknadskanal (Geyskens et al., 2002). Emellertid 

resonerar Chopra (2016) att de höga leveranskostnader som hemleverans ofta innebär har 

fått många återförsäljare att erbjuda upphämtning av produkter i butik eller vid 

upphämtningsställen. Denna lösning kräver dock att kunden tar sig till uthämtningsstället, 

men om uthämtningsstället är taktiskt placerat finns det möjlighet för kunden att 

kombinera upphämtningen av produkten med andra ärenden (Chopra, 2016). Vidare 

argumenterar Bell et al. (2014) att denna lösning kan vara fördelaktig för konsumenten 

då lösningen innebär att kunden kan ta till sig information online om varans tillgänglighet 

och pris innan de uppsöker butiken eller uthämtningsstället. Dessutom har konsumenten 

möjlighet att få omedelbar tillgång till produkten vid upphämtningen, vilket inte är 

möjligt vid hemleverans (Bell et al., 2014). 
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Avslutningsvis understryker Chopra (2016) att det inte är nödvändigt för en 

affärsverksamhet att göra alla dessa lösningar fullständigt tillgängliga i en 

affärsverksamhet för att skapa en lyckad sammankopplingsstrategi av marknadskanaler, 

utan att snarare evaluera affärsverksamhetens nuvarande styrkor och svagheter för att 

strukturera en effektiv sammankoppling strategi av marknadskanaler utifrån 

affärsverksamhetens specifika förutsättningar.    

 

3.3 Förutsättningarnas inverkan  

3.3.1 Kundgrupp 

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) uppmärksammar att olika kundgrupper har olika 

preferenser. Detta är extra tydligt mellan olika generationsgrupper och kan märkas på 

skillnaden mellan yngre konsumenter som har växt upp med tillgång till internet och 

således utvecklat en vana att genomföra en stor del av sin konsumtion online, vilket kan 

jämföras med äldre konsumenter som generellt föredrar personlig service vid 

inköpstillfället (Piotrowicz & Cuthbertson 2014). Fortsättningsvis har kunder som har ett 

underskott av fysiska butiker i sitt närområde en högre tendens än genomsnittet att handla 

via digitala marknadskanaler (Brynjolfsson et al., 2007). Vidare resonerar Chiou, Chou 

och Shen (2017) att kunder som har en mindre mottaglig inställning till digitala 

marknadskanaler generellt sett värderar relationen till en butiksförsäljare högre än den 

genomsnittlige konsumenten. Dessutom är konsumenter som föredrar att konsumera i 

fysiska butiker mindre benägna att öka sina inköp inom en affärsverksamhet om 

verksamheten öppnar en digital säljkanal (Chiou et al., 2017). 

 

Konsumenter som föredrar att konsumera via flertalet marknadskanaler är oftast mindre 

lojala mot återförsäljare i jämförelse med konsumenter som föredrar att handla i fysiska 

butiker (Konus, Verhoef & Neslin, 2008). Då konsumenter som handlar via flera 

marknadskanaler tenderar att vara mindre lojala uppmärksammar Neslin et al. (2006) att 

vissa återförsäljare använder sig av inlåsningsstrategier som syftar till att hålla kvar dessa 

kunder genom att göra det mer naturligt för dem att stanna inom affärsverksamheten. 

Vidare kan även koordinationen mellan en affärsverksamhets kanaler bidra till att behålla 

kunder inom affärsverksamheten. Koordinationen av marknadskanaler bidrar till att 

kunder kan uppleva det som mer användbart att genomföra hela sin inköpsprocess inom 
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en viss affärsverksamhets marknadskanaler, istället för att byta till en annan 

affärsverksamhets marknadskanaler under inköpsprocessen (Neslin et al., 2006).  

 

3.3.2 Typ av produktkategori 

Brynjolfsson et al. (2007) argumenterar för att gynnsamheten av försäljning via digitala 

kanaler kan variera mellan olika typer av produktkategorier. Då fysiska butiker oftast har 

ett mer begränsat utrymme tenderar de att fokusera sitt sortiment till populära artiklar som 

konsumeras av en stor andel av kunderna. Följaktligen lägger därav de fysiska butikerna 

en mindre del av sitt utbud på mer nischade produkter till specifika kundgrupper. Således 

är konsumenter ofta mer benägna att konsumera nischade produkter via digitala kanaler 

och digitala kanaler upplever generellt mindre konkurrens från fysiska butiker i denna 

produktkategori jämfört med mer populära produkter (Brynjolfsson et al. 2007).     

 

Vidare har även välkända varumärken hos produkter en starkare påverkan i digitala 

kanaler än i fysiska kanaler. Detta är en följd av att välkända varumärken oftast fungerar 

som en säkerhet av kvaliteten hos produkter, vilket medför att konsumenternas behov av 

att ha tillgång till de fysiska attributen hos en produkt minskar (Degeratu et al., 2000).  

Nya varumärken tenderar däremot att ha en begränsad framgång via digitala kanaler i 

jämförelse med etablerade varumärken. Degeratu et al. (2000) resonerar kring att detta 

bygger på konsumenters ovilja att konsumera produkter som de tidigare inte använt via 

fysiska marknadskanaler. Men om en konsument däremot redan har för vana att 

konsumera en viss produkt ökar således deras benägenhet att konsumera produkten via 

digitala marknadskanaler (Degeratu et al 2000). 

 

När det kommer till produktkategorier med högt värde och en hög grad av personlig 

anpassning tillönskar däremot konsumenter en fysisk tillgång till produkten (Chopra, 

2016). Chopra (2016) argumenterar för att detta grundar sig i att konsumenter har ett 

högre behov av att kunna se, röra och prova produkter av denna kategori. Även Bell et al. 

(2014) resonerar för denna uppfattning då han uppmärksammar att osäkerheten kring 

fysiska attribut är en vital konsumtions barriär vid inköp i digitala marknadskanaler.           
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3.3.3 Resurser  

Resurser definieras som fysiska eller icke fysiska enheter inom en affärsverksamhet, vilka 

möjliggör eller effektiviserar produktionen av en produkt eller tjänst som skapar värde 

för ett eller flera kundsegment (Hunt, 2008). De två viktigaste resurserna för mindre 

affärsverksamheter har visat sig vara finansiella och informativa resurser, vilket syftar på 

användandet av datoriserade kundinformations- och säljsystem, innehavandet av 

välkända varumärken och att hålla sig uppdaterad vad gäller branschens trender 

(Grimmer et al., 2017).  

 

Vidare argumenterar Grimmer et al. (2017) för att mindre affärsverksamheter som är mer 

positiva till risktagande och innovation är de affärsverksamheter som generellt presterar 

bäst på marknaden. Fortsättningsvis går detta även i linje med Tajeddini, Elg och 

Trueman (2013) som resonerar kring att konsumenter kan uppskatta mindre 

affärsverksamheter som tar risker och arbetar med innovation genom att introducera nya 

produkter och tjänster som möter deras behov. Emellertid kan risker och ökade kostnader, 

vilka är nödvändiga för innovation hos mindre affärsverksamheter, kan innebära att 

detaljhandlare får det svårt att öka sin vinst på kort sikt (Tajeddini et al. 2013). Detta har 

oftast en stor betydelse hos mindre affärsverksamheter, då en stor del av satsningarna på 

innovativa lösningar som misslyckats grundar sig i en brist på likvida medel (Grimmer et 

al. 2017). Vidare argumenterar Grimmer et al. (2017) för att mindre affärsverksamheter 

först bör fokusera på användningen av informativa resurser för att skapa sig en utförlig 

förståelse för marknadens efterfrågan. Följaktligen rekommenderas mindre 

affärsverksamheter att prioritera sitt finansiella kapital på informativa resurser innan de 

satsar på att utveckla andra resurser (Grimmer et al. 2017).   

 

Slutligen är resursbrist som har att göra med begränsningar av tid och finansiella 

tillgångar något som är betydligt vanligare bland mindre företag (Welsh & White, 1981 

ur Kroon et al, 2013). En vanlig konsekvens av dessa begränsningar är att små företag 

ofta inte har de finansiella resurser som krävs för att tillhandahålla utbildning i linje med 

marknadens utveckling (Sels et al., 2006 ur Kroon et al., 2013).   
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4. Analysmodell 
Analysmodellen är uppbyggd utifrån studiens forskningsfrågor och utgår ifrån den 

teoretiska referensramen. Vidare är analysmodellen uppbyggd i tre segment, där den 

första delen är uppdelad utifrån de tre studerade förutsättningarna för implementering och 

för sammankoppling. Vidare har vi använt oss av De Faultrier et als. (2014) kanalstrategi 

för detaljhandlare (Figur 1) för att undersöka hur detaljhandlarna utvecklat sin 

konfigurationsnivå och sammankopplingsnivån utifrån de tre studerade förutsättningarna. 

Beroende på vad detaljhandlarna har för marknadskanaler och hur de är sammankopplade 

med varandra kommer det sedan att resultera i att företaget använder sig av en eller flera 

försäljningsalternativ, vilka återfinns i Bell et als. (2014) information och 

produkttransaktionsmatris (Figur 2), vid försäljning.   

 

 

  Figur 3: Analysmodell 
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5. Empiri 
I följande kapitel presenteras en detaljhandlare åt gången med ett inledande stycke 

angående vilka digitala marknadskanaler som detaljhandlarna använder sig utav utöver 

den fysiska butiken, vilket sedan följs av en presentation av butikens inriktning i 

dagsläget. Vidare diskuteras butikernas nuvarande förhållande till e-handeln och hur de 

har utvecklat sina egna digitala marknadskanaler för att bemöta den. Avslutningsvis 

undersöks det närmre den hur utvecklingen av digital marknadskanaler hos 

detaljhandlarna förhåller sig till de tre studerade förutsättningarna kundgrupp, 

produktkategori och resurser.      

 

5.1 Detaljhandel 1  

Detaljhandel 1 är en fysisk butik som fokuserar på bröllopskläder. Detaljhandel 1 har 

ingen e-handel inom sin verksamhet, däremot använder de digitala marknadskanaler i 

form av en hemsida och de sociala medierna Instagram och Facebook för att 

marknadsföra sig.  

 

Fysiska butikens inriktning  

Respondent 1 är ägare och grundare av Detaljhandel 1, vilket öppnades upp i november 

2016. Att jobba inom den här branschen är en speciell upplevelse eftersom man får vara 

en del av arrangemanget inför ett bröllop och det är oftast väldigt glada kunder som man 

möter i butiken, berättar Respondent 1. Vidare förklarar hon att butiken har satsat på att 

erbjuda ett sortiment som erbjuder en relativt rimlig budget för kunderna och att butikens 

koncept är att det ska finnas ett alternativ för alla konsumenter:  

 

“Jag försöker se till att det finns alternativa klänningar för de som vill köpa en 

brudklänning för två- till tretusen också. Det är lite där jag har satsat, att det ska finnas 

ett alternativ för alla.” (Respondent 1) 

Fysiska butikens förhållande till e-handel 

Respondent 1 berättar att hon upplever mycket konkurrens från e-handeln, så det är viktigt 

att hitta ett sätt att utmärka sig från den. Följaktligen har hon satsat på att göra kundernas 

besök till en rolig upplevelse. Det är därav viktigt att etablera en stark kundkontakt vid 
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besöket, vilket fungerar som en utmärkande faktor gentemot de alternativ som finns på 

internet, förklarar Respondent 1:  

 

“Kundkontakten är det viktigaste i den fysiska butiken. Att man har en bra service och ett 

bra personligt bemötande, som blir svårt med e-handel.” (Respondent 1)  

   

Ett ytterligare problem som kan uppstå i samband med intåget av e-handel är när kunder 

kommer in och provar produkter som de senare beställer till ett lägre pris online, menar 

Respondent 1. Därför försöker alltid Respondent 1 bygga upp en kundrelation så 

konsumenterna känner att de får ut någonting av att göra inköpet i butiken för ett 

marginellt högre pris. Vidare berättar Respondent 1 att e-handeln har gjort konsumenter 

mer prismedvetna och att konsumenter ofta jämför priser med de alternativ de har sett på 

internet och att det därav har blivit ännu viktigare att trycka på de kundvärden som kan 

skapas i en fysisk butik. Emellertid upplever hon att många konsumenter har börjat inse 

värdet med att besöka en fysisk butik, framförallt när det gäller bröllopskläder:  

 

“Inom bröllopsbranschen är det fler och fler kunder som väljer att gå till en butik, 

eftersom man inte får samma sak genom e-handel.” (Respondent 1)  

  

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

Eftersom bröllopsklädbranschen är så fokuserad kring upplevelser och personlig kontakt 

har detaljhandeln valt att inte ha någon e-handel kopplad till sin verksamhet, förklarar 

Respondent 1. Däremot berättar Respondent 1 att hon har en hemsida för att dela 

information och dessutom marknadsför sig mycket via sociala medier då hon lägger upp 

en stor del av sortimentet på butikens Facebook och Instagram sida för att locka kunder 

till butiken. Respondent 1 upplever att hon har en möjlighet att nå många olika 

kundgrupper via de olika marknadskanalerna:  

 

“Den äldre kundgruppen är kanske mer på hemsidor där de letar efter information och 

kontaktuppgifter. Ungdomar hänger lite mer på Instagram.” (Respondent 1)  

  

Som tidigare nämnt tror inte Respondent 1 att e-handeln hade varit ett bra alternativ för 

hennes försäljning av bröllopsklänningar. Emellertid har Respondent 1 funderat på att 
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öppna en e-handel som säljer tillhörande accessoarer, medan den primära försäljningen 

fortfarande sker i den fysiska butiken. Respondent 1 menar även på att detta alternativ 

inte hade varit lika hotat från konkurrens från annan e-handel inom branschen då den hade 

handlat om ett mer nischat sortiment. Vidare förklarar Respondent 1 att kunder ofta 

provar ut en klänning ytterligare i hemmet och funderar på om de behöver några 

accessoarer, vilket hon tror hade varit naturligt att köpa via butikens e-handel om 

kunderna varit nöjda med servicen.         

       

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler 

När det kommer till detaljhandelns kunder berättar Respondent 1 att hon tror att de är 

öppna för en marknadsföring via flera kanaler. Hon förklarar att digitala marknadskanaler 

kan vara ett bra hjälpmedel för att nå ut till potentiella kunder utanför Motala som annars 

inte skulle komma i kontakt med butiken:  

 

“Även att man kan nå ut till de potentiella kunder som finns utanför Motala, så de vet att 

man finns. Kunder är benägna att åka ganska långt för att hitta rätt brudklänning.” 

(Respondent 1) 

 

Vidare upplever Respondent 1 att produkterna fungerar bra att marknadsföra via digitala 

marknadskanaler då det går att fota både helhetsbilder och detaljbilder så att kunder enkelt 

kan få en uppfattning om hur produkterna ser ut i verkligheten. Dessutom är Respondent 

1 positivt inställd till idén om att öppna en sammankopplad e-handel till den fysiska 

butiken som säljer accessoarer. Respondent 1 tycker även att hennes egen kunskap kring 

flera marknadskanaler alltid kan förbättras och det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom 

ämnet då det är något som ständigt utvecklas. Hon upplever heller inte sig själv som så 

insatt inom ämnet och lär sig därför gärna nya saker från folk som är mer erfarna. 

Följaktligen är även Respondent 1 positivt inställd inför mer utbildning inom ämnet och 

lär sig framförallt gärna mer om hur man läser av statistik hos sociala medier.      

 

5.2 Detaljhandel 2 

Detaljhandel 2 är en fysisk butik som agerar inom heminredning och kläder. 

Detaljhandel 2 använder sig inte av e-handel inom sin verksamhet, däremot använder de 
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digitala marknadskanaler i form av en hemsida och de sociala medierna Instagram och 

Facebook för att marknadsföra sig.  

 

Fysiska butikens inriktning 

Respondent 2 är ägare till Detaljhandel 2 sedan två år tillbaka. Enligt Respondent 2 

arbetar de för att inneha ett relativt unikt sortiment av kläder och heminredning för att 

sticka ut mot andra butiker i Motala. Vidare berättar hon att om hon ser att andra butiker 

säljer samma typ av vara arbetar de för att byta ut varan för att fortsätta vara unika i den 

grad det går på marknaden i Motala. Butiken arbetar enligt Respondent 2 för att följa 

trender och utveckla sortiment för att följa med på marknaden, vilket är enkelt med tanke 

på internet. Hon upplever dock att tillståndet för centrumhandeln i Motala är kritiskt: 

 

“Utbudet är inte så stort för kunder i Motala. Kunderna kanske åker till andra städer 

som Linköping istället eller handlar på nätet.” (Respondent 2) 

 

Fysiska butikens förhållande till e-handel 

Respondent 2 upplever att den fysiska butikens roll har förändrats med tanke på andra 

marknadskanaler som finns att tillgå. Hon upplever att det har blivit en hårdare 

konkurrens och att man ständigt måste vara aktiv med att hitta aktuella varor, hålla 

uppdaterade priser och erbjuda god service till kunderna som kommer in till butiken. Att 

e-handeln har ökat på marknaden ser Respondent 2 både som ett hot och en möjlighet. 

Hon berättar att den typ av produkter som saluförs i butiken är relativt vanliga att handla 

online bland konsumenter. Vidare upplever hon att det kommer in kunder i butiken som 

verkar titta på varor för att sedan köpa dem online hos andra aktörer. Därför tror 

Respondent 2 att en e-handel skulle resultera i ökad försäljning då hon skulle kunna öka 

sin kundbas och konkurrera med de aktörer som nu säljer liknande produkter online. 

 

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

Butiken använder sig utav Instagram och Facebook i dagsläget för att marknadsföra sin 

verksamhet berättar Respondent 2. När hon marknadsför en produkt arbetar hon efter att 

vara frekvent i alla marknadskanaler och arbetar för att kunderna ska känna igen sig 

mellan de digitala marknadskanalerna och den fysiska butiken. 
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Vidare berättar Respondent 2 att hon vill införa en e-handel för att locka mer yngre kunder 

till butiken och menar på att olika marknadskanaler kan hjälpa varandra och vara ett bra 

komplement till den fysiska butiken: 

 

“Många är ute på Instagram och Facebook, ser man någonting där som är intressant 

blir det att kunderna söker sig till e-handel eller butik.” (Respondent 2) 

 

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler 

E-handel är något som butiken inte har i dagsläget, vilket beror på tidsbrist enligt 

Respondent 2 som hävdar att det hade krävts tid och kontinuerligt arbete för att 

upprätthålla en e-handel: 

 

“Det skulle vara flera timmar i veckan som behöver läggas på detta och för att lägga ut 

bilder och skicka varor. Då är det inte lätt att vara ensam i butiken, utan jag hade kanske 

behövt anställa någon på halvtid som sysslar med detta.” (Respondent 2) 

 

Respondent 2 upplever däremot att de varor som saluförs i butiken hade fungerat väl med 

försäljning på e-handel utöver den fysiska butiken och digital marknadsföring via sociala 

medier som görs i dagsläget. Att sälja varor via den fysiska butiken och marknadsföra 

produkter via sociala medier känner Respondent 2 att hon har god kunskap kring, men 

upplever att det alltid finns behov av att utvecklas i takt med marknaden. Vidare ser 

Respondent 2 ett behov i att utvecklas med utbildning inom e-handel för att möjliggöra 

eventuell implementering av det i framtiden och djupare kunskap inom digital 

marknadsföring: 

 

“Det hade varit lättare att sköta det på bästa sätt om man vet hur allt fungerar, så man 

får kunskapen om hur man bäst når ut till kunderna för att sälja.” (Respondent 2) 

 

5.3 Detaljhandel 3 

Detaljhandel 3 är en fysisk butik inom en franchisekedja som är fokuserad på 

sportartiklar och kläder. Detaljhandel 3 använder sig inte av e-handel inom sin 

verksamhet, däremot använder de digitala marknadskanaler i form av en hemsida där 
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kunder kan tillhandahålla information om produkter såsom pris och lagersaldo. Vidare 

använder även detaljhandeln de sociala medierna Instagram och Facebook för att 

marknadsföra sig.  

 

Fysiska butikens inriktning 

Respondent 3 är en av delägarna till Detaljhandel 3, som har jobbat i butiken i snart 20 

år varav fyra och ett halvt år har varit som delägare. Butiken har förutom allmänna 

sportartiklar och kläder en särskild inriktning på skor, vilket Respondent 3 beror på 

väldigt god kunskap inom området hos personalen.  

 

När det kommer till förändringar inom verksamheten är det enligt Respondent 3 viktigt 

att rikta in sig på produkter där man har kompetens och specialisera sig inom det. När det 

kommer till joggingskor berättar Respondent 3 att de har ett brett utbud inom flera 

varumärken och modeller i butiken för att passa de flesta fötter, oavsett hur mycket 

personen springer eller vilket typ av steg de tar får kunderna hjälp av personalen att hitta 

en sko utefter deras behov: 

 

“Vi lever väldigt mycket på service, det är det som är den stora konkurrenskraften mot 

näthandeln.” (Respondent 3).  

 

Fysiska butikens förhållande till e-handel 

För cirka tre till fem år sedan var det enligt Respondent 3 ett problem med att konsumenter 

provade ut varor i butiken men sedan valde att beställa från någon annan återförsäljare 

via e-handel. Idag upplever han att majoriteten av de konsumenter som kommer in till 

butiken handlar hos dem. E-handeln är en anledning till att det har minskat i antal 

besökare hos butiken enligt Respondent 3, men under de senaste tre åren har omsättningen 

dock legat på en likvärdig nivå. Respondent 3 berättar att franchisekedjan hade en egen 

central e-handel för några år sedan och då fungerade butiken i Motala som ett 

uthämtningsställe för produkter som beställdes därigenom. Vidare förklarar han att det 

har varit en hel del strul med e-handeln vilket har gjort att den inte är aktiv idag, utan det 

finns bara en hemsida där man kan se priser och information om produkter, men de har 

arbetat med vissa åtgärder: 
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“När vi tog över butiken valde vi att införa digitalt lagersaldo på de varor som finns i 

butiken, vilket skulle underlätta för e-handel i framtiden.” (Respondent 3) 

 

Sportbranchen är relativt hårt utsatt av konkurrens, både från andra butikskedjor och på 

internet. För att locka kunder till butiken använder sig butiken utav Facebook och 

Instagram för marknadsföring berättar Respondent 3, som även berättar att de i princip 

har slutat med annonser i tidningar. Vidare använder de även sms för att skicka ut riktade 

erbjudanden till kunder som handlat inom den utvalda produktkategorin tidigare om det 

är en särskild kampanj.  

 

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

Att butiken tillhör en franchisekedja kan enligt Respondent 3 vara en fördel, eftersom det 

finns en större databas att tillgå och personer som är anställda centralt för att arbeta med 

kunddata och verktyg. Tjänsten för att skicka ut riktade sms till kunder är ett exempel på 

en sådan tjänst. Vidare berättar Respondent 3 att om en e-handel skulle komma igång 

ordentligt skulle dessutom kunddatan vara en stor fördel för e-handeln och den fysiska 

butiken i Motala. Vidare berättar Respondent 3 att produkter som finns i lager i den 

fysiska butiken även skulle kunna visas som tillgängliga i lager genom e-handeln:  

 

“När vi får fram webbshopen centralt inom franchisekedjan kommer det att hjälpa oss 

med att locka fram fler kunder, så vi kan nå hela Östergötland.” (Respondent 3).  

 

Med digital marknadsföring via sociala medier berättar Respondent 3 att det är möjligt 

att nå nya kundgrupper i andra närliggande städer, som Linköping och Mjölby, på ett 

enklare och mer kostnadseffektivt sätt än en tidningsannons. Vidare berättar han att de 

ofta använder Instagram för att visa upp nyheter och på så sätt locka kunder till butiken. 

Det är enligt Respondent 3 viktigt att de bilder som butiken lägger upp på sociala medier 

är överensstämmande med hur man väljer att placera varorna i den fysiska butiken, så att 

kunderna känner igen de produkter de förhoppningsvis redan sett online när de kommer 

till butiken. När det kommer till potentiella nackdelar med användning av flera 

marknadskanaler har Respondent 3 svårt att se att det finns några. Framförallt menar 

Respondent 3 på att implementering kan vara en fördel då butiken får del av den 
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försäljning som sker online, om de är den närmsta butiken utifrån där kunden befinner 

sig.   

 

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler 

Vissa produkter som butiken säljer kräver en hel del kunskap för att få dem att passa 

kunden på bästa sätt enligt Respondent 3. Produkter som kräver mer personlig anpassning 

kräver ofta utprovning i en butik. Skidor är en typ av produkt som kräver vetskap om 

kundens åkstil, vikt och längd för att få en skida som passar den specifika kunden, vilket 

gör det generellt svårare att beställa på internet. Vidare menar Respondent 3 på att de 

säljer en stor del varor som hade fungerat bra för försäljning på internet eftersom kunden 

redan har vetskap om dem sedan tidigare: 

 

“Om man tidigare haft en viss typ av modell är det enklare för en kund att beställa årets 

modell av samma storlek på internet.” (Respondent 3) 

 

Respondent 3 tror definitivt att butiken hade fungerat med en e-handel, då en stor del av 

produkterna som säljs i butiken fungerar väl för att skickas till kunder. Vidare syftar han 

till att när franchisekedjan får igång en väl fungerande e-handel kommer det att gynna 

butiken i Motala, för att kunder kan se lagersaldo för den butiken och antingen åka dit för 

att köpa eller beställa hem.  

 

När det kommer till kunskap kring försäljning via flera och sammankopplade 

marknadskanaler, såsom e-handel, fysisk butik och sociala medier, har butiken en 

godtycklig kunskapsnivå med tanke på de marknadskanaler butiken använder sig av i 

dagsläget, berättar Respondent 3. Med tanke på att butiken tillhör en franchisekedja så är 

det enligt Respondent 3 de som arbetar med e-handel och andra marknadskanaler centralt 

inom kedjan som får gå på utbildningar, vilket skiljer från enskilda butiker som gör allt 

själva, men det finns alltid ett behov av mer kunskap: 

 

“Det är alltid en utmaning att följa efter marknaden. Varefter det utvecklas med 

webbshop kommer vi behöva mer kunskap om det.” (Respondent 3) 
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5.4 Detaljhandel 4 

Detaljhandel 4 är en fysisk butik som agerar inom hjälpmedel för att förenkla 

vardagslivet, med allt från rollatorer, el scootrar och kryckor till sittdynor. Detaljhandel 

4 använder sig av e-handel inom sin verksamhet utöver det sociala mediet Facebook som 

de använder för att marknadsföra sig. 

 

Fysiska butikens inriktning 

Respondent 4 har i drygt tre år varit ägare till Detaljhandel 4 och det som särskiljer 

butiken från andra lokala butiker är det bredare sortimentet och möjligheten att få mig sig 

majoriteten av produkterna på inköpsdagen. När det kommer till hur butiken jobbar med 

förändringar och trender berättar Respondent 4 att de alltid försöker vara uppdaterade 

med de senaste produkterna, exempelvis har de nyligen tagit in lättare rullatorer i 

sortimentet som ska göra det enklare att ta med dem i bilen.    

 

Fysiska butikens förhållande till e-handel 

Då Respondent 4 inte har jobbat i butiksbranschen innan hon öppnade tycker hon att det 

är svårt att se hur butikerna har påverkats av e-handel under ett längre tidsförlopp. Men 

under de dryga tre år som Respondent 4 har haft sin butik har hon inte upplevt att 

kunderna har minskat i antal. Hon tror delvis att detta kan bero på att en stor del av 

butikens kunder är äldre människor som inte har fullt förtroende för betalningar på 

internet och därav föredrar att komma in i butiken och betala med kort eller kontanter. 

Vidare förmodar Respondent 4 att fysiska butiker i framtiden måste satsa på att erbjuda 

sådant som inte går att uppnå via e-handel:  

 

“Kunder vill känna sig lite ompysslade när de kommer till butiken, att någon kanske även 

frågar hur man mår.” (Respondent 4)  

 

Respondent 4 är tvådelad när det kommer till om hon ser e-handeln som ett hot eller en 

möjlighet. Hon upplever att butiker på internet kan bidra till att kunder upptäcker nya 

produkter och sedan vänder sig till hennes butik för att de inte vill göra betalningar via 

internet. Något som skiljer henne från många e-handlare är även att hon jobbar med att 

varor ska vara redo för användning direkt, berättar Respondent 4. På exempelvis 

elektriska skotrar måste kunderna ofta montera det sista av skotern själv när de beställer 
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dem, medan Respondent 4 satsar på att alltid leverera skotrarna helt färdigmonterade och 

med fulladdat batteri. Utöver det finns butiken alltid nära för service av produkten, vilket 

är en skillnad mot många e-handlare som lovar service inom två veckor. Det hot som 

Respondent 4 däremot upplever är mer indirekt eftersom det resulterar i ett mindre livligt 

centrum eftersom butiker kan stänga igen: 

 

“Då kommer det vara färre som kommer in till min butik. Det blir ett hot för mig om 

andra lägger ner här i stan.” (Respondent 4)  

      

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

Butiken använder sig idag av en hemsida och det sociala mediet Facebook som kanaler 

utöver den fysiska butiken, förklarar Respondent 4. När det kommer till butikens hemsida 

menar Respondent 4 att den kan utvecklas mycket, då hon anser att den inte är så 

tilltalande i nuläget. Utöver det berättar hon att en svårighet med e-handeln har varit de 

snabba leveranserna som förväntas från kunderna och att Respondent 4 enbart har ett 

mindre butikslager:  

 

“I köpevillkoren på min hemsida står det att det kan dröja upp till en vecka, i och med att 

en produkt kan behöva beställas eller att tiden inte räcker till.” (Respondent 4) 

 

Vidare tror Respondent 4 att hon skulle kunna nå fler kunder om hon implementerade nya 

marknadskanaler i sin marknadsföring. Emellertid upplever Respondent 4 att hon har 

bristande kunskaper i hur man marknadsför sig via det sociala mediet Instagram, men hon 

förmodar däremot att Instagram skulle kunna bidra till att yngre konsumenter upptäcker 

butiken. Hon upplever det även som väldigt viktigt att de befintliga marknadskanalerna 

inom detaljvaruhandeln är sammankopplade, då hon tror att många kunder hade 

uppskattat om det gick att röra sig smidigt mellan olika kanaler. Respondent 4 nämner 

även att hon har märkt att e-handeln har bidragit positivt till den fysiska butiken då kunder 

exempelvis söker information om produkter på hemsidan och sedan kommer in i butiken 

eller att hon kan hänvisa kunder som ringer in till butiken till hemsidan för ytterligare 

information och bilder av produkter.  
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När det kommer till att samordna informationen mellan olika marknadskanaler berättar 

Respondent 4 att hon måste hantera allt manuellt eftersom det inte är datoriserat och att 

skanningsmöjligheter av varor saknas i butiken. Vidare förklarar hon att när en vara säljs 

i e-handeln krävs det ett manuellt arbete för att ta bort den aktuella varan från 

lagerstatusen:  

 

“När jag får in en produkt så kan jag inte skanna in den till mitt lagersaldo. Det saknar 

jag via hemsidan, där måste all ändring ske manuellt.” (Respondent 4) 

 

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler 

En av anledningarna till att Respondent 4 inte har något datoriserat system för att sköta 

lagersaldot i den fysiska butiken och i e-handeln är att det krävs en stor investering samt 

att hon själv inte är särskilt kunnig inom det området, vilket gör att hon skulle ha behov 

av någon som besitter den kompetensen. Vidare berättar Respondent 4 att de flesta av 

butikens produkter fungerar bra för försäljning med e-handel. Dock menar hon på att en 

del större produkter, exempelvis rollatorer och kryckor, kan ha ganska höga 

fraktkostnader, vilket kan innebära en barriär för hemleveranser som beställts via e-

handeln:  

 

“Det är den dyra frakten som är den största nackdelen för vissa större produkter, annars 

ser jag inget problem med det. Det går att sälja på nätet.” (Respondent 4) 

 

När det kommer till Respondent 4 kunskap kring försäljningen av flera marknadskanaler 

känner hon att hon i dagsläget behärskar de kanaler som hon använder. Hon anser 

emellertid att hon skulle kunna lägga mer tid på hemsidan för att få den mer tilltalande. 

Fortsättningsvis tror Respondent 4 att hon behöver uppdatera sina kunskaper inom ämnet 

för att ha möjlighet att utveckla vidare sin marknadsföring via flera kanaler och 

integrationen mellan dem. Vidare är Respondent 4 öppen för att få mer utbildning om 

integrationen av marknadskanaler, men menar på att det också beror på kostnad och tid.      
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5.5 Detaljhandel 5 

Detaljhandel 5 är en fysisk butik som är fokuserad på underkläder för damer. 

Detaljhandel 5 använder sig inte av e-handel inom sin verksamhet, däremot använder de 

digitala marknadskanaler i form av en hemsida och de sociala medierna Instagram och 

Facebook för att marknadsföra sig.  

 

Fysiska butikens inriktning 

Respondent 5 är butikschef för Detaljhandel 5 och på väg att ta över ägandeskapet för 

verksamheten. Hon har arbetat i butiken sen år 2013–2014 och under de senaste tre åren 

har hon arbetat på heltid i butiken. Respondent 5 berättar att det ska finnas något för alla 

i butiken och att alla som kommer till butiken ska få möjligheten att få personlig hjälp 

och service. Vidare berättar Respondent 5 att kundbemötandet är det viktigaste när man 

kliver in i butiken:  

 

“[...] man får en känsla när man kommer hit, att man får hjälp och att man får en känsla 

att det är roligt att gå hit.” (Respondent 5) 

 

När det kommer till hur butiken har jobbat med förändringar under de senaste åren 

förklarar Respondent 5 att hon alltid varit väldigt öppen för det. Hon berättar att de första 

förändringarna hon gjorde för en mer digital marknadsföring var att starta en Facebook 

sida för butiken år 2013.  Sedan följdes det av ett Instagram-konto, samt en hemsida som 

nyligen blev klar.      

 

Fysiska butikens förhållande till e-handel 

Respondent 5 tror inte att e-handeln har påverkat verksamheten i någon större skala än så 

länge. Hon förklarar att affären har funnits i Motala sedan år 1951 och det som värderades 

i butiker då var personlig service och kundbemötande. Enligt Respondent 5 efterfrågar 

kunder återigen personlig service i fysiska butiker eftersom detta är svårt att uppnå via e-

handel. Vidare menar hon på att ökningen av e-handel har gjort att kunder har blivit mer 

medvetna än tidigare, eftersom dagens konsumenter letar efter produkter och jämför 

priser på internet innan de går till en fysisk butik. Emellertid förklarar Respondent 5 att 

det finns ett så stort flöde av produkter på internet så att kunder fortfarande har ett behov 

av personlig service för att få rekommendationer om vad som passar kundens behov:  
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“[...] det är kanske därför man går hit som kund och ber om hjälp, tillslut kanske 

kunderna inte bryr sig om att den är 50 kronor billigare på internet.” (Respondent 5) 

 

En negativ effekt som Respondent 5 däremot har upplevt är när vissa av butikens 

leverantörer har genomfört egna kampanjer via sin e-handel utan att meddela butiken. 

Hon förklarar att det då händer att folk kommer in och provar produkter för att sedan köpa 

dem på kampanjpris hos leverantörernas e-handel. Emellertid menar Respondent 5 att 

problem som dessa inte behöver göras om leverantörerna meddelar butiken, så att de kan 

genomföra kampanjer tillsammans.   

 

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

När det kommer till hur de olika marknadskanalerna är sammankopplade med varandra 

så berättar Respondent 5 att butikens Facebooksida och Instagram-konto är kopplade till 

butikens hemsida via en länk som tar kunderna till hemsidan. Däremot är det inte möjligt 

för kunderna att använda hemsidan som en renodlad e- handel med hemleverans och 

upphämtning i butik. Dock kan kunderna se butikens sortiment på hemsidan och beställa 

det för hemleverans via telefon med fri frakt och retur. 

 

Vidare upplever Respondent 5 att hon har nått ut till många nya kunder via sociala medier, 

såsom Facebook och Instagram. När det publiceras produkter via sociala medier upplever 

Respondent 5 att det kommer kunder och frågar om varorna direkt. Dock tror hon att 

marknadsföringen via sociala medier kan utvecklas ännu mer och hon nämner även att 

vissa varumärken som hon säljer måste förbättra sin egen marknadsföring. Respondent 5 

berättar även att butiken har fått in nya, yngre kunder genom att marknadsföra butiken på 

sociala medier och att hon planerar att öka den yngre kundgruppen via dessa kanaler. 

Historiskt sett har butiken enligt Respondent 5 lockat kunder från 50 år vilket har ändrats 

med hjälp av sociala medier. 

  

Vidare upplever Respondent 5 att det finns svårigheter att öppna en digital 

försäljningskanal via e-handel på hemsidan, eftersom affärsverksamheten vill ha så 

mycket omsättning som möjligt samtidigt som de vill minimera lagret. Respondent 5 

förklarar att om de ska öppna upp för en till digital säljkanal måste de utöka lagret 
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eftersom det finns en risk att en kund köper en produkt i e-handeln samtidigt som en 

annan kund köper samma vara i den fysiska butiken. Dessutom menar Respondent 5 att 

det skulle kräva väldigt mycket extra arbete att öppna upp en försäljningskanal via e-

handel. Eftersom Respondent 5 oftast arbetar ensam tror hon att det hade blivit svårt att 

hantera en e-handel utöver den fysiska butiken. Hon är även tveksam till om det skulle 

vara lönsamt att anställa personal för att sköta e-handeln, eftersom det hade resulterat i 

höga kostnader. 

 

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler  

Respondent 5 förklarar att varorna hon säljer är lite av ett undantag när det kommer till 

försäljning via e-handel, eftersom kunderna oftast har behov av att prova varorna innan 

de genomför köpet:  

 

“[...] det är väldigt mycket som urskiljer sig med både varor och storlekar. Bad och 

underkläder vill man prova precis som skor.” (Respondent 5)  

 

Respondent 5 resonerar därför kring att de fysiska butikerna är nödvändiga i branschen 

med tanke på att kunderna behöver en personligt anpassad produkt, vilket gör att det finns 

ett stort behov av att prova varorna innan köp. Hon tillägger även att sortiment byts ut 

konstant vilket bidrar ytterligare till att kunderna vill prova varorna då det alltid finns nya 

designer på produkterna. Respondent 5 berättar dock att det finns ett problem som butiken 

kan råka ut för, när kunder kommer in och provar varor för att sedan försöka hitta dem 

till ett bättre pris på internet. Hon tillägger dock att butiken kan hålla väldigt låga priser 

och att hon ofta försöker lägga sig på samma prisnivå som butiker på internet för att 

motverka detta problem. När det kommer till kunskap angående sammankopplade 

marknadskanaler berättar Respondent 5 att hon nyligen var på en utbildning via Tillväxt 

Motala, där hon lärde sig väldigt mycket och som har varit till stor nytta för 

marknadsföringen i butikens digitala marknadskanaler. Samtidigt anser Respondent 5 att 

det alltid finns nya saker att lära sig inom området och att man kontinuerligt måste hänga 

med i utvecklingen av den digitala marknadsföringen för att inte hamna efter.  
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5.6 Detaljhandel 6 

Detaljhandel 6 är en fysisk butik som agerar inom damkläder. Detaljhandel 6 använder 

sig inte av e-handel inom sin verksamhet, däremot använder de digitala marknadskanaler 

i form av de sociala medierna Instagram och Facebook för att marknadsföra sig.  

 

Fysiska butikens inriktning 

Respondent 6.1 är sedan 10 år ägare till Detaljhandel 6 som funnits i Motala i femtio år. 

Vidare köpte Respondent 6.2 in sig på affären för fyra år sedan och de äger i dagsläget 

halva affären var. Respondent 6.2 berättar vidare att butiken satsar på att köpa in kläder 

av bra kvalitet. De har upp emot 25 olika varumärken i butiken och säljer inte hela 

kollektioner från något varumärke, utan plockar ut de produkter som de tycker är absolut 

bäst, förklarar Respondent 6.1. Respondent 6.2 tillägger även att butiken satsar på kläder 

med hög hållbarhet och kvalitet. När det kommer till hur butiken hanterar förändringar 

inom branschen berättar hon att butiken jobbar med att följa mode och snappa upp det 

som är nytt inom branschen. Respondent 6.1 tillägger dock att det kan finnas anledningar 

att inte följa alla nya trender, men att butikens innehåll ändras efter leverantörer och 

mode: 

 

“Man ska inte hoppa på alla nya trender, har butiken funnits i 50 år finns det en förväntan 

från kunder att butiken håller en viss nivå [...]” (Respondent 6.1) 

          

E-handelns påverkan på den fysiska butiken 

Respondent 6.1 har inte upplevt att e-handeln påverkat kundflödet negativt, utan tycker 

att det har varit jämnt under de år hon arbetat i butiken. Däremot har kundbeteendet 

förändrats, tillägger Respondent 6.1, och berättar att det har kommit in kunder i butiken 

och efterfrågat produkter som de sökt upp på internet. Respondent 6.1 anser därför att 

internet kan fungera som en ytterligare inkörsport till butiken. Trots att e-handeln från 

andra affärsverksamheter kan bidra till att få in kunder i butiken ser detaljhandeln den 

främst som ett hot, berättar Respondent 6.1. Detta beror enligt Respondent 6.1 på att de 

själva inte tror att deras affärsverksamhet skulle fungera med en e-handel, vilket leder till 

att e-handeln blir en källa till konkurrens. Vidare förklarar hon att de aldrig kommer ifrån 

näthandeln, utan att det gäller att förhålla sig till det på ett bra sätt: 
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“Vi har inte riktigt de kunderna eller det utbud som är enkelt att handla på internet. Våra 

kunder vill klämma och känna och prova hur det känns.” (Respondent 6.1) 

 

Vidare berättar Respondent 6.1 att hon startade upp en hemsida för tio år sedan, men att 

den lades ner ganska snabbt då den måste hållas uppdaterad konstant, vilket är svårt att 

hinna med samtidigt som butikens dagliga arbetsuppgifter ska skötas. Hemsidan lades ner 

eftersom det var bättre att inte ha någon hemsida alls än att ha en som var tråkig och 

utdaterad, förklarar Respondent 6.1.  

 

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

Även om butiken i dagsläget inte funderar på att lägga till en e-handel i 

affärsverksamheten ser Respondent 6.1 en möjlighet att använda butiken som ett 

showroom i framtiden om det blir en förändring med hur deras leverantörer arbetar:  

 

“[...] att vi har det vi vill visa och att vi beställer via leverantören till kund sen. Det är 

den enda utvecklingen av e-handel som vi ser är möjlig för oss. Vi jobbar med kunden 

och det personliga mötet.” (Respondent 6.1)   

 

Vidare försöker de arbeta en del med digital marknadsföring och marknadsför sig via de 

sociala medierna Facebook och Instagram, berättar Respondent 6.1. De försöker koppla 

samman produkter som de lägger upp på sociala medier med hur de presenterar varorna i 

butiken, så att det finns en röd tråd i butikens marknadsföring, samt att kunderna får en 

enhetlig bild av butiken via alla kanaler. Fortsättningsvis berättar Respondent 6.1 det inte 

heller som svårt koordinera kanalerna som de marknadsför sig vid och sända ut ett 

enhetligt budskap då de bara är ett relativt litet företag och själva tar hand om all 

marknadsföring. Dock eftersom många av butikens kunder äldre har Respondent 6.1 

upplevt att det har varit svårt att få in kunder i butiken via kanaler såsom Facebook och 

Instagram, vilket är något hon tror hade varit annorlunda om de hade en yngre kundgrupp.   

 

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler 

Respondent 6.1 berättar att cirka 80 procent av butikens kunder är återkommande kunder 

och hon tror att en stor anledning till att butiken har funnits så länge är för att de känner 
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många av sina kunder och är medvetna om deras behov, vilket hade varit svårare med en 

e-handel. Vidare är en stor anledning till att butiken inte har valt att använda sig av någon 

e-handel är att kläderna de säljer inte hade varit kompatibelt med det: 

 

“Det är inte så lätt att bara gå in och köpa sin vanliga storlek i olika varumärken eftersom 

det skiljer åt mellan dem.”  (Respondent 6.1)    

 

Respondent 6.2 tillägger även att deras service och erfarenhet blir svår att tillhandahålla 

om försäljning skulle ske via e-handel, eftersom de arbetar med att hjälpa kunderna med 

passform och modeller:  

 

“De kunder vi har kommer hit för att de har möjlighet att välja på olika saker och få ett 

helhetsinköp.” (Respondent 6.2)  

 

När det kommer till butiksägarnas kunskap kring marknadsföring via digitala kanaler 

berättar Respondent 6.1 att hon aldrig har varit på någon föreläsning eller liknande för att 

få utbildning i ämnet, utan har lärt sig allt hon kan på egen hand. Vidare är både 

Respondent 6.1 och Respondent 6.2 överens om att de inte tror att en utbildning inom 

digitala marknadskanaler och deras sammankoppling till butiken inte hade varit något 

som varit intressant för affärsverksamheten.     

 

5.7 Detaljhandel 7 

Detaljhandel 7 är en fysisk butik inom en franchisekedja som agerar inom second hand 

kläder för kvinnor och barn. Detaljhandel 7 använder sig inte av e-handel inom sin 

verksamhet, däremot använder de digitala marknadskanaler i form av en hemsida och de 

sociala medierna Instagram och Facebook för att marknadsföra sig.  

 

Fysiska butikens inriktning 

Respondent 7 är ägare och franchisetagare för Detaljhandel 7 i Motala sedan slutet av år 

2016. Respondent 7 berättar att den första butiken öppnade i Västervik år 2010 och att 

ägaren av Västerviksbutiken sedan har gjort ett franchisekoncept av butiken som har 

öppnat i flera svenska städer. Det som utmärker butiken från andra second hand butiker 

är att de som lämnar in kläder får ett konto hos butiken, förklarar Respondent 7. Vidare 
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berättar hon att de som lämnat in kläder sedan får 40 procent av försäljningspriset insatt 

på detta konto, vilket bidrar till att de får in produkter av högre standard till butiken då de 

som lämnar in varor vet att de får mer pengar för inlämnade produkter av hög kvalitet.  

 

När det kommer till hur läget ser ut för de fysiska butikerna i Motala idag berättar 

Respondent 7 att hon tycker att framtiden ser oroväckande ut. Många av butikslokalerna 

i Motala centrum ägs av fastighetsägare som är bosatta i andra städer och upplever att de 

inte är intresserade av Motala centrums utveckling, utan snarare drivs av intäkter. Detta 

har enligt Respondent 7 resulterat i att många butikslokaler har stått tomma under en 

längre tid och om denna utveckling fortsätter är hon orolig för vad som ska hända med 

stadskärnan i framtiden: 

 

“Är stadskärnan död och det inte finns någonting att åka in till, då spelar det ingen roll 

om det finns parkeringsplatser eller vad det kan vara.” (Respondent 7) 

   

Fysiska butikens förhållande till e-handel 

När det kommer till intåget av e-handel upplever däremot inte Respondent 7 att det har 

påverkat hennes affärsverksamhet så mycket. Respondent 7 förklarar att second hand 

branschen är lite annorlunda i detta sammanhang, eftersom det bara finns ett exemplar av 

varje vara och att det finns risk för att flera kunder köper samma vara om de öppnar upp 

en e-handel.  

 

Vidare förklarar Respondent 7 att den här butiken har haft stora ökningar i försäljningen 

under senare år, till skillnad från många andra butiker i Motala som det har gått mindre 

bra för. Detta tror Respondent 7 delvis beror på att det fortfarande inte finns så mycket 

konkurrerande e-handel inom second hand branschen. Vidare menar hon på att det krävs 

mycket arbete från konsumenterna som köper second hand-kläder på internet, vilket gör 

att många kunder istället väljer att komma hit:  

 

“[...] hit går kunder istället för att de har möjlighet att titta på varan och att de har öppet 

köp.” (Respondent 7) 
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En ytterligare anledning till att butiken inte valt att satsa på e-handel är att Respondent 7 

upplever att det inte finns lika mycket utrymme för spontanhandling när konsumenter 

handlar på internet. Hon berättar att många av varorna i butiken kostar 39–59 kronor och 

att kunder som kommer in i butiken oftast tar en kundkorg som de går runt med i butiken 

för att sedan köpa ett flertal varor. Respondent 7 menar dessutom att hon har svårt att se 

att det skulle vara lönsamt att lägga upp produkter på internet, då en enskild produkt bidrar 

till en relativt låg andel av omsättningen.        

 

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

Även om butiken inte har några planer på att öppna upp en e-handel inom en snar framtid, 

berättar Respondent 7 att de arbetar mycket med sociala medier som marknadskanal, 

såsom Facebook och Instagram. Respondent 7 upplever att det ger väldigt mycket att 

lägga upp produkter på sociala medier och berättar att det oftast ger resultat snabbt när en 

ny produkt läggs upp. Kunder som har sett en vara som de eftersöker kan ringa och 

reservera den eller komma in till butiken och fråga efter den.  

 

Enligt Respondent 7 erbjuder de inte hemleverans åt de kunder som ringer in och 

efterfrågar en vara som de har sett på sociala medier. Anledningen till detta är att själva 

idén med att visa upp produkter på sociala medier är att locka kunder till butiken och 

förhoppningsvis få kunden att köpa andra produkter när de väl är i butiken:  

 

“Det är mitt sätt att överleva lite och få hit kunderna på ett eller annat sätt [...]” 

(Respondent 7)  

 

När det kommer till att få en enhetlig bild av företaget mellan flera kanaler berättar 

Respondent 7 att butiken försöker ha samma bilder på produkter de lägger upp på olika 

sociala medier och fota alla produkter på ett liknande sätt. Detta gör de för att skapa en 

röd tråd i marknadsföringen så att kunderna ska känna igen sig och veta att de olika sociala 

medierna tillhör samma verksamhet, förklarar Respondent 7. 

 

Angående sammankopplingen mellan den fysiska butiken och sociala medier så säger 

Respondent 7 att de delvis har börjat implementera det, men att de hela tiden jobbar på 

att förbättra det. Emellertid upplever hon att det ibland kan bli problem när en kund i 
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butiken efterfrågar ett visst klädesplagg som de har sett på sociala medier, då 

butikspersonalen inte alltid har full koll på var i butiken produkten befinner sig. 

Följaktligen menar Respondent 7 att de kan utveckla samordningen mellan vad som läggs 

upp på sociala medier och hur det uppmärksammas i butiken. Detta skulle exempelvis 

kunna vara att produkter som läggs upp via sociala medier alltid placeras på en specifik 

plats i butiken, förklarar Respondent 7.       

  

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler 

En stor anledning till att butiken inte valt att satsa på att implementera en digital 

försäljningskanal i sin marknadsföring är att det inte finns utrymme för lika mycket 

spontanhandling när konsumenter handlar på internet, förklarar Respondent 7.  Då många 

av varorna i butiken är av en relativt låg prisklass kommer det ofta in kunder i butiken 

som går runt i butiken för att köpa ett flertal varor. Respondent 7 menar dessutom att hon 

har svårt att se att det skulle vara lönsamt att lägga upp produkter på internet, då en enskild 

produkt bidrar till en relativt låg andel av omsättningen i butiken och kräver mycket 

arbete:    

 

“[...] när kunder kommer till butiken har de en kundkorg som de fyller. Det får man inte 

om man lägger ut en grej på internet.” (Respondent 7)  

 

Respondent 7 anser även att hennes kompetens skulle behöva förbättras för att verkligen 

kunna sammankoppla olika marknadskanaler på ett gynnsamt sätt. Hon skulle behöva 

utveckla sina kunskaper om tekniken som rör digitala medier så att hon kan bredda 

marknadsföringen till flera kanaler och bli mer effektiv vid marknadsföringen genom de 

kanaler som hon redan använder sig av. Följaktligen är Respondent 7 positivt inställd till 

att utbilda sig mer inom ämnet för att utöka kunskapen om försäljning via flera kanaler.        

 

5.8 Detaljhandel 8 

Detaljhandel 8 är en fysisk butik som är fokuserar på herrkläder. Detaljhandel 8 använder 

sig inte av e-handel inom sin verksamhet, däremot använder de digitala marknadskanaler 

i form av det sociala mediet Facebook för att marknadsföra sig. 
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Fysiska butikens inriktning 

Respondent 8 är delägare till Detaljhandel 8 sedan ett år tillbaka. Enligt Respondent 8 

arbetar de mycket med varumärken och kläder som är unika för butiken i Motala för att 

sticka ut mot konkurrerande butiker. Vidare berättar han att de arbetar för att saluföra ett 

trendigt sortiment och de byter ut det två gånger per år, vilket resulterar i att de säljer ut i 

princip allt i butiken i samband med detta. När det kommer till hur läget ser ut för de 

fysiska butikerna i Motala idag finns det enligt Respondent 8 en viss oro. Vidare beskriver 

han det är stor skillnad på antal kunder från år till år och att det märks av att inflödet av 

kunder minskar:  

 

“Gallerian vi befinner oss i har tappat 57 000 besökare från år 2017 till år 2018. Vi 

tappar mycket folk och blir oroliga över vad som händer.” (Respondent 8).  

 

Fysiska butikens inriktning 

Med tanke på det stora användandet av internet och tillgång till e-handel upplever 

Respondent 8 att kunder har blivit mer prismedvetna och de upplever att det ibland 

fotograferas prislappar i smyg för att sedan jämföra pris mot andra aktörer online. Det är 

viktigt för butikens överlevnad att följa prisernas utveckling mot konkurrerande e-handel 

för att locka kunder till butiken med en attraktiv prisbild:  

 

“Vi har väldigt mycket röda lappar med reapriser. Vi har kanske lärt kunder att vi ofta 

har rea, men vi måste matcha med priset.” (Respondent 8) 

 

Respondent 8 upplever att butikens kundgrupp består mestadels av äldre personer som 

besöker butiken med jämna mellanrum, medan det minskat bland yngre kunder. Att vara 

offensiva med prissättningen på varorna är något som de arbetar med i butiken för att 

locka till sig kunder. Vidare berättar han att de av strategiska skäl arbetar med vissa 

klädvarumärken i butiken som inte är lika väletablerade hos andra aktörer via e-handel, 

för att minska konkurrens från onlinebutiker.  Respondent 8 upplever främst e-handel 

som ett hot för butiken, men det kan även ses som en framtida möjlighet för butiken. Med 

intågandet av Ebay och Amazon i Sverige kan finnas en möjlighet att etablera en 

onlinebutik via någon av dessa aktörer, enligt Respondent 8. 
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Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

När det kommer till e-handel berättar Respondent 8 att de inte har någon i dagsläget, men 

att de hade ambitionen att etablera en e-handel när han kom in i företaget för cirka ett år 

sedan. Respondent 8 förklarar att det skulle innebära att en stor del av butikens lager 

kommer vara ute hos kunder som har rätt att returnera varan eller hos någon 

postdistributör. För att etablera sig som e-handel inom klädesbranschen skulle det enligt 

Respondent 8 även krävas en större mängd kapital och tid för att lyckas:  

 

“Det skulle kosta väldigt mycket att marknadsföra vår egen butik mot andra jättar inom 

klädindustrin som är väletablerade på nätet.” (Respondent 8) 

 

I butiken arbetar de fortfarande med ett vanligt kassasystem och Respondent 8 

argumenterar för att det skulle behövas ett digitaliserat datasystem i butiken för att 

underlätta hanteringen av produkter och att det skulle underlätta vid en framtida 

implementering av e-handel till butiken. Vidare berättar Respondent 8 att det finns tankar 

på att etablera en nischad e-handel som är inriktad på företagskunder. 

 

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler 

Enligt Respondent 8 använder de fortfarande annonser i dagstidningar, vilket de upplever 

att det ger bättre gehör än inlägg på deras Facebooksida. Det kan förklaras av den äldre 

kundgrupp som är den största i butiken och inte använder sig av sociala medier i samma 

utsträckning: 

 

“Många av de äldre skulle nog inte gå via en e-handel eller hemsida för att titta på kläder, 

jag tror att de vill komma in till butiken.” (Respondent 8) 

 

När det kommer till produkterna som butiken säljer menar Respondent 8 på att det hade 

fungerat med försäljning via digitala marknadskanaler, då det redan finns många andra 

aktörer på marknaden som säljer liknande typer av produkter. Vidare förklarar han att 

kunskapen är en bristande faktor på hur man skulle gå tillväga för att få det att fungera på 

ett bra sätt och välkomnar alltid utbildningar för att få nya tips och tankar. Respondent 8 

upplever att det finns många som kan hjälpa till med att etablera en e-handel och få det 
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sammankopplat med sociala medier och den fysiska butiken, men att det skulle kräva tid 

och kapital för att marknadsföra butiken online.  

 

5.9 Detaljhandel 9 

Detaljhandel 9 är en fysisk butik som är agerar inom leksaker, barnkläder och 

kalasartiklar. Detaljhandel 4 använder sig av e-handel inom sin verksamhet utöver de 

sociala medierna Instagram och Facebook som de använder för att marknadsföra sig. 

 

Fysiska butikens inriktning 

Respondent 9 är ägare av Detaljhandel 9 som hon grundade i mars 2016. Butiken 

utmärker sig genom att de försöker erbjuda unika produkter som är svåra att hitta i andra 

butiker inom samma bransch, samt att de även erbjuder brodering av namn på varor och 

motivtryck på tröjor utöver den vanliga produktförsäljningen, förklarar Respondent 9. 

När det kommer till hur butiken jobbar med förändringar i branschen berättar hon att de 

ständigt satsar på att förnya sortimentet för att hålla sig konkurrenskraftiga. Respondent 

9 startade med butiken på hobbynivå och har utvecklats sedan dess och växt. Lokalbyte 

har varit nödvändigt för att tillhandahålla det utökade sortimentet och ligger nu centralt i 

Motala bland andra populära butiker, men hon upplever att situationen för 

centrumhandeln i Motala är besvärlig. 

 

Fysiska butikens förhållande till e-handel 

Respondent 9 upplever att allt färre kunder går till fysiska butiker men istället väljer att 

handla sina produkter på internet. Det förekommer att konsumenter tittar på produkter i 

butiken som de sedan köper hos konkurrerande e-handlare:  

 

“Det har hänt bland kunder att de kommer in och tittar på produkter och sedan sagt högt 

att de ska beställa den på nätet, vilket är väldigt tråkigt.” (Respondent 9)   

 

Vidare upplever Respondent 9 att e-handeln kan innebära ett hot då det är svårt att 

konkurrera med större aktörer på internet som har andra resurser än de lokala butikerna. 

Emellertid menar hon att e-handeln även kan skapa möjligheter då den kan fungera som 

ett komplement där kunder kan se detaljhandelns sortiment utan att behöva besöka den 

fysiska butiken. Eftersom butiken inte har samma ekonomiska resurser som större aktörer 
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på e-handeln förklarar Respondent 9 att det gäller att vara kreativ för att nå ut till kunder, 

vilket detaljhandeln exempelvis kan vara genom att anordna tävlingar på sociala medier 

såsom Instagram och Facebook.       

 

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

Detaljhandeln har utöver den fysiska butiken även en e-handel där konsumenter kan se 

butikens sortiment, berättar Respondent 9. Om konsumenter beställer från webshopen 

kan de antingen välja att hämta upp varorna i butiken eller att få en faktura hemskickad 

om de beställer hem produkterna, då e-handeln inte är kopplad till någon digital 

betalningstjänst. Respondent 9 förklarar att hon främst har e-handeln för att visa upp 

butikens sortiment innan konsumenterna kommer till butiken och anser därav att hon inte 

haft något större behov av betaltjänster i e-handeln.  

 

Utöver e-handeln marknadsför sig även butiken via de sociala medierna Instagram och 

Facebook. Respondent 9 förklarar att man når olika åldrar och kunder via olika 

marknadskanaler och att det därför är viktigt att vara aktiv på ett flertal olika. Dock 

berättar hon att det kan vara svårt att få potentiella kunder som har varit inne på butikens 

sociala medier att ta steget och handla i butiken:  

 

“Det är en utmaning att få kunderna att komma in och handla det som de har sett via 

mina sociala medier, men de hjälper till att synas.” (Respondent 9)  

 

När det kommer till sambandet mellan den fysiska butiken och de digitala kanalerna 

menar Respondent 9 på att det är betydelsefullt att inse att allting hänger ihop. Hon 

förklarar vidare att det är viktigt att följa upp de inlägg på produkter som man har lagt ut 

på sociala medier genom att lyfta fram produkterna mer i den fysiska butiken, så att 

kunder upplever en igenkänning mellan de digitala marknadskanalerna och den fysiska 

butiken. 

  

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler 

Respondent 9 anser att butikens produkter fungerar bra för försäljning via 

sammankopplade kanaler, då produkterna som läggs upp på butikens e-handel eller 



 
 
 

 50 

sociala medier bidrar till att locka kunder till den fysiska butiken. En stor anledning till 

att hon emellertid inte har satsat mer på att koppla samman butikens olika 

marknadskanaler är att det tar upp mycket tid som hon inte anser sig ha i dagsläget, samt 

att det kräver stora ekonomiska resurser. Då Respondent 9 inte har resurser för någon stor 

marknadsavdelning förklarar hon att det optimala för hennes verksamhet hade varit att 

hålla sig till några få kanaler, men ändå nå ut till så många konsumenter som möjligt. 

Vidare ser hon inte någon risk med att olika marknadskanaler inom verksamheten skulle 

konkurrera ut varandra som något problem så länge verksamheten kan fortskrida:  

 

“I butiken är det personlig kontakt, kunderna lär känna mig och de får ett personligt 

möte, men alla vill inte ha det och klickar hem på nätet istället.” (Respondent 9) 

 

Angående Respondent 9 egen kunskap om integrationen av marknadskanaler anser hon 

att det alltid går att lära sig mer. Hon berättar att hon tidigare varit på en utbildning om 

marknadsföring via sociala medier med Tillväxt Motala, vilket hon tyckte var väldigt 

givande, och tror definitivt att det hade varit gynnsamt för verksamheten att gå på mer 

utbildningar. Det hon främst vill lära sig mer om är hur man kan synas på Google, tar 

snygga produktbilder och hur man kan effektivisera e-handelns utveckling med en relativt 

låg budget.    

 

5.10 Detaljhandel 10 

Detaljhandel 10 är en fysisk butik som är fokuserad på cykel och fritid. Detaljhandel 10 

använder sig av e-handel inom sin verksamhet utöver de sociala medierna Instagram och 

Facebook som de använder för att marknadsföra sig. 

 

Fysiska butikens inriktning 

Respondent 10 är butiksägare till Detaljhandel 10 sedan 5 år tillbaka. vilket är en butik 

med inriktning mot cykel och fritid. Det är enligt Respondent 10 en high-end butik med 

inriktning på lite finare cyklar, som han har ägt sedan fem år tillbaka. Han upplever att 

det finns ett problem med tillgänglighet och parkeringsmöjligheter i Motala centrum, 

vilket medför att det finns svårigheter med att locka personer till centrum istället för 

lättillgängliga köpcentrum utanför stadskärnan. Med tanke på att butiken saluför high-

end cyklar berättar Respondent 10 att de försöker att marknadsföra sig och sina cyklar 
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utanför butiken på olika evenemang i så stor utsträckning det går. Den fysiska butikens 

roll har enligt Respondent 10 förändrats under senare år:  

 

“Det blir mer och mer ett showroom, folk kommer hit och tittar och beställer sina grejer.” 

(Respondent 10) 

 

Fysiska butikens förhållande till e-handel 

E-handeln har enligt Respondent 10 medverkat till ett tapp av vissa kunder, det finns 

kunder som kommer in till butiken och provar produkter för att sedan beställa på annat 

håll. En åtgärd som butiken har gjort är att även saluföra vissa varumärken på cyklar som 

inte får skickas ut till kunder enligt tillverkaren. Det är enligt Respondent 10 ett sätt att 

locka in kunder till den fysiska butiken för att köpa en cykel, vilket ofta även bidrar till 

försäljning av annan kringutrustning. När det kommer till e-handel så har butiken ett 

koncept enligt Respondent 10, där kunder som visat intresse för exempelvis en cykel 

erbjuds ersättning för bränsle om kunderna bor längre ifrån butiken, istället för att skicka 

produkten. 

 

“Jag ser e-handeln som en möjlighet, annars måste man lägga sig ner och dö så att 

säga.” (Respondent 10) 

 

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

Respondent 10 berättar att de arbetar med en e-handel genom deras hemsida och att de 

nyligen satsat på att visa upp vissa produkter genom en sida på Blocket för butiken. Via 

Blocket visar de upp både nya och begagnade cyklar, som sedan länkas till deras hemsida 

via annonserna. Respondent 10 ser Blocket som en bra inkörsport till e-handeln eller den 

fysiska butiken för nya kunder. Vidare berättar han att de cyklar som inte får skickas även 

visas på butikens hemsida för att generera intresse och visa att det finns tillgängligt i 

butiken för potentiella kunder. Butiken använder sig enligt Respondent 10 mycket av 

Facebook för att marknadsföra produkter och aktuella kampanjer. Vidare upplever han 

att de har relativt god sammankoppling mellan marknadskanalerna och berättar även att 

de har betaltjänsten PayPal vid beställningar från e-handeln och att de tittar på att 

införskaffa Klarna som betalningslösning. Sedan Respondent 10 tog över butiken har han 
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arbetat mycket med att digitalisera verksamheten med digitala pris- och kassasystem som 

är koordinerade med varandra: 

 

“Nu är vi 99% digitala i butiken, så nu kan vi i princip plocka vilken produkt vi vill i 

butiken och lägga upp den i webbshopen.” (Respondent 10) 

 

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler 

Butiken använder sociala medier, främst Facebook, för att få in kunder till den fysiska 

butiken. Respondent 10 berättar att de får mycket frågor om produkter från potentiella 

kunder via deras Facebooksida, men det gäller att inte att svara på för mycket frågor så 

att de kan ta med sig den informationen och handla av någon annan. När det kommer till 

racercyklar och mountainbikes, som är butikens huvudområde, menar Respondent 10 på 

att det är svårt att hitta en cykel som passar genom en textmassa på internet. Det är det 

personliga bemötandet och kunskapen från personalens sida som de arbetar med för att få 

in kunder till den fysiska butiken: 

 

“Med tanke på att vi har så pass specialiserade produkter så ser jag hemsidan och 

Blocket mer som ett komplement och en inkörsport till butiken.” (Respondent 10) 

 

Respondent 10 upplever att försäljning genom sammankopplade marknadskanaler skulle 

kunna fungera och de har väldigt mycket kringutrustning i lager till de cyklar som de 

saluför. Det bidrar till att butiken har ett väldigt högt lagervärde berättar han, vilket är en 

finansiell risk de tar. Vidare förklarar Respondent 10 att cyklarna har blivit allt mer 

komplicerade och att det behövs mycket specialprodukter, så att det är svårt att lagerföra 

alla tillbehör. Vissa cykelmärken som butiken saluför får ej skickas enligt Respondent 10, 

vilket påverkar e-handel med hemleverans, men de cyklarna syns fortfarande via de olika 

marknadskanalerna och hänvisar till den fysiska butiken.  

 

Ungefär hälften av personalen inom butiken har enligt Respondent 10 en relativt god 

kunskap om marknadsföring och försäljning via flera marknadskanaler, medan resterande 

skulle behöva utöka sin kunskapsnivå. Vidare berättar han att utbildningar inom e-handel 

och sociala medier och hur det kan användas alltid är välkommet:  
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“Det skulle vara bra för centrumföreningen att köra någon form av utbildning kanske en 

gång om året. Många av oss företag i Motala sitter i samma situation som vi gör.” 

(Respondent 10) 

 

5.11 Detaljhandel 11 

Detaljhandel 11 innefattar två fysiska butiker, där den ena är agerar inom accessoarer 

och inredning, medan den andra är en franchisebutik inom en butikskedja med fokus på 

presentartiklar och hushållsprodukter. Detaljhandel 11 använder sig av e-handel inom sin 

verksamhet utöver de sociala medierna Instagram och Facebook som de använder för att 

marknadsföra sig. 

 

Fysiska butikens inriktning 

Respondent 11 är medgrundare till Detaljhandel 11 och arbetar med bland annat avtal 

och administration. Eftersom Respondent 11 upplever att personliga relationer kommer 

bli allt viktigare i fysiska butiker satsar företaget på detta som koncept i båda butikerna:  

 

“Försöka att göra relationen så nära som möjligt med kunden. Det är inte alltid det går, 

men det är dit handeln är på väg.” (Respondent 11) 

 

Vidare berättar Respondent 11 att det är viktigt att vara kreativ som butiksägare. Under 

lugna perioder är det framförallt viktigt för butiksägare att tänka utanför ramarna och 

utforma nya lösningar som främjar butikens affärsverksamhet.   

 

Fysiska butikens förhållande till e-handel 

Respondent 11 menar på att en fördel med e-handeln gentemot den fysiska handeln är att 

e-handeln oftast har snabbare hemleveranser. Han förklarar att om fysiska butiker kunde 

erbjuda hemleverans på samma dag skulle de kunna konkurrera med e-handelns starkaste 

sida, vilket är snabba hemleveranser. Fortsättningsvis berättar Respondent 11 att han 

upplever att den fysiska handeln och e-handeln behöver varandra och har exempelvis 

uppmärksammat trender där renodlade e-handlare öppnar upp fysiska lokaler för att visa 

upp vad de är för typ av detaljhandel. Följaktligen ser inte Respondent 11 e-handeln som 
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ett stort problem för den fysiska handeln i Motala, utan pekar snarare på att detaljhandlare 

på andra orter kan vara en kraftigare konkurrens.   

  

Affärsverksamhetens utveckling av digitala marknadskanaler 

En av de största anledningarna till att de öppnade en e-handel för butiken som säljer 

accessoarer och heminredning var enligt Respondent 11 att det tidigare inte fanns någon 

information på internet om vilka produkter och varumärken de sålde i den fysiska butiken: 

 

“Innan vi hade hemsidan kom det inte upp någonting på Google, kunderna visste ju inte 

att vi hade det då. Det är klart de köpte på nätet eller åkte till Linköping.” (Respondent 

11) 

 

E-handeln har enligt Respondent 11 fungerat väl som en ytterligare säljkanal till den 

fysiska butiken. Han förklarar att de bara har haft e-handeln i några veckor men att de 

redan har haft dagar då e-handeln har genererat mer försäljning än den fysiska butiken 

under samma period. Vidare menar Respondent 11 på att det var nödvändigt att utöka 

butikens säljkanaler med en e-handel då affärsverksamheten inte kunde fortsätta att vänta 

på att kunder skulle komma in i butiken, utan de behövde hitta ett sätt att göra sitt 

sortiment tillgängligt hemma hos kunden.   När det kommer till butiken med inriktning 

på presentartiklar och hushållsprodukter kan kunderna välja mellan att få varan 

hemskickad via postombud eller att hämta upp den i fysiska butiken när de beställer 

produkter via internet, berättar Respondent 11. Han menar på att varor som hämtas upp i 

butik innebär fördelar för kunderna, eftersom de befrias från fraktkostnader. Även för den 

fysiska butiken är det fördelaktigt att kunder hämtar ut produkter i butiken, då de får en 

del av den intjänade vinsten av varan som franchisetagare.  Respondent 11 understryker 

att det är väldigt viktigt för butikerna att de får ta ut en del av e-handelns vinst för det som 

säljs i staden för att undvika intern konkurrens när det gäller butiken inom 

franchisekedjan:  

 

“Om man kollar på hemsidan och väljer att hämta upp varan i butiken; ett, så blir det 

fraktfritt och två så får vi en kickback på den varan.” (Respondent 11) 
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Vidare berättar Respondent 11 att det är viktigt att synas och att vara aktiv på sociala 

medier. Idag är den genomsnittliga åldern på kunderna i butiken med inriktning på 

presentartiklar och hushållsprodukter 49 år, men han berättar att de arbetar med att sänka 

den genom att nå yngre kunder via sociala medier. Det är viktigt att detaljhandelns flöde 

på sociala medier ser snyggt ut och att det finns en röd tråd mellan bilderna som läggs 

upp, vilket bidrar till en positiv bild av företaget, förklarar Respondent 11.          

 

De studerade förutsättningarnas förhållande till utvecklingen av digitala 

marknadskanaler  

En viktig förutsättning för affärsverksamheter som jobbar med digitala kanaler idag är 

enligt Respondent 11 att köpprocessen sker smidigt och innehåller så få steg som möjligt 

i ett köp. Det finns annars en risk att tappa kunder under inköpsprocessen, vilket de hade 

i åtanke när de byggde upp e-handeln för butiken med accessoarer och inredning: 

 

“[...] vi eftersträvar så få klick som möjligt i ett köp. På exempelvis Instagram taggar vi 

våra produkter. Vill kunderna ha den, tryck på den och tryck igen så har de köpt den.” 

(Respondent 11)  

 

Respondent 11 tillägger även att det har arbetat för att få hemsidan så ren och snygg som 

möjligt genom att göra den strukturerad och undvika reklam. Vidare påpekar han att det 

är viktigt att kunder känner igen sig ifrån andra marknadskanaler när de kommer in i den 

fysiska butiken och att det finns en röd tråd genom alla kanaler. Fortsättningsvis upplever 

Respondent 11 att produkterna funkar bra för försäljning över flera marknadskanaler och 

att det är viktigt att produkter som har lagts upp på sociala medier lyfts fram i den fysiska 

butiken. Vidare anser Respondent 11 att det är viktigt att hålla samma priser i de digitala 

kanalerna och i den fysiska butiken och att det kan leda till missnöje hos de fysiska 

kunderna om de märker att e-handeln erbjuder samma produkter till ett lägre pris. 

Respondent 11 ser inte någon risk med att hemsidan till butiken med inriktning på 

accessoarer och inredning skulle kunna konkurrera ut den fysiska butiken, utan att de 

båda kanalerna kan bidra till ökad prestation hos varandra genom att man kan få reda på 

vad som finns i den fysiska butiken via hemsidan:  
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“Kunder börjar leta på internet vart en produkt finns och läsa om den. Ser de inte vår 

butik, så finns vi inte. Finns man inte på nätet så finns man inte.” (Respondent 11) 

 

De nackdelar som Respondent 11 emellertid kan se med e-handel är den längre 

leveranstiden jämfört med att hämta en vara direkt i butik och att vissa kunder, framförallt 

äldre, saknar förtroende för säkerheten vid köp via e-handel. Kunder har då alltid 

alternativet att komma in till butiken.  Vidare finns det utrymme för utveckling när det 

gäller hans egen och butikspersonalens kunskap kring försäljning mellan flera 

marknadskanaler. Respondent 11 förklarar att företaget går på varje utbildningstillfälle 

som ges angående flerkanalsförsäljning då han anser att företaget bara har grundläggande 

kunskap inom området. 

 

5.12 Sammanställning av empiri 

I följande tabeller har det empiriska resultatet sammanställts. De översta tre raderna i de 

två tabellerna sammanställer hur detaljhandlarna har förhållit implementering av 

marknadskanaler utifrån de tre studerade förutsättningarna. Följaktligen har 

nästkommande tre rader sammanställt hur detaljhandlarna har förhållit sin 

sammankoppling av marknadskanaler utifrån dessa tre förutsättningar. Avslutningsvis 

sammanfattar tabellens nedersta rad vilka försäljningsalternativ de olika detaljhandlarna 

erbjuder. Vidare har vissa fält i tabellen lämnats tomma, vilket beror på att studien inte 

kunnat identifiera något förhållande mellan parterna i dessa fall.      
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Tabell 2: Sammanställning av empiri, del 1. 

 

 



 
 
 

 58 

Tabell 3: Sammanställning av empiri, del 2. 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras genom att det empiriska 

materialet analyseras gentemot tidigare forskning inom den teoretiska referensramen. 

Analysen utgår ifrån studiens syfte och frågeställningar och är således uppdelad i tre 

delar där varje del fokuserar närmare på en av de tre forskningsfrågorna.   
 

6.1 De studerade förutsättningarnas inflytande på implementeringen 

 

6.1.1 Kundgruppens inflytande på implementering 

Kundgruppen var den förutsättning som influerat flest detaljhandlare i studien angående 

deras val att implementera digitala marknadskanaler. Samtliga detaljhandlare förutom 

Detaljhandel 6 och Detaljhandel 8 anser att de har implementerat digitala 

marknadskanaler i sin affärsverksamhet för att tillgodose nuvarande kundgruppers 

efterfrågan eller i syfte att möta nya kundgrupper. Följaktligen förklarar Respondent 6.2 

att en av anledningarna till att butiken inte valt att satsa på e-handel är att kunderna 

efterfrågar personlig service och produkterfarenhet, vilket är svårt att tillhandahålla 

online. Respondent 6.2s erfarenhet av butikens kundgrupp går därmed i linje med Chiou 

et als. (2017) argumentering kring att konsumenter som värderar relationen till 

butikssäljare högt, generellt är mindre mottagliga för användningen av digitala 

marknadskanaler.  

 

Vidare argumenterar Chiou et al. (2017) för att kunder som föredrar att handla i den 

fysiska butiken generellt inte ökar sina inköp när en affärsverksamhet öppnar upp en e-

handel. Denna tendens är något som märkts hos Respondent 8 som förklarar att han inte 

upplevt att butikens kundgrupp efterfrågat en implementering av digitala 

marknadskanaler. Detta tror han beror på att en stor del av butikens kunder är äldre 

konsumenter som föredrar att handla i den fysiska butiken istället för att använda sig av 

e-handel eller sociala medier. Respondent 8s upplevelser har även en tydlig anknytning 

till Piotrowicz och Cuthbertsons (2014) teori om att äldre konsumenter i allmänhet 

föredrar inköp som innefattar personlig service, vilket kan jämföras med yngre 

konsumenter som har växt upp med internet och därmed har en mer utvecklad vana 

angående inköp online. Eftersom Respondent 8 inte upplevt att hans kundgrupp 

efterfrågat digitala marknadskanaler använder sig Detaljhandel 8 således enbart av 
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Facebook som digital marknadskanal, vilket medför att Detaljhandel 8 anses ha den lägsta 

konfigurationsnivån av studiens detaljhandlare enligt De Faultrier et als. (2014) figur för 

Kanalstrategi för detaljhandlare (Figur 1).    

 

Fortsättningsvis finner Piotrowicz och Cuthbertsons (2014) argumentering ytterligare 

stöd i det empiriska resultatet då Respondent 1, Respondent 5 och Respondent 11 berättar 

att de använder sig av sociala medier som en digital marknadskanal för att attrahera yngre 

kunder till affären. Respondent 5 berättar dessutom mer utförligt att den ursprungliga 

kundgruppen i affären har haft en genomsnittsålder på 50 år, men att hon framförallt har 

använd sig av sociala medier för att nå ut till yngre kunder och har genom det kunnat 

skapa sig en ny kundgrupp bland yngre konsumenter. Vidare har ovannämnda 

respondenter en hög till medelhög konfigurationsnivå (De Faultrier et al., 2014), vilket 

kan antas vara en följd av deras ambitioner att förhålla sig till yngre kundgrupper.    

 

Respondent 3 berättar dessutom att han använt sig av sociala medier för att nå nya 

kundgrupper i närliggande städer, vilket kan ha en anknytning till Brynjolfsson et als. 

(2007) teori om att konsumenter som har ett underskott av fysiska butiker i sitt närområde 

har en högre tendens av att använda sig av digitala marknadskanaler. Respondent 3 kan 

således ha möjlighet att nå ut till nya kunder som inte har tillgång till det sortiment som 

Detaljhandel 3 erbjuder i sitt närområde. Sammanfattningsvis finner alltså Piotrowicz och 

Cuthbertsons (2014) resonemang kring att olika kundgrupper har olika preferenser stöd i 

studiens resultat kring kundgruppens påverkan på implementeringen av digitala 

marknadskanaler. Fortsättningsvis stödjer även det empiriska resultatet tydligt Piotrowicz 

och Cuthbertsons (2014) teori om att yngre kunder som har växt upp med tillgång till 

internet har en högre benägenhet att köpa varor online, i jämförelse med äldre kunder som 

generellt föredrar inköp via personlig service.  

 

6.1.2 Produktkategorins inflytande på implementering 

Produktkategorins inflytande på implementeringen av digitala marknadskanaler 

uppfattades av vissa detaljhandlare som positiv (Detaljhandel 2, 3 och 8), negativ i andra 

fall (Detaljhandel 5,6 och 7) och med blandad positiv och negativ inverkan i ytterligare 

fall (Detaljhandel 1 och 4). I resterande fall kan inget tydligt samband identifieras från 

empirin.  
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Som tidigare nämnt upplevde Respondent 1 att produktkategorin både kunde ha negativt 

och positivt inflytande på implementeringen av digitala kanaler. Den negativa aspekten 

grundar sig i att butikens huvudsakliga försäljningsprodukt är starkt fokuserad kring 

upplevelser och personlig kontakt och därför anser Respondent 1 att produkten ej hade 

varit lämplig för försäljning via e-handel. Det går således att koppla Respondent 1 

uppfattning om svårigheten att sälja produkten online till Chopras (2016) resonemang 

kring att produkter som kräver en hög grad av personlig anpassning är bättre lämpade för 

fysisk försäljning. Emellertid ser Respondent 1 att en implementering av en e-handel hade 

varit gynnsam för en försäljning av tillbehör till den huvudsakliga produktkategorin och 

menar dessutom på att dessa typer av produkter inte hade varit lika utsatta för konkurrens 

av andra butiker då det hade handlat om ett mer nischat sortiment. Detta tillvägagångssätt 

avspeglas tydligt i Brynjolfsson et als. (2007) teori som argumenterar för att den 

begränsade försäljningsytan i fysiska butiker oftast influerar butiksägare att prioritera sitt 

utbud till populärare produkter som med hög sannolikhet inhandlas av butikens 

konsumenter. Den fysiska butikens prioritering av populärare produkter gör därför att e-

handlare som säljer mer nischade produkter utsätts för mindre konkurrens från fysiska 

butiker och kan därav med fördel sälja dessa produkter online (Brynjolfsson et al., 2007).            

 

Fortsättningsvis förmodar Respondent 3 att många av de produkter de säljer hade lämpat 

sig bra för försäljning online då han upplever att det finns återkommande kunder som 

köper den årliga modellen av varor som de tidigare utprovat, vilket resulterar i att de redan 

har en vetskap om produkten. Detta resonemang går i linje med Degeratu et als. (2000) 

resonemang som argumenterar för att en produkt som tidigare inhandlats via fysiska 

marknadskanaler ger en större trygghet för konsumenter att inhandla produkten via 

butikens digitala marknadskanaler.  

 

Respondent 5, Respondent 6 och Respondent 7 var överens om att de produkter de säljer 

i butikerna inte hade varit lämpliga för försäljning via digitala marknadskanaler. 

Respondent 5 menar på att en stor anledning till att hon inte anser att butikens varor är 

anpassade för e-handel beror på att produkterna ofta kräver en hög grad av personlig 

anpassning och att kunder därför oftast har ett behov av att prova varorna innan köp. I 

likhet med Respondent 5 anser även Respondent 6.1 att deras produkter inte varit 

kompatibla med försäljning via e-handel då deras produkter skiljer sig mycket i storlekar 
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mellan olika varumärken samt att modeller ständigt byts ut, vilket gör att kunderna har 

ett behov av att utprova produkterna innan köp. Detta resonemang kan anknytas till att 

konsumenter ofta har ett behov av att kunna se och utprova produkter med en hög 

personlig anpassningsgrad. Följaktligen är det oftast problematiskt att sälja produkter via 

e-handel när de fysiska attributen spelar en viktig roll vid informationssökningen (Bell et 

al, 2015; Chopra, 2016).   

 

De detaljhandlare som upplevde att deras produktkategori gynnade en implementering av 

digitala marknadskanaler hade däremot inte fler marknadskanaler än de detaljhandlare 

som inte tyckte att deras produkter var applicerbara med försäljning via digitala 

marknadskanaler. Samtliga detaljhandlare som upplevde att butikens produktkategori 

hade en inverkan på deras implementering av digitala marknadskanaler (Detaljhandel 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) skiljde sig följaktligen inte på något utmärkande sett ifrån varandra när 

de kom till konfigurationsnivån (De Faultrier et al., 2014), oavsett om de upplevde att 

deras produktkategori gynnade eller hämmade en implementering av digitala 

marknadskanaler. Ovanstående detaljhandlare hade således en låg till medelhög nivå i 

Figur 1.    

 

6.1.3 Resursernas inflytande på implementering 

När det kommer hur resurserna har influerat implementeringen av digital 

marknadskanaler upplevde sex detaljhandlare (Detaljhandel 1, 2, 4, 5, 7 och 9) svårigheter 

med att fullfölja en implementering av ytterligare digitala marknadskanaler på grund av 

en brist på resurser, vilket i resultatet har tolkats som att resursbrist har haft en negativ 

påverkan. Hos resterande detaljhandlare har det inte upptäckts något samband i studien 

mellan resurserna och implementeringen av digitala marknadskanaler.  

 

Ett vanligt problem bland mindre företag är att en brist av finansiellt kapital och tid är en 

barriär för att satsa på innovationer som är nödvändiga för affärsverksamhetens 

utveckling (Welsh et al., 2006 ur Kroon et al., 2013; Tajeddini et al. 2013). En ytterligare 

konsekvens av denna resursbrist bland mindre företag är att de ofta inte har det finansiella 

kapitalet för att tillhandahålla den utbildning som krävs för att hålla sig uppdaterade med 

marknadens utveckling (Sels et al., 2006 ur Kroon et al., 2013). Detta är en problematik 

som även återfinns i studiens empiriska resultat hos tre detaljhandlare (Detaljhandel 2, 4 
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och 8). Vidare upplever Respondent 2 att en stor anledning till att hon inte har 

implementerat en e-handel i affärsverksamheten beror på tidsbrist eftersom hon då skulle 

behöva lägga ner flera timmar i veckan på det, vilket hade varit problematiskt då hon 

arbetar ensam i butiken. Fortsättningsvis anser även Respondent 2 att hon är i behov av 

ytterligare utbildning för att möjliggöra en implementering av e-handel. På liknande sätt 

upplever också Respondent 4 att hon inte har den utbildning som krävs för att utveckla 

vidare sin marknadsföring via flera kanaler. Vidare finner även dessa teorier ytterligare 

stöd i det empiriska resultatet då Respondent 8 upplever att det hade krävts en större 

mängd tid och finansiellt kapital än han har i dagsläget för att etablera sig inom e-handeln. 

Detaljhandel 8 har även lägst konfigurationsnivå av detaljhandlarna i enlighet med De 

Faultrier et al. (2014), då butiken enbart använder sig av Facebook som digital 

marknadskanal, vilken kan ha ett samband med detaljhandelns begränsade resurser.      

 

Vidare upplever Respondent 5 att ytterligare en anledning till att hon inte väljer att öppna 

en e-handel är att det hade krävts mer personal för att hantera implementeringen av en e-

handel. Följaktligen är hon tveksam till att en implementering av e-handel hade varit 

lönsam då det hade inneburit ökningar av personalkostnader. Detta resonemang går 

således att associera med Tajeddini et als. 2013 argumentering för att mindre företag 

oftast kan uppleva svårigheter i samband med nya innovationer då de kan vara svårt att 

få avkastning på den investering som innovationen kräver på kort sikt. Vidare är detta 

problem oftast allvarligare hos mindre företag då det generellt har begränsade likvida 

medel (Grimmer et al. 2017).              

 

6.2 De studerade förutsättningarnas inflytande på sammankopplingen 

 

6.2.1 Kundgruppens inflytande på sammankoppling 

Kundgruppens inflytande på sammankopplingen mellan marknadskanaler var 

övergripande positiv. Följaktligen influerade kundgruppen en positiv utveckling av 

sammankopplingen hos sju detaljhandlare (Detaljhandel 2, 3, 4, 6, 7, 9 och 11) medan det 

inte gick att identifiera något samband kring hur kundgruppen influerade 

sammankopplingen hos resterande detaljhandlare.   
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Piotrowicz & Cuthbertsons (2014) resonemang om att yngre kundgrupper har en mer 

utvecklad vana vid användningen av digitala marknadskanaler återspeglas även i det 

empiriska materialet när det kommer till detaljhandlarnas sammankoppling av 

marknadskanaler. Följaktligen är detta något som går att identifiera hos Detaljhandel 4, 

som i dagsläget klassificeras som en affärsverksamhet med multikanalstrategi då 

detaljhandeln hanterar sina marknadskanaler som åtskilda utan någon tydlig 

sammankoppling (Verhoef et al. 2015). Respondent 4 förklarar däremot att hon planerar 

att utveckla sammankopplingen mellan de olika marknadskanalerna, då hon förmodar att 

detta hade varit uppskattat av framförallt yngre kundgrupper.   

 

Vidare är kunder som föredrar att genomföra sin inköpsprocess via flera marknadskanaler 

oftast mindre lojala än kunder som enbart handlar via den fysiska butiken (Verhoef et al., 

2008). Detta har lett till att många återförsäljare som agerar över flera marknadskanaler 

använt sig av inlåsningsstrategier och koordination mellan marknadskanaler för att 

behålla dessa kunder i sin verksamhet (Neslin et al., 2006). Denna tendens är möjlig att 

identifiera hos Detaljhandel 11 som har en fullständig sammankoppling mellan alla sina 

marknadskanaler, vilket gör att att den kan klassificeras som en affärsverksamhet med 

omnikanalstrategi enligt Beck & Rygls (2015) kategorisering. Detaljhandel 11 arbetar 

följaktligen med att reducera stegen i konsumenternas inköpsprocess för att undvika 

risken att förlora kunder som handlar via flera marknadskanaler under inköpsprocessen.   

 

Sammanfattningsvis delar majoriteten av detaljhandlarna uppfattningen om att kunder 

värdesätter en sammankoppling mellan en affärsverksamhets marknadskanaler. 

Emellertid verkar de flesta av detaljhandlarna som ansåg att sammankoppling var av 

värde för kunderna dock inte ha något specifikt kundsegment i åtanke, utan tycks snarare 

ha uppfattningen att sammankopplingen av marknadskanaler är en viktig fråga för kunder 

i allmänhet. Avslutningsvis verkar alltså konsumenter efterfråga en sammankoppling av 

marknadskanaler hos mindre detaljhandlare, men Piotrowicz och Cuthbertsons (2014) 

resonemang om att olika kundgrupper har olika preferenser fann inte lika mycket stöd 

som förväntat i studien. Emellertid gick det att se att Piotrowicz och Cuthbertsons (2014) 

resonemang om att yngre kunder har starkare preferenser när det kommer till konsumtion 

via digitala kanaler har influerat Detaljhandel 4. Vidare kunde man även se att 

Respondent 11 agerat i linje med Neslin et als. (2006) teori angående att hålla kvar 
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flerkanalskunder med hjälp av koordinering mellan marknadskanaler och 

inlåsningsstrategier. 

         

6.2.2 Produktkategorins inflytande på sammankoppling  

Angående produktkategorins inflytande på sammankoppling av marknadskanaler 

upplevde fem detaljhandlare (Detaljhandel 1, 8, 9, 10 och 11) att deras produktkategori 

fungerade bra för en marknadsstrategi med sammankopplade marknadskanaler. Hos 

resterande detaljhandlare identifierades inget samband för kundgruppens inflytande på 

sammankopplingen av marknadskanaler. 

 

Detaljhandel 1 har ingen e-handel och saknar en tydlig sammankoppling mellan 

marknadskanalerna, vilket gör att de i dagsläget klassificeras som en affärsverksamhet 

med multikanalstrategi (Verhoef et al. 2015; Zhang et al, 2010). Respondent 1 planerar 

emellertid att sälja affärsverksamhetens huvudprodukt i den fysiska butiken medan hon 

säljer mer nischade tillbehör till huvudprodukten via en framtida e-handel. Detaljhandel 

1 skulle då erhålla en viss sammankoppling mellan två marknadskanaler och därmed 

kategoriseras som en affärsverksamhet med crosskanalstrategi (De Faultrier et al., 2014; 

Beck & Rygl, 2015). Denna planerade sammankoppling av sortimentet kan associeras 

med Brynjolfsson et als. (2007) resonemang om att fysiska butiker bör fokusera mer på 

populärare produkter då butiksutrymmet ofta är begränsat medan en e-handel, som 

generellt inte har samma begränsning av utrymme, kan satsa mer på nischade produkter 

utan att utsättas för konkurrens av fysiska butiker.     

 

Degeratu et al. (2000) argumenterar för att välkända varumärke hos produkter ofta har 

större betydelse i digitala marknadskanaler, då de bidrar till att minska behovet av att 

uppleva de fysiska attributen på produkterna innan köp. Detta mönster går att identifiera 

hos Respondent 11, då en av anledningarna till varför att affärsverksamheten valde att 

etablera en e-handel var för att kunna visa upp produkter av välkända varumärken online, 

då de tidigare inte syntes som återförsäljare av dessa varumärken vid en internetsökning. 

En anledning till att de använder sig av sammankopplade marknadskanaler är att kunder 

kan se via e-handeln och till stor del genom sociala medier vad som säljs i butiken och de 

lyfter ofta fram produkter av välkända varumärken för att locka in kunder.  
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6.2.3 Resursernas inflytande på sammankoppling   

När det kommer till resursernas inflytande på sammankopplingen av marknadskanaler 

upplevde vissa detaljhandlare (Detaljhandel 4, 7, 9 och 11) att de inte har de resurser som 

krävs för att sammankoppla sina marknadskanaler ytterligare. De detaljhandlare som 

upplevde att det hade en resursbrist uttryckte att de saknade tid, kapital och utbildning. 

Vidare upplevde Respondent 3 att de resurser som krävs för en framtida sammankoppling 

finns tillgängliga, medan Respondent 10 upplever att de har tillräckligt med informativa 

resurser samtidigt som de har mer behov av utbildning.    

 

Grimmer et al. (2017) argumenterar för att det är väsentligt för mindre affärsverksamheter 

att satsa på informativa resurser, vilket bland annat syftar på användandet av datoriserade 

kundinformations- och säljsystem. Detta eftersom det är en av de viktigaste resurserna 

för mindre affärsverksamheter, då de bidrar till en ökad förståelse av den aktuella 

marknaden (Grimmer et al. 2017). Det går att urskilja en stark influens av denna 

strategiska inriktning hos Detaljhandel 3, då detaljhandeln är en del av en franchisekedja 

som har tillgång till en stor databas av kunddata. Detaljhandel 3 har visserligen ingen e-

handel kopplad till den fysiska butiken i nuläget och enbart en begränsad 

sammankoppling mellan detaljhandelns marknadskanaler, vilket gör att detaljhandeln 

klassificeras som en affärsverksamhet med crosskanalstrategi i dagsläget (Beck & Rygl, 

2015).   Respondent 3 berättar emellertid att de planerar att öppna en e-handel som 

kommer använda sig av franchisekedjans kunddatabas i framtiden. De informativa 

resurserna som franchisekedjans kunddatabas innebär skulle därför kunna bidra till att 

Detaljhandel 3 kan få en fullständig sammankoppling mellan butikens marknadskanaler 

och därmed klassificeras som en affärsverksamhet med omnikanalstrategi när e-handeln 

introduceras. Vidare kan man även se likheter med Detaljhandel 10s införande av digitala 

pris- och kassasystem till Grimmer et als. (2017) argumentering för en prioritering av 

informativa resurser. Respondent 10 förklarar följaktligen att han har arbetat mycket för 

att digitalisera verksamheten så att kassasystemet i butikens e-handel och i den fysiska 

butiken är kompatibla med varandra. 

 

Vidare resonerar Grimmer et al. (2017) att finansiella resurser är en ytterligare väsentlig 

resurs hos mindre affärsverksamheter. Emellertid har ofta mindre affärsverksamheter 

begränsade finansiella resurser och en brist på tid (Welsh & White, 1981 ur Kroon et al., 

2013), vilket kan innebära svårigheter för mindre affärsverksamheter då innovationer 
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inom verksamheten ofta innebär ökade kostnader (Tajeddini et al. 2013). Denna 

problematik är någonting som Respondent 9 och Respondent 4 har upplevt som en barriär 

för ytterligare sammankoppling mellan affärsverksamheternas marknadskanaler. 

Följaktligen anser Respondent 9 att en stor anledning till att butiken inte satsat mer på att 

utveckla sammankopplingen mellan affärsverksamhetens marknadskanaler är att det hade 

tagit upp tid som hon inte kan avvara i dagsläget, samt att det kräver stora finansiella 

resurser. Även Respondent 4 upplever att en sammankoppling av butikens 

marknadskanaler hade krävt en stor investering samt tid för ytterligare utbildning, vilket 

inte finns att tillhandahålla i dagsläget. Vidare är mindre affärsverksamheter som tar 

risker och arbetar med innovation i syfte att möta kunders efterfrågan ofta uppskattade 

bland konsumenter (Tajeddini et al., 2013; Grimmer et al., 2013). Detta är någonting som 

Respondent 9 kan associeras med då hon använder sin kreativitet för att nå ut till nya 

kunder, utifrån sina begränsade finansiella resurser, genom användningen av tävlingar via 

sociala medier.  

 

En ytterligare resurs som spelar in är utbildning, vilket vanligtvis är begränsad i mindre 

företag då de ofta inte har de finansiella resurserna som krävs för att tillhandahålla den 

utbildning som det finns behov av (Sels et al., 2006 ur Kroon et al., 2013). Detta är ett 

problem som tydligt återspeglas i empirin då samtliga detaljhandlare förutom 

Detaljhandel 6 anser att ytterligare utbildning angående sammankoppling och 

implementering av digitala marknadskanaler hade varit gynnsamt för deras 

affärsverksamhet. Exempelvis upplever Respondent 7 att hennes kompetens angående 

digital marknadsföring skulle behöva utvecklas om hon verkligen ska kunna 

sammankoppla affärsverksamhetens marknadskanaler på ett fördelaktigt sätt. 

 

6.3 Försäljningsalternativets förhållande till affärsverksamhetens 

sammankopplingsnivå och konfigurationsnivå   

 

6.3.1 Detaljhandlare med ett försäljningsalternativ 

Detaljhandlare med ett försäljningsalternativ avser de detaljhandlare som enbart erbjuder 

försäljning via den fysiska butiken (Detaljhandel 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 8). Utifrån Bell et als. 

(2014) teori tillhandahåller de tidigare nämnda detaljhandlarna enbart produkter och 

information via den fysiska butiken och kan därav endast placeras i den översta vänstra 
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kvadraten i Figur 2. Då dessa detaljhandlare inte har implementerat någon e-handel i sin 

affärsverksamhet använder det generellt enbart sociala medier för att marknadsföra sig 

via digitala marknadskanaler. Detta medför följaktligen att de överlag har en lägre 

konfigurationsnivå i Figur 1 (De Faultrier et al., 2014) i jämförelse med de detaljhandlare 

som använder ett flertal försäljningsalternativ.   

 

En iakttagelse som går att identifiera hos de detaljhandlarna med ett försäljningsalternativ 

är att de generellt har en lägre nivå av sammankoppling av marknadskanaler. Detta är 

även konsekvent med Chopras (2016) resonemang om att en mer utvecklad 

sammankoppling mellan marknadskanaler underlättar ett möte med konsumenter över 

flera plattformar, vilket således kan antas medföra att en mindre utvecklad 

sammankoppling mellan kanaler försvårar mötet med konsumenter över flera plattformar. 

Denna iakttagelse återspeglas extra tydligt hos Detaljhandel 1 och Detaljhandel 8 som 

vidare inte har någon tydlig sammankoppling mellan enskilda marknadskanaler. Detta 

medför således att de klassificeras som affärsverksamheter med multikanalstrategi 

(Verhoef et al. 2015; Beck & Rygl 2015). Fortsättningsvis erbjuder Detaljhandel 1 och 

Detaljhandel 8 enbart information om produkterna och försäljning av dem i den fysiska 

butiken.  

 

Resterande detaljhandlare med ett försäljningsalternativ (Detaljhandel 2, 3, 5, 6 och 7) 

förhåller sig inte på ett lika tydligt sätt till Chopras (2016) tidigare resonemang och 

iakttagelsen om att detaljhandlarna med en ett försäljningsalternativ överlag har en 

mindre utvecklad sammankoppling mellan marknadskanaler. Detta grundar sig i att dessa 

detaljhandlare enligt Beck & Rygl (2015) klassificeras som affärsverksamheter med 

crosskanalstrategier, vilket innebär att de trots sin enkla affärsmodell ändå har en viss 

sammankoppling mellan marknadskanaler (De Faultrier et al. 2014). Emellertid är 

sammankopplingen av marknadskanaler relativt begränsad hos dessa detaljhandlare och 

syftar i de flesta av fallen till en samordning i begränsad utsträckning mellan butikernas 

sociala medier och de fysiska butikerna. Vidare förhåller sig även ovanstående 

detaljhandlare till iakttagelsen om att affärsverksamheter med ett försäljningsalternativ 

generellt har en mindre utvecklad sammankoppling. Emellertid är dock denna iakttagelse 

som tydligast hos Detaljhandel 1 och Detaljhandel 8 då de är affärsverksamheter utan en 

tydlig sammankoppling där det följaktligen inte gått att kartlägga någon sammankoppling 

mellan de två affärsverksamheternas marknadskanaler.              
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6.3.2 Detaljhandlare med flera försäljningsalternativ 

Detaljhandlare med flera försäljningsalternativ avser de detaljhandlare som säljer sina 

produkter via ytterligare försäljningsalternativ utöver försäljning i den fysiska butiken 

utifrån Bell et als. (2014) Figur 2. I denna kategori innefattades Detaljhandel 4, som 

utöver den fysiska butiken även erbjuder försäljning av varor via sin e-handel i samband 

med hemleverans. Vidare inkluderades även Detaljhandel 9, Detaljhandel 10 och 

Detaljhandel 11 i denna kategori då de utöver sina fysiska butiker även erbjuder 

försäljning av produkter online i kombination med hemleverans eller upphämtning i 

butiken utifrån kundens önskemål. En vidare iakttagelse som går att göra är att de 

detaljhandlare som erbjuder flera försäljningsalternativ i allmänhet har fler digitala 

marknadskanaler i sin affärsverksamhet där de kan möta konsumenter, vilket således 

medför att de överlag har en högre konfigurationsnivå (De Faultrier et al., 2014) i 

jämförelse med detaljhandlarna med de detaljhandlare som enbart erbjuder ett 

försäljningsalternativ.  

 

En iakttagelse som går att identifiera hos de detaljhandlare med flera 

försäljningsalternativ är att de övergripande har en mer utvecklad sammankoppling av 

marknadskanaler än detaljhandlarna med ett försäljningsalternativ, vilket även stämmer 

överens med Chopras (2016) resonemang om att sammankopplade marknadskanaler 

förenklar ett kundbemötande via flera plattformar. Vidare finner detta resonemang stöd 

hos Detaljhandel 11 som utöver tillgången till produkter via fysiska butiken även erbjuder 

butikens varor via sin e-handel i kombination med hemleverans eller upphämtning i 

butiken. Fortsättningsvis kan Detaljhandel 11 klassificeras som en affärsverksamhet med 

omnikanalstrategi i Beck och Rygls (2015) kategorisering, då affärsverksamheten 

erbjuder en enhetlig inköpsprocess där kunder kan röra sig sömlöst mellan butikens olika 

marknadskanaler (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Vidare har även Detaljhandel 9 och 

Detaljhandel 10 en relativt utvecklad sammankoppling mellan marknadskanalerna i 

affärsverksamheten. Däremot kan de ej kategoriseras som affärsverksamheter med 

omnikanalstrategi eftersom deras sammankoppling mellan samtliga marknadskanaler ej 

är fullständig, vilket är ett krav för affärsverksamheter med omnikanalstrategi (Beck & 

Rygl, 2015; Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Följaktligen klassificeras Detaljhandel 9 

och Detaljhandel 10 som affärsverksamheter med crosskanalstrategi, då detaljhandlarna 
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har en viss grad av sammankoppling mellan en del av sina marknadskanaler (De Faultrier 

et al. 2014).               

  

En affärsverksamhet med crosskanalstrategier har dock nödvändigtvis inte en hög grad 

av sammankoppling eftersom det enbart krävs en begränsad sammankoppling mellan två 

enskilda kanaler för att betrakta en detaljhandlare som en affärsverksamhet med 

crosskanalstrategi. Iakttagelsen att Detaljhandel 9 och Detaljhandel 10 är 

affärsverksamheter med flera försäljningsalternativ som använder sig av 

crosskanalstrategier stärker därför nödvändigtvis inte resonemanget om att 

sammankopplade marknadskanaler förenklar ett kundbemötande via flera kanaler 

(Chopra, 2016). Emellertid har dessa två detaljhandlare en samordnad marknadsföring 

mellan sociala medier och de fysiska butikerna samt tillgång till upphämtning i butiken 

vid beställningar online, vilket tyder på en hög sammankoppling mellan marknadskanaler 

i relation till andra detaljhandlare i studien. Iakttagelsen att företag med flera 

försäljningsalternativ har en mer utvecklad sammankoppling mellan marknadskanaler 

verkar följaktligen även stämma för dessa detaljhandlare.  

 

Detaljhandel 4 är däremot ett undantag i det empiriska resultatet då detaljhandeln erbjuder 

en flera försäljningsalternativ utan att ha en utvecklad sammankoppling mellan butikens 

marknadskanaler. Detaljhandeln klassificeras således som en affärsverksamhet med 

multikanalstrategi enligt Beck och Rygls (2015) kategorisering då butiken inte har någon 

tydlig sammankoppling mellan marknadskanalerna (Zhang et al, 2010). Följaktligen är 

Detaljhandel 4 den enda detaljhandeln med flera försäljningsalternativ som inte förhåller 

sig till iakttagelsen om att affärsverksamheter med flera försäljningsalternativ har en mer 

utvecklad sammankoppling av marknadskanaler.        
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7. Slutsats 
Följande kapitel ämnar att besvara studiens syfte med hjälp av studiens forskningsfrågor. 

Fortsättningsvis kommer studiens bidrag att tydliggöras och därefter kommer även 

förslag till vidare forskning inom ämnet presenteras.  

 

7.1 Studiens syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte kring vad som driver utvecklingen av digitala marknadskanaler hos mindre 

detaljhandlare har besvarats genom att gå igenom studiens tre forskningsfrågor. För att 

kunna ge svar till studiens forskningsfrågor har därför undersökningen identifierat vissa 

gemensamma tendenser eller fenomen som kan kopplas samman mellan de olika fallen 

med ambitionen att genomföra iakttagelser och generera slutsatser som kan vara 

värdefulla för mindre detaljhandlare i framtiden samt för vidare forskning inom 

ämnesfältet.  

    

7.1.1 Hur förhåller sig mindre detaljhandlare till implementering av digitala 

marknadskanaler utifrån deras kundgrupp, produktkategori och resurser? 

Ambitionen att tillfredsställa kundgruppers efterfrågan är det fenomen som har haft 

starkast påverkan på detaljhandlarnas beslut om att implementera digitala 

marknadskanaler. Som tidigare nämnt hade samtliga detaljhandlare, förutom 

Detaljhandel 6 och Detaljhandel 8, valt att implementera olika typer av digitala 

marknadskanaler för att möta nya kundgrupper eller tillfredsställa befintliga 

kundgruppers efterfrågan.  En iakttagelse som är värd att uppmärksamma med detta 

resultat är att de två detaljhandlarna som upplever att deras kundgrupper influerat 

implementeringen av digitala marknadskanaler negativt, har mestadels äldre 

konsumenter. Från denna iakttagelse kan det vara möjligt att dra slutsatsen att det inte är 

lika väsentligt för detaljhandlare som har en övervägande äldre kundgrupp att satsa på en 

implementering av nya digitala marknadskanaler.  

 

Detaljhandlarnas produktkategori hade ett mer varierande inflytande på 

implementeringen. Ett förhållande som Respondent 3, Respondent 5 och Respondent 6 

alla uppmärksammade var att produkter som behöver anpassas personligen till varje kund 

var svårare att sälja över digitala marknadskanaler. Vidare var även en tydlig trend att 

detaljhandlare som sålde varor där kunder generellt hade behov av att uppleva produktens 
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fysiska attribut i allmänhet var mindre positivt inställda till implementeringen av digitala 

marknadskanaler. Av denna iakttagelse är det möjligt att dra slutsatsen att mindre 

detaljhandlare som säljer personligt anpassade produkter och produkter där konsumenter 

sätter ett högt värde i att tillhandahålla fysiska attribut generellt är svårare att 

marknadsföra och sälja via digitala marknadskanaler.  

 

Resursernas påverkan på implementeringen var övervägande negativ i resultatet, då en 

stor del av studiens affärsverksamheter upplevde att bristen på resurser har hämmat deras 

implementering av digitala marknadskanaler. Det var framförallt en brist på tid och 

finansiellt kapital som upplevdes som en begränsning för vidare implementering av nya 

digitala marknadskanaler hos studiens detaljhandlare. Dessa två aspekter var även tydligt 

sammankopplade då många av detaljhandlarna ansåg att de hade behov av ytterligare 

personal för att genomföra en implementering av digitala marknadskanaler eftersom de 

själva främst behövde fokusera på de dagliga åtagandena i butikerna. Emellertid var detta 

problematiskt för en stor del av detaljhandlarna då de inte hade det finansiella kapital som 

krävdes för ytterligare personal. Vidare upplevde även en stor del av detaljhandlarna att 

kunskap inom ämnet var en bristande resurs, vilket resulterade i att en önskad 

implementering av ytterligare digitala marknadskanaler var problematiskt. Även denna 

iakttagelse kunde associeras till bristen på finansiellt kapital då många av detaljhandlarna 

uppgav att de inte kunnat genomföra utbildningar till följd av begränsade ekonomiska 

resurser.          

 

7.1.2 Hur anpassar mindre detaljhandlare sin sammankoppling av digitala och fysiska 

marknadskanaler utifrån deras kundgrupp, produktkategori och resurser? 

När det kommer till sammankopplingen av marknadskanaler hos mindre detaljhandlare 

kunde man även här göra iakttagelsen att det framförallt värdesattes av yngre kunder. 

Följaktligen hade detaljhandlare med en relativt ung kundgrupp överlag mer 

sammankopplade marknadskanaler. Det var även möjligt att identifiera att de 

detaljhandlare som hade en stor grupp konsumenter som handlade över flera kanaler även 

vidtog mer åtgärder för att hålla kvar kunder inom affärsverksamhetens kanaler, vilket 

exempelvis handlade om att korta ner inköpsprocessen online genom att reducera antalet 

steg till ett genomfört köp. Sammanfattningsvis kan det därför antas vara mer viktigt för 

detaljhandlare med relativt unga kundgrupper att prioritera en utvecklad sammankoppling 
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av sina marknadskanaler. Vidare kan det även vara viktigt för detaljhandlare som 

förväntas ha många kunder, vars inköpsprocess sker via flera marknadskanaler, att 

utveckla strategier för att hålla konsumenterna inom affärsverksamheten vid kanalbyten.  

 

Bland de detaljhandlare som ansåg att deras produkter var väl anpassade för försäljning 

via sammankopplade marknadskanaler gick det att göra iakttagelsen att framförallt två 

tillvägagångssätt användes. Till att börja med var det möjligt att kartlägga en strategi när 

detaljhandlare samordnar sitt sortiment så att de mest populära varorna säljs i den fysiska 

butiken medan mer nischade tillbehör finns tillgängliga för försäljning online. Den andra 

strategin som kunde identifieras handlade om att butiker visade upp delar av butikens 

sortiment online som hade ett högt värde eller var tillverkade av ett känt varumärke för 

att locka konsumenter till den fysiska butiken. Följaktligen är det troligen fördelaktigt för 

mindre detaljhandlare med nischade produkter eller produkter av högt värde och starkt 

varumärke att koppla samman sina marknadskanaler vid försäljningen av 

affärsverksamhetens produkter.  

 

Avsaknaden av utbildning är den resursbrist som har uppfattats som mest hämmande för 

sammankopplingen av marknadskanaler, vilket kan identifieras tydligt i studien då det 

enbart var en av detaljhandlarna som inte ansåg att de behövde mer utbildning för att 

utveckla sammankopplingen av marknadskanaler till en önskad nivå. Vidare är 

detaljhandlarna i studien positivt inställda till en sammankoppling av marknadskanaler 

men det går emellertid att identifiera en utbredd uppfattning att de inte har den kompetens 

som krävs.   

  

7.1.3 Hur anpassar mindre detaljhandlare sitt val av försäljningsalternativ utifrån 

affärsverksamhetens antal marknadskanaler och grad av sammankoppling mellan 

dem?   

Överlag går det tydligt att identifiera att de detaljhandlare som erbjuder flera 

försäljningsalternativ har fler marknadskanaler och en mer utvecklad sammankoppling 

mellan dessa marknadskanaler än de som enbart erbjuder produktinformation och 

försäljning i den fysiska butiken. Det verkar alltså kunna antas att detaljhandlarnas val av 

antal marknadskanaler och sammankoppling mellan dessa påverkar butikernas val av 
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försäljningsalternativ och att en mer utvecklad sammankoppling av marknadskanaler 

vidare verkar förenkla försäljningen av produkter via flera försäljningsalternativ.  

 

Emellertid går det att göra iakttagelsen att en utvecklad sammankoppling av 

marknadskanaler inte verkar var ett krav för att möjliggöra försäljning via flera 

försäljningsalternativ då en av detaljhandlarna i studien erbjuder sina produkter via två 

försäljningsalternativ utan att använda sig av någon tydlig sammankoppling av kanaler. 

Med detta sagt kan studiens resultat emellertid tolkas som att en sammankoppling av 

marknadskanaler i allmänhet förenklar försäljningen av produkter via flera 

försäljningsalternativ.     

 

7.2 Studiens bidrag 

Undersökningen av de elva detaljhandlarna i studien har bidragit till en djupare förståelse 

kring vad mindre detaljhandlare behöver förhålla sig till vid en utveckling av digitala 

marknadskanaler. Detta har gjorts för att ge detaljhandlare en förståelse kring hur deras 

kundgrupp, produktkategori och resurser kan inverka på denna utveckling mot en mer 

digitaliserad affärsverksamhet, vilket kan bidra till att ge detaljhandlare 

rekommendationer kring hur de bör förhålla sig till dessa förutsättningar vid en framtida 

utveckling av digitala marknadskanaler.  

 

Vidare har studien lyckats identifiera vissa mönster kring dessa tre förutsättningar som 

kan vara bra för detaljhandlare att överväga. Den tydligaste tendensen som har kunnat 

identifieras i studien är att preferenserna kring digitala marknadskanaler generellt skiljer 

mycket mellan olika kundgrupper. Följaktligen var det möjligt att identifiera att 

detaljhandlare som vill fokusera på övervägande yngre kundgrupper bör prioritera 

utvecklingen av marknadskanaler högt då yngre konsumenter verkar vara de kunder som 

värdesätter en implementering och sammankoppling av digitala kanaler högst. Vidare har 

studien även kunnat identifiera vissa tendenser kring hur mindre detaljhandlare bör 

förhålla sin utveckling av digitala marknadskanaler utifrån deras produktkategori. Den 

tydligaste tendensen inom detta område handlar om att detaljhandlare som säljer 

produkter med begränsad är personligt anpassning till konsumenten eller där 

konsumenten inte behöver ha fysisk tillgång till produkten vid inköpstillfället har ett 

större behov av att implementera digitala marknadskanaler. Detta är en följd av att 
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produkter med viktiga fysiska attribut inte fungerar lika bra vid försäljning via digitala 

marknadskanaler och detaljhandlare som säljer sådana varor är därmed inte lika utsatta 

för konkurrens från e-handeln.  

 

Avslutningsvis har det även gått att identifiera att avsaknaden av utbildning och tid är en 

resursbrist som har varit hämmande för utvecklingen av digitala marknadskanaler hos en 

stor del av studiens detaljhandlare. Vidare är det många av detaljhandlarna som upplever 

att denna avsaknad grundar sig i en brist utav ekonomiska resurser då ett ökat finansiellt 

kapital skulle kunna bidra till finansieringen av utbildning och ytterligare anställda som 

kan ansvara för utvecklingen av digitala marknadskanaler. Det är följaktligen viktigt för 

mindre detaljhandlare att inse att det kan krävas mycket finansiella resurser för en 

utveckling av digitala marknadskanaler. Vidare är det således viktigt för mindre 

detaljhandlare att vara omsorgsfulla vid den finansiella planeringen av en digitalisering 

av sin verksamhet för att inte riskera att underskatta den finansiella insats som krävs.    

 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Det har tydligt argumenterats för att utvecklingen av digitala marknadskanaler är en viktig 

förutsättning för många mindre detaljhandlares fortsatta överlevnad på marknaden i 

denna studie. Men då denna studie har begränsat sig till en utveckling av digitala 

marknadskanaler, finns det dock många andra tillvägagångssätt för mindre detaljhandlare 

att hantera intåget av en ökad e-handel. En aspekt som togs upp vid insamlingen av det 

empiriska materialet var att dagens fysiska butiker behöver skapa en upplevelse för de 

kunder som kommer in i butiken, vilket är något som e-handeln har svårt att konkurrera 

med. Vidare var det många av detaljhandlarna som tog upp att den personliga servicen 

har fått en allt större betydelse i samband med denna utveckling av upplevelser i den 

fysiska butiken.  

 

I samband med detta resonemang uppmärksammades även möjligheten att kombinera 

tjänster med försäljningen av produkter i den fysiska butiken. Framtida forskning 

gällande mindre detaljhandlare kan därför föreslås hantera aspekten av ökade upplevelser 

i fysiska butiker. Således hade det varit av intresse att i framtida forskning undersöka hur 

fysiska butiker använder upplevelser i den fysiska butiken och hur en mer utbrett 

tjänstefiering i den fysiska butiken kan kombineras med försäljningen av produkter.          
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

Introduktion till studien 

Hej! Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings Universitet som skriver vår 

examensuppsats 

inom marknadsföring. Vi har inlett ett samarbete med Motala kommun och Tillväxt 

Motala där vi vill undersöka hur detaljhandlare ser på användningen av e-handel och 

digitala marknadsföringskanaler och om det kan användas på ett sammankopplat sätt med 

den fysiska butiken. Tanken med undersökningen är även att lyfta tankar och frågor om 

det finns ett hot för fysiska butiker från e-handel eller om man istället kan se e-handeln 

som en möjlighet. 

 

Inledande frågor  

●     Hur länge har du arbetat i företaget? 

●     Skulle du kunna berätta om din roll i företaget?  

● Vad är det bästa med att driva butik? Ge gärna exempel på vad ni trivs med. 

● Vad har ni för koncept med er butik? Har ni någon särskild inriktning? 

Utmärker sig sortimentet eller något annat?  

● Hur arbetar ni med förändringar inom er verksamhet? T.ex följa branschens 

trender. 

● Hur ser ni på centrumhandeln idag? 

 

Fysiska butiken 

● Hur ser ni på betydelsen av den fysiska butiken? 

● Hur upplever ni att e-handeln har förändrat den fysiska butikens roll? 

Exempelvis att butiken kan fungera som ett uthämtningsställe för varor som 

beställts via internet.  

 

Utveckling av e-handel och butikers reaktion  

● Har ni upplevt en förändring under senare år i er butiksverksamhet i samband 

med att e-handeln har blivit mer påtaglig? (T.ex. mindre kundflöde till 

butiken) 
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● Hur ser ni på att e-handeln har ökat på marknaden, mer som en möjlighet eller 

ett hot? Berätta gärna mer och utveckla? (T.ex. möjligheten att möta nya 

kunder)  

● Hur hanterar ni utvecklingen av e-handel och digital marknadsföring som skett 

under senare år? Har ni gjort några speciella åtgärder? 

 

Flerkanalsstrategi  

● Hur ser ni på möjligheten med att arbeta med flera marknadskanaler inom er 

verksamhet? Såsom e-handel, hemsidor, sociala medier, mailkontakt etc.? 

● Tror ni att er verksamhet skulle kunna möta nya kundgrupper genom att 

använda nya marknadskanaler?  

 

Synergier mellan marknadskanaler 

● Ser ni att sammankopplingen av flera marknadskanaler kan leda till en till en 

förbättring av er verksamhet och bidra till att skapa en sömlös känsla mellan 

era marknadskanaler?  Hur tror ni det skulle kunna skapa värde för kunden? 

● Hur ser ni på möjligheten att en marknadskanal kan bidra till en ökad 

prestation hos en annan marknadskanal. Hur tror ni att er verksamhet kan ha 

användning av det?  

 

Utmaningar 

● Hur tänker ni kring samarbetet mellan olika marknadskanaler inom er 

affärsverksamhet, när det gäller att få en överensstämmande marknadsföring 

till kunderna mellan flera kanaler och se till att kanalerna inte sänder ut 

motsägande information?  

● Vad ser ni som de viktigaste förutsättningarna för att kombinera flera 

marknadskanaler i er verksamhet på ett sammankopplat sätt? Exempel på 

förutsättningar: typ av kunder, varor, kunskap hos personalen osv.  

● Vad ser ni för nackdelar med att börja använda nya marknadskanaler?  

● Hur ser ni på risken att olika marknadskanaler kan konkurrera ut varandra? 

Ser ni att butiken skulle kunna bli hotad av andra marknadskanaler?  
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Förutsättningar som kan påverka sammankopplingen mellan flera 

marknadskanaler 

● Hur tror ni att er kundgrupp skulle se på möjligheten med att röra sig mellan 

flera olika marknadskanaler under sin inköpsprocess? Tror ni de hade tyckt att 

det var användbart osv. 

● Upplever ni att produkterna ni säljer hade fungerat bra för försäljning med 

sammankopplade marknadskanaler? Typ av vara, transport, vikt osv.  

●     Hur är er och butikspersonalens kunskap kring försäljning via flera 

marknadskanaler och sammankopplingen mellan dessa kanaler?  

●      Finns det ett behov av ökad kunskap inom e-handel och digital 

marknadsföring?  

●    Hade en utbildning inom detta ämne varit till nytta för er verksamhet eller ser 

ni ett behov av något annat stöd för er verksamhet? 

  

Framtiden 

●     Vad har ni för målbild av centrumhandel om 5 år?  

●     Vad tror ni att e-handel kommer att innebära för fysiska butiker framöver? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


