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Sammanfattning  
 
 
Titel: Från e-handel till butik - Hur renodlade e-handelsföretag som adderar fysiska butiker 
arbetar för att förmedla en enhetlig bild av varumärket  
 
Författare: Denise Niemi och Jennie Östh  
 
Handledare: Peter Gustavsson  
 
Bakgrund: På senare tid har en ny trend inom multikanalförsäljning uppmärksammats, där 
renodlade e-handlare inser vikten av att finnas tillgängliga för kunden i flera försäljningskanaler 
och därför adderar en fysisk butik som försäljningskanal. Den nya trenden benämns i studien för 
Clicks to Bricks. När flera försäljningskanaler opererar under samma varumärke kan svårigheter 
uppstå i att förmedla en enhetlig bild av varumärket, vilket lyfts fram i befintlig litteratur kring 
multikanalförsäljning. Det finns dock inga tidigare studier som undersöker utmaningar i att 
förmedla en enhetlig bild av varumärket specifikt för företag som går från Clicks to Bricks. 
Baserat på att Clicks to Bricks är ett relativt nytt fenomen som växt fram är forskningen inom 
området bristfällig och ytterligare studier krävs därför för att ge en ökad förståelse för 
fenomenet. 

Syfte: Studien syftar till att öka kunskapen om företag som går från Clicks to Bricks genom att 
undersöka varför företagen har valt att addera en fysisk butik till sin befintliga e-handel samt 
hur de arbetar med att förmedla ett enhetligt varumärke. 
  
Genomförande: Studien är av kvalitativ karaktär och har designen av en multipel fallstudie. 
Studiens empiri är insamlad från nio företag som har gått från Clicks to Bricks.  
 
Slutsats: Studien konstaterar att företag som går från Clicks to Bricks har insett vikten av att 
förmedla ett enhetligt varumärke över försäljningskanalerna, men att arbetet mot detta inte har 
påbörjats förrän i ett sent skede i etableringsprocessen. Studien identifierar 
förbättringsmöjligheter vad gäller att förmedla ett enhetligt varumärke hos företag som går från 
Clicks to Bricks.  
 
Nyckelord: Clicks to Bricks, multikanalförsäljning, varumärkesidentitet, enhetligt varumärke, 
integration, e-handel, fysisk butik  



 

 
     

Abstract 
 
Title: From e-tailer to retailer - How pure e-tailers that adds physical stores as a sales channel 
work to convey a consistent brand image 

Authors: Denise Niemi and Jennie Östh 
 
Supervisor: Peter Gustavsson 

Background: Recently, a new trend in multichannel retailing has been growing where pure e-
retailers are realizing the importance of being available to the customer in several sales channels 
and therefore adds a physical store to its existing e-commerce. The new trend is further referred 
to as Clicks to Bricks. When multiple sales channels operate under the same brand difficulties 
may arise in conveying a consistent image of the brand, which is highlighted in the existing 
literature on multi-channel retailing. However, there are no previous studies that examine 
challenges in conveying a consistent image of the brand specifically for companies going from 
Clicks to Bricks. Based on the fact that Clicks to Bricks is a relatively new phenomenon the 
area is fairly unexplored in the academic world, which means that further studies are needed to 
provide a greater understanding of the phenomenon.  
 
Purpose: The study aims to provide a greater understanding of the phenomenon Clicks to 
Bricks, by examining the reasons for pure e-tailers to add a physical store as a sales channel and 
how they work to convey a consistent brand image. 
 
Completion: The study has the design of a multiple case study and has been conducted with a 
qualitative approach. The study's empirical data is collected from interviews with people on 
nine different companies that have gone from Clicks to Bricks. 
 
Conclusion: This study observes the fact that companies going from Clicks to Bricks have 
recognized the importance of communicating a consistent brand across their sales channels. 
Companies have, however, started its work towards communicating a consistent image of the 
brand at a late stage in the establishment process. The study identifies opportunities for 
improvement in terms of conveying a consistent brand when it comes to companies going from 
Clicks to Bricks. 
 
Keywords: Clicks to Bricks, multichannel retailing, consistent brand image, integration, e-
commerce, physical store 

 



 

 
     

Förord  
 
Vi vill börja med att tacka alla respondenter som medverkat i vår studie. Tack för er tid, 
ert engagemang och ert intresse. Genom att dela med er av era tankar och erfarenheter 
har ni gjort studien möjlig att genomföra. Vidare vill vi även rikta ett stort tack till vår 
handledare Peter Gustavsson som stöttat och hjälp oss under terminens gång. Vi vill 
också tacka varandra för en intensiv men rolig tid och slutligen visa vår tacksamhet för 
alla 684 välbehövda kaffekoppar som Baljan på Linköpings universitet har gett oss 
möjlighet att avnjuta.  
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1 Inledning  
 
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för den ökade användningen av en 
multikanalförsäljning hos företag. Vidare kommer en ny trend inom 
multikanalförsäljning att beskrivas som har legat till grund för studiens syfte. Slutligen 
kommer en teoretisk- och empirisk kunskapslucka inom det valda området att lyftas 
fram och studiens målgrupp presenteras. 

  

 Bakgrund 1.1

 
Handel med varor och tjänster har funnits under en lång tid och traditionellt sett har 
handeln skett via fysiska butiker men under senare år har e-handelns framväxt varit 
stark (Bergström, 2015). Dykert, Ivarsson och Widman (2002) argumenterar för att 
företag måste använda sig av internet som försäljningskanal för att hålla sig 
konkurrenskraftiga på marknaden. Idag sker en stor del av alla köp inom detaljhandeln 
via internet, enligt e-barometerns helårsrapport ökade den svenska detaljhandelns 
försäljning med 3 % medan försäljningen via internet ökade med 16 % år 2014 (Holm, 
Ogvall & Larsson, 2014). De branscher som idag omsätter mest online i Sverige är 
hemelektronik, kläder och böcker (ibid). Anledningen till att försäljning via internet har 
ökat beror enligt Dykert, Ivarsson och Widman (2002) på att konsumenter värdesätter 
faktorerna bekvämlighet, lägre pris och större utbud.  

 

Holm, Ogvall och Larsson (2014) samt Bass (2013) belyser det faktum att konsumenter 
ställer ökade krav då de idag förväntar sig en personlig interaktion och möjlighet att se 
och känna på produkter innan ett köp genomförs. De ökade kraven från konsumenterna 
har gjort att en närvaro online inte är tillräcklig, det krävs även att företag erbjuder en 
fysisk butik som försäljningskanal. Författarna Galloway (2015) och Geyskens, Gielens 
och Dekimpe (2002) argumenterar för att företag måste bedriva försäljning både på 
internet och i fysiska butiker för att överleva och hålla sig konkurrenskraftiga på 
marknaden. När ett företag säljer sina produkter i fler än en försäljningskanal kallas det 
för “multichannel retailing”, översatt till multikanalförsäljning (se t.ex. Lewy och 
Weitz, 2009; Poloian, 2009). Förutom kundens ökade krav på fysisk interaktion vill 
företag finnas tillgängliga i flera försäljningskanaler eftersom konsumenter i allt större 
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utsträckning undersöker produkter i en försäljningskanal, för att sedan genomföra köpet 
i en annan (se t.ex. Verhoef, Neslin & Vroomen, 2007; Rangaswamy & Van Bruggen, 
2005).  

 

Denna studie behandlar den typ av multikanalförsäljning som innebär att företag finns 
tillgängliga i försäljningskanalerna: internet och fysisk butik. Traditionellt sett har 
företag som använder sig av denna kombination av försäljningskanaler startat med en 
fysisk butik och sedan lagt till en e-handel (Steinfield, Bouwman & Adelaar, 2002). När 
företag med fysiska butiker adderar en e-handel som försäljningskanal använder sig 
företag av en ‘Brick and Click- strategi’ (Fernández-Sabiote & Román, 2012). Brick 
står för företagets närvaro offline och Click står för företagets närvaro online (ibid). 
Bengtsson (2014) och Steinfield, Bouwman & Adelaar (2002) har däremot 
uppmärksammat en ny trend; renodlade e-handelsföretag adderar fysiska butiker som 
försäljningskanal, vilket Baker (2013) kallar för att gå från ’Clicks to Bricks’. Vidare i 
studien kommer företag som startat som renodlade e-handelsföretag och sedan adderar 
fysiska butiker, att benämnas som företag som går från Clicks to Bricks. Även Galloway 
(2015) belyser det faktum att det blir allt mer vanligt att företag går från Clicks to 
Bricks och uttrycker sig: “Stores are the new black in the world of e-commerce”. 
Vidare argumenterar Galloway (2015) för att renodlade e-handelsföretag riskerar att 
försvinna från marknaden om de inte adderar en fysisk butik som försäljningskanal.  

 

Några exempel på företag som valt att gå från Clicks to Bricks på den svenska 
marknaden är Babyshop, Scandinavian Photo och Bubbleroom som vidare är några av 
de företag som är delaktiga i studien (Intervju med Tagesson; Intervju med Bonander; 
Intervju med Malmqvist). Bubbleroom startade sin försäljning online 2005 och slog 
2014 upp dörrarna till sin första fysiska butik (Intervju med Malmqvist). Företaget ser 
sina fysiska butiker som ett lyckat koncept och planerar att öppna ytterligare 20 butiker 
inom en treårsperiod (Andersson, 2015). 

 

 Problematisering 1.2

 
Trots att det blir alltmer vanligt att företag går från Clicks to Bricks, har vi 
uppmärksammat att det saknas empiriska studier kring fenomenet. I en studie av 
Mårtensson (2012) undersöks ett antal mindre svenska företag som startat med en fysisk 
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butik och sedan adderat internet som försäljningskanal, studien syftar till att ge en ökad 
kunskap om multikanalförsäljning. Mårtensson (2012) studerade främst vilka motiv 
fallföretagen hade till att addera en e-handel och vilka erfarenheter fallföretagen erhöll 
vid denna förändring. I sin studie reflekterar Mårtensson (2012) över att det även vore 
intressant att i framtida studier, undersöka företag som istället går från Clicks to Bricks. 
Författarna Nilsson och Svensson (2011) undersöker dock, precis som Mårtensson 
(2012) efterfrågar, en studie om ett företag som har startat på internet och sedan adderat 
fysiska butiker. I studien kommer författarna fram till hur företaget kan arbeta med 
logistik, styrsystem och inköp för att uppnå de potentiella fördelar som finns med att gå 
från Clicks to Bricks (Nilsson & Svensson, 2011). Baserat på det som ovan nämnda 
författare undersökt i sina studier hävdar vi att det krävs vidare forskning om fenomenet 
Clicks to Bricks på en mer övergripande nivå.  

 

När företag går från Clicks to Bricks finns de tillgängliga för kunderna i två 
försäljningskanaler, där miljön och möjligheterna att uttrycka sitt varumärke skiljer sig 
åt. Parment och Ottosson (2013) säger att det kan uppstå svårigheter i att kommunicera 
ut ett enhetligt budskap vid en multikanalförsäljning i och med att två 
försäljningskanaler, där service och pris kan variera, nu opererar under samma 
varumärke. Svårigheterna som Parment och Ottosson (2013) uttrycker kan ses som 
problematiskt eftersom många författare belyser vikten av att förmedla en enhetlig bild 
av varumärket för att hålla sig konkurrenskraftig på marknaden (se t.ex. Melin, 1997; 
Gabisch och Gwebu, 2011). För att lyckas förmedla en enhetlig bild av varumärket 
menar Poloian (2009) att ett företag som bedriver en multikanalförsäljning ska integrera 
sina försäljningskanaler. Trots att integration av försäljningskanalerna anses vara viktigt 
för att skapa en sömlös upplevelse för kunden, är det många företag som inte arbetar 
med att integrera sina försäljningskanaler (IBM, 2005). 

 

“Multi-channel retailing is different from integrated multi-channel retailing. 

 Most retail businesses offer two or more sales channels—such as a retail store, 
 a catalog and a Website—but few have integrated these channels to offer a truly 

 seamless cross-channel shopping experience”  
(IBM, 2005) 

 

Berman och Thelen (2004) argumenterar också för att det är viktigt att integrera 
försäljningskanalerna för att skapa en konsistent bild av varumärket men belyser det 



 

 
     

4 

faktum att det finns utmaningar i att planera, utveckla och behålla en strategi för 
integrerade försäljningskanaler. Förutom utmaningarna i att integrera 
försäljningskanalerna, hävdar vi att det finns andra svårigheter i att förmedla en enhetlig 
bild av varumärket för företag som går från Clicks to Bricks. Parment och Ottosson 
(2013) argumenterar för att faktorer som pris och service kan variera mellan 
försäljningskanalerna, men det är även andra faktorer som gör att miljön i en e-handel 
och en fysisk butik skiljer sig åt. En e-handel är uppbyggd av detaljerad information om 
produkterna som företaget säljer och ger kunderna möjligheten att köpa produkterna 
(Müller, 2008). För renodlade e-handelsföretag är det svårt och tidskrävande att bygga 
ett varumärke på hemsidan eftersom det finns begränsningar i hur varumärket kan 
uttryckas (Enders & Jelassi, 2000). För att förmedla en känsla av varumärket på 
hemsidan kan företag använda sig av färger, logga, design och struktur (Müller, 2008; 
Keller, 2001). I den fysiska butiken kan företaget förmedla varumärket med hjälp av 
faktorer som exempelvis möblering, ljussättning och inredning (Müller, 2008; Keller, 
2001). En fysisk butik ger även kunderna möjligheten att röra vid produkterna samt 
möta personal som kan ge dem ingående information om en produkts egenskaper och 
användning (Parment & Ottosson, 2013). 

 

Baserat på vad som sägs ovan om miljöerna i respektive försäljningskanal och att det är 
viktigt att ha ett enhetligt varumärke för att hålla sig konkurrenskraftig på marknaden, 
blir det intressant att undersöka hur företag som går från Clicks to Bricks arbetar med 
att förmedla en enhetlig bild av varumärket. Företag som går från Clicks to Bricks har i 
sin e-handel varit begränsade i hur de kan uttrycka sitt varumärke (Enders & Jelassi, 
2000) men när företagen öppnar en fysisk butik kan de uttrycka varumärket med hjälp 
av fler faktorer (se t.ex. Müller, 2008; Keller, 2001; Dunning, 2007). Baserat på att ett 
e-handelsföretag går från att ha varit begränsade i att uttrycka sig på hemsidan till att 
kunna använda sig av fler faktorer för att uttrycka sitt varumärke kan det uppstå 
svårigheter i att förmedla samma känsla till kund i båda kanalerna. Ett renodlade e-
handelsföretag har tidigare inte varit tvungna att tänka på hur personal och inredning i 
butiken påverkar kunden, men när företaget går från Clicks to Bricks blir dessa faktorer 
synliga för kunden och företaget får därför fler saker att ta hänsyn till. Faktorerna som 
används för att förmedla varumärket i den fysiska butiken måste nu samordnas med de 
faktorer som används på för att uttrycka varumärket i den befintliga e-handeln. Enligt 
Melin (1997) är ett enhetligt varumärke viktigt för att hålla sig konkurrenskraftig på 
marknaden, därför argumenterar vi för att företag som går från Clicks to Bricks måste 
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ha en tydlig plan för hur de olika försäljningskanalerna ska utformas för att förmedla 
samma känsla och upplevelse till kund.  

Baserat på kunskapsluckorna kring fenomenet Clicks to Bricks samt den identifierade 
problematiken kring att förmedla en enhetlig bild av varumärket, ser vi att det behövs 
vidare studier som behandlar detta fenomen med ett varumärkesfokus. Målgruppen i 
studien är en publik som är intresserad av multikanalförsäljning och nya trender inom 
området.  

 

 Syfte 1.3

 

Studien syftar till att öka kunskapen om företag som går från Clicks to Bricks genom att 
undersöka varför företagen har valt att addera en fysisk butik till sin befintliga e-handel 
samt hur de arbetar med att förmedla en enhetlig bild av varumärket.  

 

1.3.1 Forskningsfrågor 
 

- Varför adderar renodlade e-handelsföretag en fysisk butik som försäljningskanal? 

- Hur ser företag som går från Clicks to Bricks på vikten av att förmedla en enhetlig bild 
av varumärket?   

- Hur arbetar företag som går från Clicks to Bricks med att förmedla sitt varumärke i 
respektive försäljningskanal?  

- Hur arbetar företag som går från Clicks to Bricks med att integrera sina 
försäljningskanaler? 

 

 Avgränsning  1.4

 
Studien är avgränsad till att undersöka företag som går från Clicks to Bricks på den 
svenska marknaden. Vidare kommer studien endast behandla de två 
försäljningskanalerna e-handel och fysisk butik hos de undersökta företagen. En 
avgränsning har även gjorts till att endast betrakta fenomenet Clicks to Bricks utifrån ett 
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företagsperspektiv. Därför studeras endast hur företag arbetar med att förmedla ett 
enhetligt varumärke och inte huruvida deras kunder anser att dem lyckas eller inte. 
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2 Metod 
 
 Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens tillvägagångssätt för insamling 
av teori och empiri. Inledningsvis beskrivs det valda angreppssättet och valet av 
kvalitativ ansats motiveras. Vidare följer en presentation av det teoretiska- och 
empiriska tillvägagångssättet följt av etiska aspekter, kvalitetsaspekter och källkritik.  

 

 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 2.1

 
En studie kan ha olika förhållningssätt till insamlad data. När forskare pratar om en 
studies förhållningssätt brukar de utgå från ett kontinuum med två extremer; positivism 
och hermeneutik (Widerberg, 2002). Positivismen innebär att författare strävar efter att 
leverera säker kunskap (ibid). Vid ett Hermeneutiskt perspektiv vill författaren däremot 
tolka, översätta och klargöra ett fenomen (Widerberg, 2002).  Studien utgår från ett 
hermeneutiskt perspektiv då vi har tolkat fenomenet Clicks to Bricks genom att 
intervjua personer på företag som har adderat en fysisk butik till sin e-handel. 

 

Bryman (2011) redogör för två olika angreppssätt gällande förhållandet mellan teori och 
praktik: deduktiv- och induktiv ansats. I en studie med deduktiv ansats utgår författaren 
från existerande teorier som sedan ska undersökas empiriskt (ibid). Har studien en 
induktiv ansats identifierar författarna istället ett problemområde utifrån existerande 
empiri, för att sedan med hjälp av studiens resultat justera befintliga teorier och bidra 
med ny kunskap (Bryman, 2011). Vår studie inleddes med en induktiv iakttagelse 
eftersom vi identifierade det undersökta fenomenet Clicks to Bricks utifrån egna 
observationer. Vi kände till företag som gått från Clicks to Bricks och konstaterade 
därför att det var en ny trend inom multikanalförsäljning som vore intressant att studera. 
Efter den induktiva iakttagelsen vände vi oss till befintliga teorier kring 
multikanalsförsäljning och varumärken, där vi identifierade en problematik kring 
fenomenet. Eftersom studiens problem formulerades utifrån existerande teorier, angreps 
problemet utifrån en deduktiv ansats. Vår studie har därmed inslag av både induktiva 
och deduktiva ansatser vilket enligt Bryman (2011) kallas för en iterativ ansats. 
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 Forskningsdesign 2.2
 

Vår studie ska ge en kontextuell förståelse i ord och inte siffror om ett visst fenomen 
och därför passar enligt Alvehus (2013) och Bryman (2011) en kvalitativ ansats 
bäst.  Jacobsen (2002) och Justesen och Mik-Meyer (2010) säger att en kvalitativ ansats 
syftar till att skapa klarhet i ett begrepp eller fenomen och passar därför vår studie 
eftersom den ämnar öka kunskapen om fenomenet Clicks to Bricks. Vidare nämner 
Jacobsen (2002) att kvalitativa ansatser är flexibla eftersom undersökningsprocessen 
ofta är interaktiv. I vår studie är det tydligt att undersökningsprocessen är interaktiv 
eftersom vi under studiens gång har ändrat och kompletterat delar av 
problemställningen, datainsamlingsmetoden och analysen, vilket enligt Jacobsen (2002) 
är tecken på en interaktiv process.  
 

Bryman (2011) lyfter fram fem typer av forskningsdesigner som kan användas vid en 
kvalitativ ansats: Experimentell, tvärsnitt, longitudinell, jämförande och fallstudie. I en 
fallstudie kan de undersökta fallen vara en organisation, en skola eller en viss situation. 
Den här studien har designen av en fallstudie, där de undersökta fallen är företag som 
gått från Clicks to Bricks.  En fallstudie blir aktuell när en studie fokuserar på att 
komma närmare ett fenomen och studera det på djupet (Alvehus, 2013; Andersen, 1997; 
Bryman, 2011). Vår studie fokuserar dock inte på att förstå och förklara fenomenet 
Clicks to Bricks på djupet utan snarare på övergripande nivå för att öka 
generaliseringspotentialen, vilket kan göras med en viss typ av fallstudie som Alvehus 
(2013) benämner multipel fallstudie. Alvehus (2013) argumenterar för att en multipel 
fallstudie endast har en högre generaliseringsgrad om studien undersöker ett stort antal 
fall i förhållande till hur många fall det finns i populationen totalt. Totalt sett har vi 
identifierat 17 stycken företag som gått från Clicks to Bricks i Sverige. De 17 företagen 
identifierades genom att läsa på hemsidor och i artiklar samt fråga personer i vår närhet 
om de kände till företag som gjort denna förändring. Vidare har vi frågat de intervjuade 
respondenterna om de kunde tipsa om ytterligare företag som gjort detta. Av de 
identifierade företagen genomfördes en intervju med nio stycken, vilket motsvarar 53 % 
av den identifierade populationen. Att de intervjuade företagen utgör en så pass stor 
andel av den totala populationen som identifierats ökar studiens generaliseringsgrad.  

 



 

 
     

9 

 Datainsamling 2.3

 
2.3.1 Litteraturgenomgång 
 
Vid utformningen av studiens teoretiska referensram genomförde vi det Yin (2013) 
kallar för en litteraturgenomgång. Då det inte finns många teorier som är kopplade 
specifikt till fenomenet Clicks to Bricks fokuserade vi vår litteratursammanställning på 
teorier om varumärkesuppbyggnad, kommunikation och multikanalförsäljning i 
allmänhet. Vid genomförandet av litteratursökningen har snöbollstekniken använts, 
vilket innebär att de källor vi har hittat har hänvisat oss visare till andra författare inom 
samma område (Bryman, 2011). För att hitta relevanta teorier har välkända och pålitliga 
databaser som exempelvis Unisearch, Libris, Diva, Scopus och Google Scholar använts. 
Exempel på sökord som användes frekvent vid insamling av litteratur är: Multichannel, 
Clicks to Bricks, Bricks to Clicks, Integration, Corporate Identity och Communication.  

 

Genom att använda oss av specifika sökord samt funktioner som att sortera efter 
relevans, antal citeringar eller datum har vi säkerhetsställt en djup och bredd i den 
teoretiska referensram som ligger till grund för studien. I de fall där vi har använt teorier 
som är nya inom området, som exempelvis teorier om omnichannel, har vi i så stor 
utsträckning som möjligt använt oss av vetenskapliga artiklar. I det fall vi inte har hittat 
några vetenskapliga artiklar inom området har vi istället använt oss av elektroniska 
källor kvaliteten kan vara svår att bedöma.  Litteratur från biblioteket på Linköpings 
universitet har också varit till stor hjälp vid insamlingen av relevanta teorier. I de fall vi 
använt oss av böcker som referens är det främst trovärdiga böcker av välkända författare 
inom området. Vid insamling av samtliga teorier har vi alltid försökt att gå tillbaka till 
ursprungskällan, för att minska risken för att informationen ska ha tolkats av olika 
personer på vägen. I vissa fall har detta dock inte varit möjligt på grund av att 
ursprungskällan inte funnits tillgänglig eller varit på ett språk vi inte kan förstå, i dessa 
fall har vi varit noga med att säkerhetsställa kvaliteten på den använda källan.  

 

2.3.2 Förstudie  
 
Efter litteraturgenomgången kände vi att en annan bild av hur litteraturgenomgångens 
behandlade områden fungerar i verkligheten, vore välbehövligt. Vi valde därför att ta 
kontakt med konsultbolaget Centigo, som inriktar sig på företagsförändringar, för att 
skapa en bättre förståelse för fenomenet Clicks to Bricks. Hos Centigo fick vi 
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möjligheten att intervjua en konsult som är expert inom området ’retail’ och har en 
position där han är ansvarig för kompetensområdet e-handel och digitala affärer. 
Konsulten i fråga hade själv varit delaktig i förändringar som innebär att företag har 
startat en multikanalförsäljning. Förändringarna som konsulten har varit delaktig i 
behandlar däremot inte företag som gått från Clicks to Bricks utan istället företag som 
adderat en e-handel till sin fysiska butik. Trots att konsulten inte har specifika 
erfarenheter av studiens undersökta fenomen kände vi att intervjun gav oss bättre 
grundkunskap om multikanalförsäljning.   

   

2.3.3 Intervjuer 
 
Vid insamlingen av studiens empiri har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Alvehus 
(2013) argumenterar för att intervjuer i en kvalitativ metod kan hjälpa forskarna att ta 
reda på hur personer ser på ett visst händelseförlopp eller fenomen. Vi har därför valt att 
genomföra intervjuer med personer på företag som gått från Clicks to Bricks för att ta 
reda på hur dessa personer ser på företagets erfarenheter av fenomenet.  

 

Valet av metod för insamling av empiri har enligt Jacobsen (2002) en påverkan på 
studiens resultat, vilket gör det viktigt att noga tänka igenom vilka val som ska göras. 
För att säkerställa kvaliteten i vår empiri har vi i så stor utsträckning som möjligt 
genomfört intervjuerna ansikte mot ansikte, vilket innebär att vi fysiskt träffat 
respondenten på företagets kontor (Jacobsen, 2002; Bryman, 2011). Vid intervjuer 
ansikte mot ansikte är det oftast lättare att få mer givande, djupa och öppna samtal 
jämfört med om intervjuerna görs via telefon (Jacobsen, 2002). Genom att utföra många 
av intervjuerna ansikte mot ansikte kunde vi minska risken för att respondenten avslutar 
samtalet fort, eftersom det enligt Bryman (2011) är enklare för respondenten att avbryta 
samtalet över telefon. I de fall det inte fanns möjlighet att träffa respondenterna fysiskt, 
på grund av långa avstånd eller tidsbrist från respondenternas sida, genomfördes 
intervjuerna istället via telefon. Via telefon är det inte lika lätt att läsa av respondentens 
kroppsspråk, se när personen känner sig klar med sitt svar eller obekväm med en viss 
situation (Jacobsen, 2002). För att ändå säkerställa en god kvalitet i telefonintervjuerna 
genomfördes dem efter att vi hade blivit mer bekväma i rollen som intervjuare. För att 
minska risken för att avbryta respondenten innan han eller hon var klar med sitt svar i 
telefonintervjun var vi noga med att avvakta innan nästa fråga ställdes.  
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Vi utförde så kallade semistrukturerade intervjuer hos fallföretagen för att inte styra 
respondenternas svar utan istället ge dem möjlighet att påverka innehållet i intervjun 
(Alvehus, 2013). Eftersom vi ville ge respondenterna möjlighet att relativt fritt berätta 
om företagets övergång från Clicks to Bricks och inte styra deras svar i någon riktning, 
lämpade sig semistrukturerade intervjuer bäst. Vidare ville vi ha möjlighet att ställa 
frågor som inte ingick i formuläret från början för att kunna komplettera 
respondenternas svar med följdfrågor, vilket en semistrukturerad intervju ger möjlighet 
till (Bryman, 2011). 

 

Baserat på litteraturgenomgången och intervjun med konsulten på Centigo utformade vi 
en intervjuguide som användes vid intervjuerna med de nio fallföretagen. Enligt 
Bryman (2011) och Yin (2013) används en intervjuguide för att den som intervjuar ska 
ha en mall att utgå från för att se vilka teman och övergripande frågor som ska 
behandlas under intervjun. Intervjuguiden var indelad i fyra teman; inledande frågor, 
frågor om företaget i allmänhet, frågor om försäljningskanalerna och till sist frågor om 
varumärket (se bilaga 1). Dessa teman utformades utifrån studiens teoretiska 
referensram för att säkerhetsställa att den färdiga empirin skulle gå i linje med studiens 
teoretiska referensram.  

 

 Urval av fallföretag och intervjupersoner 2.4

 
I studien har ett bedömningsurval gjorts, vilket innebär att fallföretagen i studien har 
valts med utgångspunkt i de forskningsfrågor studien ämnar besvara (Lekvall & 
Wahlbin, 1987). Urvalet genomfördes i två steg där vi först valt ett antal företag och 
sedan valt vilka personer på respektive företag som utifrån studiens syfte är relevanta att 
intervjua. När vi hade hittat potentiella fallföretag till studien kontaktade vi dem via 
mail och telefon. Vid en första kontakt med företaget bad vi om att få kontaktuppgifter 
till en person som har en god överblick över företaget och kunde ge utförliga svar på 
våra intervjufrågor. När ett bedömningsurval används ska fallföretagen väljas utefter ett 
visst antal kriterier som är relevanta för studiens forskningsfrågor (Lekvall & Wahlbin, 
1987). Vid val av studiens fallföretag har utgått från följande kriterier: 1) Företagen ska 
ha gått från Clicks to Bricks och 2) Företagen ska ha grundats och fortfarande vara 
verksamma i Sverige.  
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Vad gäller storleken på ett urval, finns det enligt Lekvall och Wahlbin (1987)  inga 
regler för hur stort urvalet ska vara för att ge en viss säkerhet i slutsatsen, det beror på 
studiens upplägg och syfte. Eftersom syftet med vår studie är att skapa en ökad kunskap 
om fenomenet Clicks to Bricks hävdar vi i enlighet med Lekvall och Wahlbin (1987) att 
vårt urval är tillräckligt stort för att ge en säkerhet i studiens resultat, eftersom urvalet 
utgör en stor andel av den totala populationen som har identifierats. Vid genomförandet 
av de sista intervjuerna upplevde vi även en empirisk mättnad som stärker att våra nio 
intervjuer var tillräckliga. När en empirisk mättnad uppnås innebär det att svaren i 
intervjuerna som genomförs är återkommande och att nya intervjuer inte verkar bidra 
med några nya infallsvinklar (Alvehus, 2013). När vi nådde den empiriska mättnaden 
bestämde vi oss för att inte kontakta fler företag från den identifierade populationen 
eftersom ytterligare intervjuer inte skulle stärka studiens resultat. 

  

Tabell 2.1 Presentation av fallföretag och intervjupersoner 

 

 

 Studiens kvalitet  2.5

 
2.5.1 Reliabilitet  
 
För att säkerhetsställa att en studie är tillförlitlig och trovärdig förs ofta en diskussion 
om studiens reliabilitet (Jacobsen, 2002). Enligt LeCompte och Goetz (1982) görs det 
skillnad mellan begreppen extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet avser i hur 
stor utsträckning studiens resultat kan upprepas, med andra ord i vilken utsträckning 
studiens resultat skulle bli detsamma om studien utfördes på nytt (ibid). I kvalitativ 

Företag Intervjuperson Position Intervjumetod Intervjulängd 
i minuter

Babyshop Marcus 
Tagesson 

VD & grundare Ansikte mot ansikte 30

Bubbleroom Tina Malmqvist Marknadskoordinator Telefonintervju 30

Fraktjakt Joakim Ekström                           
& Jim Mulshine

Marknadschef & 
grundare,       
grundare

Ansikte mot ansikte 30

Lekmer Fredrik Palm VD Ansikte mot ansikte 40
NetOnNet Harald Ennen VD Telefonintervju 40

Penstore Jakob Bergström VD & grundare Ansikte mot ansikte 50

Scandinavian Photo Lars Bonander VD Ansikte mot ansikte 50

Stayhard Martin 
Lindegaard

Försäljnigschef & 
marknadschef Telefonintervju 20

Watcho Albin Svensson VD & grundare Telefonintervju 30
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forskning kan det enligt LeCompte och Goetz (1982) vara svårt att uppfylla kriteriet 
extern reliabilitet eftersom den sociala miljö som studien utförs i ständigt ändras. Då 
insamlingen av vår empiri utförts i en social kontext som troligtvis ser annorlunda ut 
från gång till gång, argumenterar vi för att det uppstår svårigheter i att uppnå en extern 
reliabilitet. Om en framtida studie genomförs inom studiens behandlade område 
kommer författarna förmodligen inte att uppnå exakt samma resultat som oss på grund 
av förändringar i den sociala kontexten. För att uppnå en intern reliabilitet ska det enligt 
LeCompte och Goetz (1982) finnas en överensstämmelse i tolkningen av det studiens 
författare ser och hör. För att säkerställa den interna reliabiliteten har studiens båda 
författare varit delaktiga på samtliga intervjuer. Respondenternas svar har sedan 
diskuterats mellan författarna för att se till att vi är överens och har tolkat den insamlade 
empirin på samma sätt.  

 

2.5.2 Validitet  
 
På samma sätt som författarna LeCompte och Goetz (1982) gör skillnad mellan extern 
och intern reliabilitet, gör de också skillnad mellan extern och intern validitet. Den 
externa validiteten handlar om i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra 
sociala kontexter, med andra ord i vilken grad studiens resultat kan generaliseras 
(LeCompte & Goetz, 1982). LeCompte och Goetz (1982) och Jacobsen (2002) påpekar 
att det ofta är svårt för kvalitativa studier att uppnå en hög grad av extern validitet 
eftersom urvalet är begränsat. Alvehus (2013) argumenterar dock för att en multipel 
fallstudie kan nå en ökad generaliseringsgrad om studien undersöker ett stort antal fall i 
förhållande till den totala populationen. Vi argumenterar i enlighet med Alvehus (2013), 
för att generaliseringsgraden i vår studie ökar genom att undersöka en stor andel av den 
totala populationen. Studiens resultat kommer därför kunna ligga till grund för andra 
företag i Sverige som går från Clicks to Bricks. För att säkerställa den interna 
validiteten i empirin har vi gjort det Jacobsen (2002) benämner 
uppgiftslämnarvalidering. Uppgiftslämnarvalideringen innebar att vi efter 
sammanställningen av empirin lät respondenterna läsa igenom och godkänna vår 
tolkning av deras intervjusvar, för att reducera feltolkningar av respondenternas åsikter. 
Vi har i studien intervjuat 10 personer på nio olika företag istället för att utföra 
intervjuerna på samma företag för att de undersökta enheterna ska vara oberoende av 
varandra. I enlighet med Jacobsen (2002) ökar detta den interna validiteten och ger en 
mer rättvis beskrivning av det undersökta fenomenet. 

 



 

 
     

14 

 Etiskt förhållningssätt 2.6

 
Vetenskapsrådet (2002) belyser att det finns vissa etiska aspekter som bör beaktas vid 
forskning. De aspekter Vetenskapsrådet (2002) tar upp innefattar: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enligt med informations- 
och samtyckeskravet har vi varit noga med att upplysa respondenterna om syftet med 
studien, hur undersökningen kommer att genomföras samt vilka rättigheter 
respondenterna har vid deltagandet. När vi först kontaktade våra respondenter var vi 
noga med att klargöra studiens syfte, hur lång tid intervjun beräknades ta, hur vi tänkte 
dokumentera intervjun, hur resultaten skulle komma att användas och i vilken mån 
respondenten och andra kommer att ha möjlighet att ta del av resultatet. För att ge 
respondenterna möjlighet att förbereda sig skickade vi ut intervjufrågorna någon dag 
innan intervjun ägde rum. För att uppfylla konfidentialitetskravet frågade vi samtliga 
respondenter om vi fick använda deras namn och företagets namn i studien eller om de 
inte ville att dessa uppgifter skulle göras tillgängliga för allmänheten (Vetenskapsrådet, 
2002). Samtliga respondenter godkände användandet av deras- och företagets namn i 
studien, vi kommer därför benämna respondenterna vid namn i det kommande 
empiriavsnittet. Innan intervjun genomfördes tydliggjorde vi för respondenterna att 
materialet från uteslutande kommer att användas för studiens ändamål, vilket innebär att 
studien även uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 Bearbetning av empirisk data 2.7

 
För att säkerställa att vi inte gick miste om något väsentligt i respondenternas svar, 
valde vi att spela in intervjuerna (se t.ex. Alvehus, 2013; Bryman, 2011). Risken med att 
spela in intervjuer är att personen som blir intervjuad kan känna sig stressad eller inte 
vågar ge lika öppna svar eftersom allt dokumenteras (Alvehus, 2013; Bryman 2011). 
För att respondenten inte skulle fundera över ljudinspelningen och tappa fokus från 
intervjun, var vi noga med att be om tillåtelse för att spela in samt förklara vad som 
skulle hända med det inspelade materialet. Varje respondent fick godkänna materialet 
och göra eventuella ändringar innan det användes i studien, för att undvika missförstånd 
mellan båda parterna.  
 
När alla intervjuer var inspelade transkriberades dem för att vi skulle kunna strukturera 
empiridelen och komma igång med analysarbetet. När samtliga intervjuer var 
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transkriberade kodades svaren i olika färger för respektive fråga för att sammanställas i 
ett Excell dokument. Syftet med Excell dokumentet var att identifiera eventuella 
mönster i respondenternas svar och inte att jämföra svaren med varandra. 
Empiriavsnittet utformades utefter de olika teorierna som berörts i teoriavsnittet och 
analysavsnittet är utformat utefter studiens forskningsfrågor, där tillhörande empiri och 
teori analyseras under varje del. I figuren nedan beskrivs processen från 
transkriberingen fram till utformningen av analysen. 
 

 

Figur 2.1. Bearbetning av studiens empiriska data. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Följande avsnitt inleds med en beskrivning av marknadsföringsmixen kopplat till 
företag som går från Clicks to Bricks samt en presentation av fenomenet 
multikanalförsäljning. Vidare kommer avsnittet att behandla varumärkesteorier ur ett 
företagsperspektiv för att beskriva hur ett varumärke kan kommuniceras ut på ett 
enhetligt sätt.   
 

 Marknadsföringsmixen 3.1

 
Marknadsföringsmixen beskrivs som en blandning av verktyg som företag använder för 
att ta beslut om vilka produkter som ska säljas, till vilket pris de ska säljas och hur 
produkterna ska distribueras- och kommuniceras (Kotler, 1999). McCarhty (1960) 
beskriver marknadsföringsmixen med utgångspunkt i fyra P, vilka är: produkt, pris, 
plats och påverkan. Produkt i marknadsföringsmixen utgörs av de produkter företaget 
säljer samt kundens upplevda nöjdhet i samband med köpet (McCarthy, 1960).  Företag 
måste tänka igenom hur de sätter sina priser för att skapa en konkurrenskraftig position 
på marknaden samt bestämma på vilka platser de ska göra sina produkter tillgängliga på 
marknaden (McCarthy, 1960; Kotler, 1999). McCarthy (1960) beskriver påverkan som 
alla medel ett företag använder för att informera, övertyga och kommunicera ett 
budskap till sina kunder. Företag kan kommunicera ut sitt budskap med hjälp av 
exempelvis reklam, säljstöd, PR, försäljare och direkt marknadsföring (Kotler, 1999). 
Baserat på det ovan nämnda kan vi se att företag som bedriver e-handel kan skapa en 
position på marknaden och kommunicera ut varumärket till kunderna med hjälp av 
dessa fyra P:n. 

 

Marknadsföringsmixen som McCarthy (1960) beskriver vidareutvecklades senare till att 
innehålla ytterligare tre P:n, för att bättre kunna appliceras på tjänster. De tre P:na 
översätts på svenska till: personer, fysiska bevis och processer. Personer i 
marknadsföringsmixen innefattar alla människor som är närvarande när en tjänst 
levereras, exempelvis personal och kunder (Kotler, 1999). Hos studiens fallföretag 
levereras ingen tjänst men kunderna möter personal i den fysiska butiken som adderas. 
De fysiska bevisen innefattar alla delar av en tjänst som är påtagliga, så som broschyrer, 
utrustning och miljön i den lokal eller byggnad där varan eller tjänsten säljs (Wilson et 
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al., 2012). För att ta del av tjänsten måste kunden gå igenom olika steg, denna process 
använder kunden som en del i att utvärdera tjänsten (ibid). Baserat på beskrivningen av 
marknadsföringsmixens tre tillkommande P:n för tjänster, hävdar vi att dessa tre P:n 
även kan appliceras på företag som går från Clicks to Bricks. 

 

 Multikanalförsäljning 3.2

 
Författarna Payne och Frow (2004) säger att det idag är nödvändigt för företag att finnas 
tillgängliga i flera försäljningskanaler för att möta kundernas behov innan-, under-, och 
efter köpet sker. Dagens har även ökade krav på en upplevelse i samband med köpet av 
en produkt eller tjänst (Senthil, Chandrasekar & Selvabaskar, 2012). I enlighet med det 
Payne och Frow (2004) säger om att finnas i flera försäljningskanaler, nämner Ericsson 
(2014) att de båda försäljningskanalerna internet och fysiska butiker har fått en ökad roll 
hos företag i Sverige. För att besvara forskningsfrågan om varför företag går från Clicks 
to Bricks kommer vi att redogöra de fördelar med fysiska butiker och 
multikanalförsäljning som befintlig litteratur lyfter fram.  

 

Berman och Thelen (2004) samt Müller (2008) belyser det faktum att kunder i en fysisk 
butik har möjlighet att se, känna och prova produkten innan ett köp genomförs. Zhang 
et al. (2010) lyfter fram fördelen att kunder vid köp i fysiska butiker kan ta med sig 
varan hem på en gång, vilket han kallar för direkt tillfredställelse. När företag använder 
sig av en fysisk butik elimineras också de risker som kunder kan uppleva vid köp; är det 
något eventuellt fel på produkten så finns det en möjlighet till snabb återlämning (Levy 
& Weitz, 2009). En fysisk butik ger även kunderna möjlighet att interagera med 
personal i butiken (Pine & Gilmour, 1999; Müller, 2008), vilket gör det lättare för 
företaget att bygga ett förtroende hos kunderna (Enders & Jelassi, 2000). Enligt 
Greenberg (2009) är kunder inte lika lojala på internet jämfört med i en fysik butik 
vilket även det visar på vikten av att finnas fysiska butiker.  

 

Förutom de specifika fördelarna med en fysisk butik, finns det även fördelar med 
multikanalförsäljning företag kan dra nytta av när de går från Clicks to Bricks. När 
företag bedriver en multikanalförsäljning kan det leda till en ökad kundbas, ökade 
intäkter samt synergier mellan försäljningskanalerna (Berman & Thelen, 2004). Företag 
som bedriver en multikanalförsäljning kan även dra nytta av respektive 
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försäljningskanals påtagliga- och icke påtagliga tillgångar, exempelvis genom att 
använda den fysiska butikens pålitliga varumärke för att öka försäljningen på nätet 
(ibid). Författarna Parment & Ottosson (2013) menar dock att det kan uppstå svårigheter 

i att förmedla en enhetlig bild av varumärket när två olika försäljningskanaler, där pris 

och service kan variera, opererar under samma varumärke.  

 

 Enhetligt varumärke 3.3

 
Det finns många olika definitioner av ett varumärke. Melin (1999) beskriver att ett 
varumärke består av alla tecken som kan återges grafiskt som exempelvis ord, design 
och figurer. Författaren Keller (2004) beskriver däremot varumärket ur ett bredare 
perspektiv och menar att varumärket hjälper företag att skapa en medvetenhet och ett 
rykte hos kunderna. EU:s varumärkeskontor definierar också varumärket utifrån ett 
bredare perspektiv och säger att ett varumärke består av mer än bara en symbol; det 
representerar ett företag och alla de värderingar företaget står för (Oami, 2015). 

 

“Om du har ett företag har du också ett varumärke. Det är så dina kunder 
identifierar dig. Ditt varumärke är det som skiljer dina produkter från alla andra. 
Det förmedlar en bild av dina värderingar. Det är kanske den allra viktigaste 
tillgång du har”  

(Oami, 2015)  

 

Vid definitionen av ett varumärke görs det ofta skillnad mellan ‘Corporate Branding’ 
och ‘Product Branding’ (Knox & Brickerton, 2003). När begreppet Corporate Branding 
används innebär det att organisationen i sig utgör varumärket, till skillnad från Product 
Branding där produkterna företaget säljer betraktas som enskilda varumärken (Knox & 
Brickerton, 2003; Aaker, 2002). Studien kommer att utgå från att företaget motsvarar 
varumärket, Coporate Branding, samt se på varumärket ur det bredare perspektivet som 
presenterades ovan.   

 

Osgood och Tannenbaum (1955) argumenterar för att homogena uppfattningar om ett 
objekt är önskvärda då det visat sig leda till positiva utvärderingar av objektet, vilket går 
i linje med det Eagly och Chaiken (1993) säger om att konsistens i det som förmedlas 
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leder till gynnsamma och stabila attityder. Författaren Greenberg (2009) argumenterar 
för att företag lättare kan vinna lojala kunder genom att erbjuda snabbare leveranser, en 
bättre shoppingupplevelse samt förmedla ett konsistent budskap till konsumenter. Det 
Greenberg (2009) säger om att ett konsistent budskap kan hjälpa företaget att skapa 
lojalitet hos kunderna är även något Clark (2006) argumenterar för, då han säger att 
nyckeln till att vinna lojala kunder vid multikanalförsäljning är att förmedla ett enhetligt 
budskap över försäljningskanalerna. När företag lyckas förmedla ett konsistent budskap 
över försäljningskanalerna minskar risken för att kunderna blir förvirrade och 
misstolkar det företaget vill uttrycka med sitt varumärke (Payne & Frow, 2004). Müller 
(2008) hävdar att kunden tar med sig tidigare erfarenheter och uppfattningar om ett 
varumärke från ett företags befintliga försäljningskanal för att sedan skapa sig en 
uppfattning om den nya försäljningskanalen. Kundernas tidigare erfarenheter utgörs 
exempelvis av interaktion med anställda, kommunikation från företaget och användning 
av företagets produkter (Müller, 2008). När företag går från Clicks to Bricks skulle det 
innebära att kunden tar med sig uppfattningen av varumärket från e-handeln till den 
fysiska butiken. 

 

Grewal, Levi och Kumvar (2009) samt Verhoef, Neslin och Vroomen (2009) belyser 
också vikten av att skapa en enhetlig upplevelse för kunderna över alla kanaler genom 
att utforma försäljningskanalerna på ett likvärdigt sätt och koordinera dem. Enligt 
Berman och Thelen (2004) ska ett företag som bedriver en multikanalförsäljning arbeta 
med att integrera sina försäljningskanaler samt ha liknande karaktärsdrag i respektive 
försäljningskanal, för att kunderna ska betrakta företaget som en enhet. Poloian (2009) 
säger i linje med Berman och Thelen (2004) att många företag som bedriver 
multikanalförsäljning strävar efter att förmedla en konsistent upplevelse i samtliga 
försäljningskanaler.  

 

Fler företag strävar efter att förmedla en konsistent upplevelse till kunderna över sina 
försäljningskanaler, vilket har gjort att begreppet ’omnichannel’ har växt fram 
(Ericsson, 2014; Brynjolfsson, Hu & Rahman, 2013). I litteraturen förklaras 
multikanalförsäljning som att företag bedriver försäljning i flera försäljningskanaler 
utan att nödvändigtvis arbeta mot att förmedla en sömlös upplevelse till kunden mellan 
kanalerna (Minkara, 2014). Omnichannel innebär däremot att företag med en 
multikanalförsäljning arbetar med att integrera sina försäljningskanaler och förmedla en 
sömlös upplevelse till kunden (Webcredible, 2012; Brynjolfsson, Hu & Rahman, 2013). 
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Att detta begrepp har växt fram visar att allt fler företag förstår vikten av att integrera 
sina försäljningskanaler och förmedla en enhetlig bild av varumärket. 

 

Alla företag stävar dock inte efter att erbjuda en sömlös upplevelse mellan sina 
försäljningskanaler (Müller, 2008; Gulati & Garino, 2000). Företag kan antingen välja 
att ta med sig namn, image och värderingar till den nya försäljningskanalen eller skapa 
ett nytt varumärke i den nya kanalen och se försäljningskanalerna som två skilda 
enheter (ibid). Müller (2008) argumenterar dock för att det är vanligast att företag 
strävar efter att förmedla samma bild av varumärket i båda försäljningskanalerna. För 
att förmedla en enhetlig bild av varumärket kan företaget definiera vilka värderingar 
företaget vill kommunicera ut samt använda sig av en konsistent kommunikation i form 
av logga, färger och attribut (ibid).  

 

 Integration av försäljningskanalerna 3.4

 
Traditionellt sett har de flesta företag som bedriver en multikanalförsäljning via 
försäljningskanalerna internet och fysiska butiker haft kanalerna separerade från 
varandra, till skillnad från idag när fler företag arbetar med att integrera kanalerna 
(Gallino & Moreno, 2014). Berman och Thelen (2004) säger att företag med väl 
integrerade försäljningskanaler kännetecknas av att kunderna ser företaget som en enda 
enhet trots två försäljningskanaler. Författarna Payne och Frow (2004) förklarar att 
företag med integrerade försäljningskanaler inte försöker påverka vilken av 
försäljningskanalerna som kunden ska använda sig av.  Herhausen et al. (2015) refererar 
i sin artikel till Bendoly et al. (2005) som säger att integration handlar om i vilken 
utsträckning olika försäljningskanaler samverkar med varandra.  Enligt Herhausen et al. 
(2015)  kan integration uppstå från ett företags fysiska butik till e-handeln, eller från 
företagets e-handel till den fysiska butiken. Herhausen et al. (2015) exemplifierar det 
genom att säga att integrationen från e-handeln till den fysiska butiken kan ske genom 
att företaget skapar en åtkomst till samt kännedom om sin internetbutik i den fysiska 
butiken (ibid).  

 

Poloian (2009) uttrycker att målet för företag med multikanalförsäljning är att integrera 
sina försäljningskanaler: “Integration, not isolation, is the goal of multichannel 
retailers” (Poloian, 2009 s. 206). Med väl integrerade försäljningskanaler kan företag 
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skapa en enhetlig bild av varumärket (Kim, Nam & Stimpert, 2004), öka kundvärdet 
samt reducera kostnader genom att dra nytta av synergier mellan de två kanalerna 
(Berman & Thelen, 2004). Payne och Frow (2004) argumenterar för att det är 
nödvändigt för företag som bedriver en multikanalförsäljning att integrera aktiviteterna 
som sker i respektive försäljningskanal, för att ge kunden den bästa möjliga 
upplevelsen. Andra författare som argumenterar för fördelarna med att integrera 
försäljningskanalerna är exempelvis Gulati och Garino (2000) samt Payne och Frow 
(2004) som säger att väl integrerade försäljningskanaler kan minska risken för förvirring 
och irritation hos kunder. Trots att många författare belyser vikten av integration kan 
många företag, enligt Berman och Thelen (2004) se det som en svår uppgift. Det krävs 
en detaljerad planering och utveckling av en strategi där rollen för respektive 
försäljningskanal tydliggörs, för att kunna koppla samman försäljningskanalerna och 
leverera en sömlös upplevelse till kunderna (ibid).  

 

Enligt Herhausen et al. (2015) är det vanligt att företag använder sig av 
integrationsaktiviteter som innebär att kunder i företagets e-handel har möjlighet att se 
om en produkt finns tillgänglig i den fysiska butiken. Det är också vanligt att kunder 
kan beställa en produkt via nätet för att sedan hämta och betala för produkten i den 
fysiska butiken (ibid). Något som också blir allt mer vanligt är att kunder kan köpa 
produkter i en försäljningskanal och sedan returer i en annan om det skulle bli aktuellt 
(se t.ex. Berman & Thelen, 2004; Herhausen et al., 2015).  

 

När det kommer till företagets produkter är det viktigt att företag bestämmer i vilken 
grad produktutbudet ska överlappa mellan försäljningskanalerna, det vill säga i vilken 
grad produktutbudet är detsamma på internet som i den fysiska butiken (Berman & 
Thelen, 2004). Är överlappningen mellan försäljningskanalerna för liten kan det 
resultera i en inkonsistent bild av varumärket, medan en för stor överlappning kan 
resultera i en förlust av försäljningsmöjligheter (ibid). Företag kan ofta erbjuda ett större 
sortiment på nätet till skillnad från vad som får plats i den fysiska butiken (Berman & 
Thelen, 2004). Ett sätt att skapa en enhetlig bild av varumärket är att ha en stor 
överlappning mellan e-handeln och den fysiska butiken på produkter som säljer väldigt 
bra. Herhausen et al. (2015) säger att företag som inte har möjlighet att erbjuda alla 
produkter i sin fysiska butik kan använda sig av online-terminaler i den fysiska butiken 
där kunder kan ta del utbudet som finns i e-handeln.  
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För att öka graden av integration mellan försäljningskanalerna kan företag arbeta med 
en integrerad marknadsföring vilket kan göras genom att planera marknadsföringen på 
en övergripande nivå istället för att varje försäljningskanal bestämmer över sin egen 
marknadsföring (Berman & Thelen, 2004). Vid en integrerad marknadsföring är det 
viktigt att respektive försäljningskanal marknadsför den andra försäljningskanalen 
(Herhausen et al., 2015) exempelvis genom att skriva länken till hemsidan på 
shoppingpåsarna i butiken samt skriva adress till den fysiska butiken på hemsidan.  

 

 Varumärkesidentitet 3.5

 

Under avsnittet 3.3 Enhetligt varumärke, redogjordes det för att studien utgår från en 
bred definition av ett varumärke där varumärket utgörs av allt ett företag gör. Melin 
(1997) säger att ett varumärke kan betraktas utifrån olika perspektiv: lagstiftarens, 
varumärkesinnehavarens, konsumenternas eller konkurrenternas. Denna studie kommer 
att betrakta varumärket utifrån varumärkesinnehavarens perspektiv med andra ord 
företagets perspektiv, för att se hur företag som går från Clicks to Bricks arbetar med att 
förmedla sitt varumärke. För att kunna studera hur ett företag arbetar med sitt 
varumärke, krävs kännedom om vilka delar i varumärket som ett företag kan påverka. I 
teorier som behandlar hanteringen av ett varumärke ur ett företagsperspektiv är det mest 
förekommande begreppet varumärkesidentitet. Begreppet varumärkesidentitet samt 
vilka delar som ingår kommer att beskrivas utförligare under kommande avsnitt. 
Författare som är återkommande i diskussioner kring begreppet varumärkesidentitet är 
bland annat Kapferer (2004) och Van Reil och Balmer (1997). Författarna redogör i sina 
modeller, identitetsprismat och identitetsmixen, för vilka faktorer som utgör ett företags 
varumärkesidentitet. De två modellerna innehåller till en viss del överensstämmande 
faktorer men kompletterar även varandra i en viss mån. Modellerna kommer att 
presenteras nedan för att sedan sammanställas i en ny modell som klargör hur studien 
vidare kommer att se på varumärkesidentitet ur ett företagsperspektiv.  

 

3.5.1 Identitetsprismat 
 
Kapferers (2004) modell ‘The identity prism’, översatt till identitetsprismat, behandlar 
ett företags uppbyggnad och utveckling av dess varumärkesidentitet. I identitetsprismat 
ingår sex olika faktorer som alla påverkar varandra och utgör ett företags 
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varumärkesidentitet: fysiska faktorer, personlighet, relation, kultur, reflektion och 
självbild. Identitetsprismat utgår från att ett företags varumärke har förmågan att tilltala 
kunder samt att ett varumärke endast kan existera om det kommunicerar ett budskap till 
kunderna (ibid). Kapferers (2004) identitetsprisma är uppdelat i två perspektiv mellan 
vilka det sker en ständig kommunikation; sändarens- och mottagarens, där sändaren 
motsvarar företaget och mottagaren kunden. I sändarens perspektiv ingår faktorerna 
som företaget själv kan påverka och utveckla: personlighet och fysiska faktorer (ibid). 
Mottagarens perspektiv utgörs av faktorerna reflektion och självbild och är den delen i 
prismat som beskriver hur kunderna själva vill bli uppfattade och associerade vid 
användningen av ett visst varumärke (Kapferer, 2004). Vidare menar Kapferer (2004) 
att faktorerna relation och kultur i modellen binder samman sändar- och 
mottagarperspektivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2. Identitetsprismat. Vår egen illustration av Brand Identity Prism. Från The New Strategic Brand 

Management av Kapferer, J.N. (2004), London: Kogan Page (s. 107) 

 

Då studien endast ämnar undersöka hur företag kan arbeta med att förmedla ett enhetligt 
varumärke och inte hur företagets kunder ser på sig själva, kommer studien enbart utgå 
från ett företagsperspektiv. Studien kommer därför inte att behandla faktorerna självbild 
och reflektion som ingår mottagarperspektivet. Företagets relation till kunden byggs upp 
utifrån hur företaget beter sig och levererar sin service (Kapferer, 2004). Aaker (2002) 
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säger att en relation mellan kunden och varumärket kan uppstå på två sätt; antingen kan 
kunden vara lojal till varumärket på grund av funktionella aspekter utifrån de produkter 
som varumärket erbjuder, eller genom att kunden ser varumärket utifrån dess 
personlighet (ibid). Då relationen mellan en kund och ett företag beror på hur båda 
parter beter sig i för hållande till varandra, är relationen något som företaget inte kan 
styra över helt själv. Baserat på att studien utgår från ett företagsperspektiv kommer 
därför relationsfaktorn inte heller att behandlas.  

 

Den bild av varumärket som ett företag vill förmedla till sina kunder kan jämföras med 
en människas personlighet (Kapferer, 2004). Hur kunderna uppfattar ett varumärkes 
personlighet är ett resultat av hur företaget kommunicerar ut sitt varumärke (ibid). När 
kunder väljer vilket företag de köper sin produkt ifrån utgår de från mer än bara 
funktion, de är intresserade av ett varumärke med en personlighet som liknar deras egna 
(De Chernatony & McDonald, 1998; Aaker, 2002). Exempelvis använder sig 
sportmärket Nike av sin slogan: ”Just do it” och därmed kan kunden genom att använda 
sig av Nike som varumärke visa att han eller hon är en aktiv människa som presterar 
utifrån sin fulla kapacitet (Aaker, 2002). Personligheten i ett varumärke kan hjälpa ett 
företag att utveckla goda relationer med sina kunder baserat på hur väl deras 
personligheter överensstämmer (De Chernatony & McDonald, 1998; Aaker, 2002). 
Förutom att ha en tydligt definierad personlighet är det enligt Aaker (2002) viktigt att 
den kommuniceras ut på ett tydligt sätt till kunderna. Företag kan även uttrycka sitt 
varumärke med hjälp av fysiska faktorer. Med fysiska faktorer menar Kapferer (2004) 
det materiella värdet av varumärket; det vill säga produkten, dess prototyp och kvalitet. 
Enligt Söderlund (2012) kan företag med hjälp av fysiska faktorer som exempelvis 
förpackningar och inredning i en butiksmiljö kommunicera med sina kunder.  Andra 
författare argumenterar för att företag kan påverka hur kunderna uppfattar butiken och 
varumärket med hjälp av belysning, musik, färg, lukt och inredning (se t.ex. Darden & 
Babin, 1994; Koering, 2003). Koering (2003) hänvisar i sin artikel till det Baker (1996) 
säger om att miljön i fysiska butiker utgörs av tre faktorer: omgivning-, design- och 
sociala faktorer som alla påverkar kundens känslor och uppfattning om företaget. De 
sociala faktorerna inkluderar anställda och andra personer som befinner sig i butiken 
(Baker, 1996 i Koering, 2003). Kunden kan exempelvis påverkas av hur bra service de 
anställda ger samt vilken uppfattning kunden får av andra människor som handlar i 
butiken (Söderlund, 2012). Varumärkesidentiteten påverkas även av företaget bakom 
produkten, dess kultur, vilket handlar om de värderingar och normer som varumärket 
härstammar från och tar sin grund i (Kapferer, 2004). För att undvika att varumärket blir 
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spretigt är det viktigt för företaget att löpande informera befintliga och nya anställda om 
varumärkets betydelse och vilka värderingar som utgör företagskulturen (Dykert, 
Ivarsson & Widman, 2002). 

 

3.5.2 Identitetsmixen  
 
Van Riels (1992) The corporate identity mix har vi valt att översatta till identitetsmixen. 
Modellen är omtalad i litteraturen om varumärkesidentitet och består av tre element: 
symbolism, beteende och kommunikation, som alla tar sin utgångspunkt i företagets 
personlighet och tillsammans utgör varumärkesidentiteten (ibid). Identitetsmixen 
redogör för sambandet mellan varumärkesidentiteten och företagsbilden (Van Riel, 
1992). Företagsbilden beskrivs som kundens uppfattning av varumärkesidentiteten och 
syftet med modellen är att klargöra hur företag kan arbeta för att minska gapet mellan 
varumärkesidentiteten och företagsbilden (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Identitetsmixen. Vår egen illustration av The corporate identity mix. Från Coporate 
Communication in European Financial Institutions av Van Riel, C.B.M. (1992), Public Relations 

Review, vol. 18(2), s. 161-175 

 

Enligt Van Riel (1992) innebär ett företags personlighet vad företaget står för. 
Symbolism handlar enligt Van Riel (1992) om företagets logga och design. Andra 
vanliga begrepp som motsvarar Van Riels (1992) symbolism är: visuell identitet och 
design vilket enligt författarna Melewar och Saunders (2000) består av företagets namn, 
logotype, färg och typografi. Vidare anser Melewar och Saunders (2000) att även 
lokaler och inredning kan påverka den visuella identiteten. Företagets beteende handlar 
om hur företag agerar på marknaden (Van Riel, 1992). Melewar (2003) beskriver ett 
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företags beteende som summan av enskilda handlingar från anställda i företaget samt 
företagets gemensamma handlingar vilka grundar sig i organisationens kultur och 
attityder. Elementet som i modellen kallas för kommunikation innefattar de 
kommunikationsmedel företag använder sig av för att överföra varumärkesidentiteten 
till företagsbilden (Van Riel, 1992). Några kommunikationsmedel som Van Riel (1992) 
tar upp är produkter, anställda och reklam. Fill (2011) argumenterar för att det är viktigt 
att kommunikationen är samordnad för att lyckas förmedla varumärkesidentiteten på ett 
konsistent och övertygande sätt. Eftersom kommunikation är en viktig del i att förmedla 
varumärkesidentiteten kommer ett avsnitt om hur ett företag kan kommunicera ut sin 
varumärkesidentitet att presenteras i följande avsnitt. 

 

3.5.3 Kommunikation av varumärkesidentitet 
 
Van Riel och Balmer (1997) pratar om varumärkesidentitet och gör skillnad mellan 
varumärkesidentiteten och företagsbilden. Som tidigare nämnt är varumärkesidentiteten 
något som företaget själv kan påverka och handlar om hur företaget vill uppfattas 
medan företagsbilden är kundens uppfattning av den varumärkesidentitet som företaget 
kommunicerar ut (ibid). För att minska gapet mellan varumärkesidentiteten och 
företagsbilden är det viktigt att företaget använder sig av rätt kommunikation (Van Riel 
& Balmer, 1997). Även Kapferer (2004) argumenterar för att en ständig kommunikation 
från företagets sida är nödvändig för att ett varumärke ska hålla sig konkurrenskraftigt. 
   

Shannon och Weaver (1949) beskriver kommunikation som en enkel och linjär process 
som sker mellan en sändare och en mottagare. I denna studie motsvarar sändaren ett 
företag och mottagaren en kund. Kommunikation syftar till att förmedla ett budskap 
från sändaren till mottagaren, ibland kan det dock ske en förvrängning av budskapet 
vilket benämns brus (ibid). När ett brus uppstår innebär det enligt Shannon och Weaver 
(1949) att mottagaren inte upplever samma budskap som sändaren ämnade sända ut 
(ibid). Söderlund (2012) menar att det blir lättare att skräddarsy och anpassa ett budskap 
till sina kunder om avståndet mellan sändare och mottagare är så litet som möjligt. 
Vidare skiljer Söderlund (2012) på begreppen personliga- och opersonliga kanaler, där 
personliga kanaler har ett mindre avstånd mellan sändare och mottagare. 

 

Företag kan enligt Gray och Balmer (1998) kommunicera ut sin varumärkesidentitet 
med hjälp av interaktion mellan anställda och kunder, grafisk design och inredning. 
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Melin (1997) belyser att det krävs konsistens och uthållighet i varumärkesidentiteten för 
att skapa ett enhetligt- och konkurrenskraftigt varumärke. För att ett företag ska 
kommunicera ut sin identitet på ett övertygande sätt är det viktigt att alla faktorer som 
påverkar kommunikationen är samordnade samt att all kommunikation från företagets 
sida sker utefter en genomtänkt helhet (Hinn & Rossling, 1994).  

 

Pickton och Broderick (2005) belyser också vikten av att kommunikationen sker efter 
en genomtänkt helhet där kommunikationskanalerna i företaget är samordnade och 
förmedlar ett konsistent budskap. Payne och Frow (2004) säger att de vanligaste 
kommunikationskanalerna som företag använder sig av kan delas in i sex 
huvudkategorier: försäljningsstyrka, butik, telefoni, direkt marknadsföring, e-commerce 
och m-commerce. E-commerce inkluderar exempelvis mail och internet och m-
commerce inkluderar mobilapplikationer och SMS (Payne & Frow, 2004).  

 

Lesley (2004) argumenterar för att det kan uppstå svårigheter i att förmedla en enhetlig 
kommunikation eftersom företag har svårt att kontrollera hur och vad som 
kommuniceras ut i företagets olika kommunikationskanaler. Det kan exempelvis vara 
svårt för företagen att säkerhetsställa att samma kommunikation förmedlas i media som 
i den fysiska butiken där anställda ger service till kunderna (Lesley, 2004). Stuart och 
Jones (2004) säger i likhet med Lesley (2004) att det kan vara svårt för företag att 
förmedla en konsistent kommunikation i olika försäljningskanaler då det är en väldigt 
komplex uppgift: 

 

“The translation of corporate brand values from marketplace to marketspace is 
often strategically complex, leading to inconsistencies in the communication of 
the core brand values between the two”  

(Stuart & Jones, 2004 s. 84) 
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3.5.4 Syntes av modellerna för varumärkesidentitet 
 
Som tidigare nämnt ser vi att modellerna identitetsprismat och identitetsmixen i viss 
mån överlappar men också kompletterar varandra. Eftersom denna studie utgår från ett 
företagsperspektiv kommer modellerna i detta avsnitt att sammanställas samt anpassas 
efter vilka faktorer ett företag kan arbeta med i sin varumärkesidentitet. För att 
tydliggöra sammanställningen av de två modellerna och hur studien ser på 
varumärkesidentitet, illustreras detta i modellen nedan. Det är utifrån denna modell 
fallföretagens varumärkesidentitet kommer att analyseras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4. Vår illustration av varumärkesidentitet utifrån ett företagsperspektiv. 

 

Som tidigare nämnt har faktorerna självbild, reflektion och relation ifrån Kapferers 
(2004) identitetsprisma. De övriga tre faktorerna (fysiska faktorer, personlighet och 
kultur) som Kapferer (2004) tar upp är däremot relevanta för att analysera ett varumärke 
utifrån ett företagsperspektiv. Vi tycker att identitetsprismat av Kapferer (2004) saknar 
några viktiga faktorer, därför har vi valt att komplettera modellen med faktorerna från 
Van Riels (1992) identitetsmix. Van Riels (1992) modell kompletterar identitetsprismat 
genom att behandla faktorerna beteende och symboler vilka vi anser vara viktiga i ett 
företags arbete med varumärkesidentiteten.  
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Något annat som skiljer modellerna åt är att Van Riel (1992) på ett tydligare sätt 
redogör för vikten av kommunikationen av ett företags varumärkesidentitet och lyfter 
fram att samtliga faktorer i varumärkesidentiteten tar ursprung i företagets personlighet. 
Vi vill dock argumentera för att företagets personlighet och kultur är faktorer som bör 
kategoriseras tillsammans eftersom den interna kulturen i företaget, så som värderingar 
och normer, ligger till grund för den personlighet som företaget visar utåt. Vidare väljer 
vi att kategorisera faktorn symboler från identitetsmixen och fysiska faktorer från 
identitetsprismat tillsammans, eftersom båda består av faktorer som kunder antingen 
kan se eller ta på. I vår modell över varumärkesidentitet kategoriseras symboler och 
fysiska faktorer tillsammans och benämns synliga faktorer. Kommunikationen av ett 
företags varumärkesidentitet är viktig och innefattar allt företaget gör (Gray & Balmer, 
1998; Van Rekom, 1997). Vi väljer därför att illustrera detta genom att lägga 
kommunikationen som en yttre ring i figuren nedan för att visa att alla faktorer i 
varumärkesidentiteten ska kommuniceras ut till kunden.  

 

 Sammanställning av den teoretiska referensramen  3.6

Figur 3.5. Analysmodell. 

 
Analysmodellen illustrerar hur den teoretiska referensramen kommer att användas för 
att analysera den insamlade empirin och besvara studiens forskningsfrågor. Med 
utgångspunkt i att företag som går från Clicks to Bricks övergår till att bedriva en 
multikanalförsäljning, kommer teorierna om multikanalförsäljning och fysiska butiker 
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ställas mot vad studiens respondenter säger om anledningarna till adderandet av den 
fysiska butiken. När företag använder sig av en multikanalförsäljning belyser teorin 
problematiken som kan uppstå vad gäller att förmedla ett enhetligt varumärke trots två 
försäljningskanaler. Problematiken uppstår bland annat på grund av att företag vid en 
multikanalförsäljning har fler faktorer att ta hänsyn till jämfört med när de enbart 
bedriver försäljning via en försäljningskanal. För att analysera vilka faktorer företagen 
som går från Clicks to Bricks kan använda sig av för att uttrycka sitt varumärke kommer 
marknadsföringsmixen att användas. Studiens presenterade teori som belyser vikten av 
att förmedla ett enhetligt varumärke kommer att ställas mot vår insamlade empiri för att 
analysera fallföretagens syn på ett enhetligt varumärke. Enligt teorin är en del i att 
förmedla en enhetlig bild av varumärket vid en multikanalförsäljning att integrera 
försäljningskanalerna. Teorierna om integration kommer därför att ställas mot empirin 
för att se hur företag som går från Clicks to Bricks arbetar med att integrera sina 
försäljningskanaler. Företag som går från Clicks to Bricks har i respektive 
försäljningskanal möjlighet att uttrycka sitt varumärke till kunderna. Därför kommer vår 
egen modell över varumärkesidentitet (se modell 3.3) att användas för att studera hur 
fallföretagen arbetar med att kommunicera ut varumärkesidentiteten i sina 
försäljningskanaler.  
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4 Empiri 
 
I följande kapitel kommer studiens resultat från insamlingen av empiri att presenteras. 
Avsnittet kommer att ge en ökad förståelse kring fenomenet Clicks to Bricks genom att 
presentera de nio respondenternas tankar kring av adderandet av en fysisk butik till 
företagets befintliga e-handel. 

 

 Presentation av fallföretagen 4.1

 

Babyshop fanns på internet i sju år innan de öppnade sin fysiska butik.  Babyshops 
främsta kundsegment är moderna stadskvinnor med barn och en aktiv livsstil. Företaget 
säljer bland annat barnkläder, barnvagnar, inredning och barnbilstolar. Babyshop arbetar 
endast med varumärken som anses vara bra ur en kvalitets- och säkerhetssynpunkt. 
Babyshop vill förmedla en känsla av lyx och vänder sig främst till medium- och 
premiummarknaden. (Intervju med Tagesson)  

 

Bubbleroom fanns på internet i fem år innan de öppnade sin första fysiska butik. 
Bubbleroom har idag fyra fysiska butiker och riktar sig till modeintresserade kvinnor i 
olika åldersgrupper. Bubbleroom går under ledorden “prisvärt festmode till kvinnor” 
och säljer kläder, skor och accessoarer i olika prisklasser från olika varumärken. 
(Intervju med Malmqvist) 

 

Fraktjakt fanns på internet i ett år innan de öppnade sin fysiska butik. Företaget riktar 
sig främst till företag men även privatpersoner och erbjuder en gratistjänst via sin 
hemsida där vem som helst kan söka, köpa och boka frakt. I butiken säljs bland annat 
emballage, vilket inom en snar framtid även ska börja säljas på hemsidan. Fraktjakts 
butik liknar de globala företagen UPS och Fedex butiker, men i Sverige är de helt unika 
då de kan erbjuda förmånlig frakt och udda emballage. (Intervju med Ekström & 
Mulshine)  
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NetOnNet fanns på internet i ett år innan de öppnade sin första fysiska butik. NetOnNet 
har idag 15 butiker och deras typiska kund är en man i 45-årsåldern men de adresserar 
fler kundsegment än så. Företaget erbjuder hemelektronik till låga priser vilket bland 
annat möjliggörs genom konceptet med mekanisk försäljning ”direkt från lagerhyllan”. 
(Intervju med Ennen) 

 

Lekmer fanns på internet i åtta år innan de öppnade sin fysiska butik. Företaget säljer 
produkter i fyra kategorier; leksaker, baby kläder och inredning och riktar sig främst till 
småbarnsföräldrar i åldern 25-40 som bor i en storstad. Lekmer vill framstå som ett 
företag som erbjuder prisvärda produkter som kunden kan lita på. Företaget vill vara en 
one-stop-shop för barnfamiljer vilket innebär att de säljer det mesta som en barnfamilj 
behöver. (Palm, 2015) 

 

Pen Store fanns på internet i två år innan de öppnade sin fysiska butik.  Pen Store 
erbjuder ett brett utbud av pennor, kontors- och konstnärmaterial. Företaget riktar sig 
främst till penentusiaster och konstnärer men även till andra människor som gillar att 
vara kreativa. Pen Store är ett företag som vill uttrycka lekfullhet samtidigt som de vill 
framstå som ett seriöst och etablerat företag med fokus på pennan. (Intervju med 
Bergström)  

 

Scandinavian Photo fanns på internet i fem år innan de öppnade sin första fysiska 
butik. Scandinavian Photo har idag fem fysiska butiker och säljer produkter inom foto 
och film. Företagets främsta kundsegment är experter, entusiaster och amatörer inom 
foto och film. Det som gör Scandinavian Photo unikt är deras kunskap inom foto och 
film samt att företaget erbjuder utbildningar och föreläsningar inom foto och film. 
(Intervju med Bonander) 

 

Stayhard fanns på internet i fem år innan de öppnade sin fysiska butik. Stayhard riktar 
sig till killar med en viss stil och säljer snygga kläder, skor och accessoarer för män. 
Stayhard vill att kunderna ska känna förtroende för dem som varumärkesdestination då 
de erbjuder produkter med rätt stil. (Intervju med Lindegaard) 
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Watcho har funnits på internet i tre år och slog dagen efter vår intervju upp dörrarna till 
sin första fysiska butik. Eftersom allt förarbete till adderandet av den nya 
försäljningskanalen var gjort, spelar det ingen roll att butiken inte var öppen för 
allmänheten när intervjun genomfördes. Watcho säljer klockor och accessoarer av 
välkända märken och riktar sig främst till kvinnor och män mellan 18-35 år. Företaget 
vill att kunder som handlar hos dem ska känna att det dem köper är nytt och hippt. 
(Intervju med Svensson) 

 

 Adderandet av den fysiska butiken 4.2

 
4.2.1 Anledningar till adderandet av den fysiska butiken  
 
Vid frågan om varför fallföretagen har valt att addera en fysisk butik trots en 
framgångsrik e-handel uttryckte många att de främsta anledningarna handlade om att 
komma närmre sina kunder, finnas tillgänglig i fler kanaler och skapa ett seriöst intryck 
på marknaden. Malmqvist på Bubbleroom är en av flera respondenter som säger att 
företaget har adderat fysiska butiker till sin befintliga e-handel för att finnas mer 
tillgänglig för kunden och uttrycker sig: 

 

“(...) man ville finnas för kunden i alla kanaler, vi ville finnas traditionellt, på 
nätet, i mobilen och även ta steget ut i de fysiska butikerna. Delvis för att kunna 
stärka vårt varumärke och positionera oss på kartan och alla kunder ska 
egentligen kunna komma in i en butik, känna atmosfären, känna Bubbleroom-
varumärket (...)”  

(Intervju med Malmqvist) 

 

Många respondenter angav även att anledningen till att de adderade fysiska butiker var 
att ge ett seriöst intryck, för att ge kunderna en större trygghet i kontakt med företaget. 
Med ett seriöst intryck menar företagen att de vill visa att dem tänker långsiktigt och är 
etablerade på marknaden. 

 

“(...) det är också en av anledningarna till att vi har en fysisk butik. Vi vill inte 
bara vara någon nätfluga som bara kränger ut grejer på nätet och sen försvinner 
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och sen startar något annat. Vi vill liksom bygga något, lite mer långvarigt”
  

(Intervju med Bergström) 

 

Svensson på Watcho säger också att anledningen till att företaget ville öppna en fysisk 
butik var för att skapa ett mer seriöst intryck, dels mot sina kunder men också mot 
leverantörerna som inte tillät Watcho att sälja vissa produkter om de endast bedrev en e-
handel. 

 

“(...) nästan från start när vi försökte ragga in märken att sälja så fick vi väldigt 
många nej i och med att vi inte hade någon fysisk butik etablerad, alltså om man 
pratar om dom större varumärkena som Gant och Boss och så, just klockmärkena. 
I och med att det är så lätt att starta en webbshop så kräver många märken att du 
har en fysisk butik för då vet man oftast att det är seriöst eftersom det är lite mer 
pengar man går in med än i en webbshop som egentligen inte behöver kosta en 
krona att starta upp (...)”  

(Intervju med Svensson)  

 

Några av fallföretagen ville med hjälp av den fysiska butiken visa upp sina produkter 
och ge kunderna möjlighet att känna på produkterna innan köp genomförs. Tagesson 
säger att Babyshop i den fysiska butiken vill visa upp företagets fina kvalitetsprodukter. 
Utöver anledningen att låta kunderna känna på produkter säger Lindegaard på Stayhard 
att syftet med butiken är att marknadsföra Stayhard och även att gå med vinst.  En av 
respondenterna tog upp en anledning som ingen av de andra nämnde, nämligen Ekström 
på Fraktjakt som sa att den främsta anledningen till adderandet av den fysiska butiken 
var att stärka varumärket lokalt och se den fysiska butiken som en 
marknadsföringskanal. Ekström på Fraktjakt sa att det främst var för att marknadsföra 
varumärket mot de kunder som inte kände till företaget. Online har företaget många 
företagskunder men genom att öppna den fysiska butiken ville Fraktjakt även göra sig 
kända för privatpersoner. Bonander på Scandinavian Photo nämner en liknande 
anledning till att de snart öppnar upp en fysisk butik på Sveavägen i Stockholm. 
Bonander säger att företagets butiker normalt sett placeras en bit utanför stadskärnan, 
men att deras nya butik som öppnar om några månader istället kommer att placeras 
centralt för att på så sätt nå ut till ett nytt kundsegment.  
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Flera av respondenterna förklarade under intervjun att de använt sig av den befintliga e-
handeln för att se statistik över var deras kunder befinner sig. Genom att placera sin 
butik i ett område där företaget med säkerhet vet att de har kunder som handlar, kunde 
de fysiskt komma närmare kunden och stärka sitt varumärke. Utifrån intervjuerna kan vi 
också konstatera att flera av de intervjuade företagen har tänkt igenom hur placeringen 
av butiken ska gå ihop med företagets profil. Bergström på Pen Store säger att de har 
placerat butiken i konstnärskvarter på Södermalm, vilket kunderna har uppfattat då de 
enligt Bergström har uttryckt sig: ”Ah jag förstår att ni ligger här för att det är riktiga 
konstnärskvarter” (Intervju med Bergström). Babyshop är ett av de andra företagen 
som tänkte på placeringen av butiken utifrån företagets profil, då de valde att placera 
butiken i centrala Stockholm för att förmedla en exklusiv känsla.  

 
4.2.2 Utmaningar med etableringen av den fysiska butiken 

 
Några fallföretag säger att den största utmaningen de stötte på i etableringen av den 
fysiska butiken var att integrera IT-systemen kring den fysiska butiken och e-handeln 
samt att kombinera e-handelslagret med butikslagret.  Andra respondenter hävdar att en 
stor utmaning är att det krävs mer resurser i form av tid och pengar, efter att företaget 
adderat en fysisk butik. Ekström på Fraktjakt, som har sin fysiska butik och sitt kontor i 
samma lokal, uttrycker sig: “Man blir avbruten hela tiden, så det var den största 
utmaningen” (Intervju med Ekström). Bergström på Pen Store nämner att det har varit 
svårt att göra en prioritering mellan hur mycket tid och nerlagd energi företaget ska 
lägga ner på respektive försäljningskanal och uttrycker sig: 

 
“(...) det tar energi från övrig verksamhet att driva den fysiska butiken. Hade man 
lagt all tid som man lägger på den fysiska butiken på nätet, kan man tänka sig att 
näthandeln kanske hade ökat mer än vad den fysiska butiken inbringar 
egentligen”  

(Intervju med Bergström) 

 

En utmaning som sågs som den främsta utmaningen hos ett av företagen var att hitta rätt 
läge för den fysiska butiken. En annan utmaning som lyftes fram från några av 
respondenterna var att en annan typ av kompetens krävdes vid adderandet av en fysisk 
butik i och med att det krävs en förståelse för kundbeteende, retail och att jobba med 
inspirerande miljöer.  
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“Jag kan väl säga generellt så finns det en utmaning inom företag i och med att 
det är två helt olika affärsmodeller, så det gäller ju att ha en väldigt känd 
relation, och för att uppnå den fulla potentialen som finns för vår butik så krävs 
det en väldigt kompetent butikschef i och med att man har ett så stort 
produktutbud att jobba med (...)” 

 (Intervju med Lindegaard) 

 

Några av respondenterna påstod att det efter adderandet av fysiska butiken blivit svårare 
att jobba med varumärket då det ställs högre krav på profilering; exempelvis säger 
Ennen på NetOnNet att det efter öppnandet av fysiska butiker ställs högre krav på att 
arbeta med varumärket, då en upplevelse i större utsträckning ska vidareförmedlas till 
slutkonsument. Vidare säger Ennen att företaget efter de fysiska butikerna fått fler 
ingredienser att ta hänsyn till som exempelvis personal. Palm på Lekmer säger att det 
vid adderandet av en fysisk butik blir svårare att kommunicera ut exakt samma sak till 
sina kunder. 

 

“Så fort man har fler människor som är kontaktyta mot konsument så är det 
svårare att behålla samma kommunikation och nivå mot kund, alltså en jämn 
nivå, att man förmedlar precis samma sak hela tiden, eftersom det är människor 
som kanske har en dålig eller bra dag eller är olika som person. På nätet är det 
lättare att kontrollera då det är färre kontaktytor mot kund”   

(Intervju med Palm) 

 

Bonander på Scandinavian Photo uttrycker att det har varit en utmaning i att designa 
butiken för att på ett rättvisande sätt förmedla företagets ursprung. Malmqvist på 
Bubbleroom reflekterar också över förmedlingen av företagets varumärke och ser en 
utmaning i att skapa en röd tråd i varumärket vid adderandet av fysiska butiker. “En 
negativ sak som kan hända är att kunden går in i en butik och inte alls känner den 
känsla av Bubbleroom som man har upplevt innan, under 5 år på siten” (Intervju med 
Malmqvist).  

 

En av respondenterna säger att företaget inte stött på några större utmaningar vid 
adderandet av den fysiska butiken och att företaget handlade lite på impuls. “Vi var inte 
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rädda för att köra” säger Tagesson på Babyshop och berättar att företaget inte gjorde 
några större analyser innan den fysiska butiken öppnades.  

 

 Fallföretagens definition av ett varumärke  4.3

 
För att se om respondenternas uppfattning av ett varumärke stämmer överens med den 
varumärkesteori vi har utgått från, valde vi att fråga om respektive respondents syn på 
innebörden av ett varumärke. Genom att fråga detta kunde vi säkerställa att vi samma 
syn på innebörden av ett varumärke. Samtliga fallföretag hade en bred syn på 
varumärket, där varumärket består av mer än enbart en symbol och företagets namn. 
Respondenterna uttrycker att varumärket påverkas av företagets handlingar, 
kommunikation och bemötandet av kund. Nedan presenteras hur två av respondenterna 
valde att uttrycka sig under intervjuns gång.  

 

“För mig är det med såhär, en samlad uppfattning om ett företag eller en 
organisation. Det är inte bara hur någons logotype ser ut eller hur reklamen 
förmedlas. Utan mer hur våra produkter fungerar hos kunden, känslan när 
kunden får hem sin order och får upp paketet, personliga bemötandet från 
kundtjänst och egentligen vilka känslor och vilken lojalitet som de skapar hos 
våra kunder”  

(Intervju med Malmqvist) 

 

“(...) jag tror det är väldigt viktigt att ha ett varumärke som kommunicerar de vi 
vill göra, så måste vi ha en bra stämning på jobbet också. För jag tror verkligen, 
folk märker verkligen om det är en fasad (...)” 

 (Intervju med Bergström) 

 

 Enhetligt varumärke  4.4

 
Samtliga respondenter argumenterar för att det är viktigt att förmedla en enhetlig bild av 
varumärket på internet och i den fysiska butiken för att kunden ska uppfatta företaget på 
samma sätt oavsett vilken försäljningskanal de besöker. En av respondenterna påstod 



 

 
     

38 

även att ett enhetligt varumärke kan leda till att varumärket känns större och bättre än 
vad det egentligen är. För att kort sammanfatta hur alla respondenter uttryckte sig om 
betydelsen av ett enhetligt varumärke följer nedan två representativa citat.  

 

“Det är ju super [viktigt], det skulle jag säga är 100 %, det måste vara 
superenhetligt, det får inte ruckas någonstans (...)” 

 (Intervju med Ennen) 
 

“A och O, alltså nyckeln, du måste göra det, du får inte gå och säga någonting 
här och någonting annat där utan du får aldrig någon kraft i ett bolag och därför 
måste ett bolag gå ner till fundamentan; vad är bolagets kärnvärde och hur kan vi 
ta det kärnvärdet framåt”  

(Intervju med Bonander) 

 

Trots att alla företag talade för att ett enhetligt varumärke är viktigt, framgår det i deras 
svar att många av företagen inte påbörjat sitt arbete mot ett enhetligt varumärke i de 
båda försäljningskanalerna förrän nyligen. Tagesson säger exempelvis att Babyshop för 
tillfället arbetar för att skapa en manual med värdeord som ska företaget ska utgå ifrån 
för att skapa en enhetlig profil i båda försäljningskanalerna och förmedla samma känsla 
till kunden. Några av respondenterna påpekar att de precis har tillsatt en 
marknadsansvarig som ska skapa en röd tråd mellan e-handeln och den fysiska butiken 
för att hjälpa företaget med resan mot ett enhetligt varumärke. En av respondenterna 
som nämner detta är Malmqvist som nyligen anställts som marknadskoordinator på 
Bubbleroom. 

 

“Det jag försöker göra är att försöka få en röd tråd att en och samma AD sätter 
ett koncept på hur vi pratar, vilken tonalitet har vi till våra kunder, vilket typsnitt 
jobbar vi med, hur jobbar vi med bilder, erbjudanden, jag tror att det är väldigt 
viktigt, kunden ska få samma bild av företaget, så det har vi jobbat mycket med. 
Det är mycket bakom spakarna som kanske inte blir så tydligt för kunden, men 
man måste ha någon slags plattform att börja med och sen bygga vidare i de olika 
segmenten”  

(Intervju med Malmqvist) 
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Bonander uttrycker även att de jobbar på att förmedla varumärket mer idag än vad de 
gjorde när de öppnade sina första butiker. 

 

“(...) men om vi tar på oss den objektiva hatten och kliver in i en av våra gamla 
butiker så är det klart att upplevelsen i butiksmiljön inte är så stor, men däremot i 
personalen som möter dig den är bra så att nu adderar vi in det och i den här 
världen så kallas det liksom mekaniska eller stimulerande miljön runt omkring 
den försöker vi lyfta och vi tar tyngd i det som är skandinaviskt så att vårt 
varumärke är ju väldigt skandinaviskt (...)” 

(Intervju med Bonander) 

 

En annan respondent som också uttrycker att företaget har haft tanken på att arbeta för 
att förmedla ett enhetligt varumärke under en längre tid, men inte börjat arbeta med det 
förrän relativt nyligen säger: 

 

“(...) den tanken har funnits hela tiden egentligen. Sen är det ju så, jag är ganska 
intresserad av e-handel, så jag läser mycket om e-handel, jag lyssnar mycket på 
poddar, allting liksom, går på seminarier och grejer. Man pratar om dem här 
grejerna hela tiden och allting låter väldigt vettigt och sen så går jag tillbaka till 
kontoret och implementerar ingenting! Haha, så ibland måste man faktiskt göra 
något och ta till sig vissa av de här grejerna” 

(Intervju med Bergström) 
 

Trots att många av respondenterna uttrycker att de idag arbetar för att förmedla samma 
bild av varumärket över försäljningskanalerna säger Tagesson på Babyshop att företaget 
gjorde en rebranding i samband med adderandet av den fysiska butiken. Tagesson säger 
att Babyshops rebranding gjorde så att det skapades olika känslor av varumärket i e-
handeln och i den fysiska butiken. Rebrandingen gjorde att den fysiska butiken 
förmedlade en mer rättvis bild av företaget trots att detta inte var tanken från 
början.“(...) men det blev så, nackdelen med att man gör, bara kör, haha” (Intervju med 
Tagesson).  
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 Integration av försäljningskanalerna 4.5

 
4.5.1 Försäljningskanalernas roller  
 
Samtliga respondenter uttrycker att det är viktigt att integrera försäljningskanalerna men 
erkänner också att företagets försäljningskanaler i dagsläget inte är lika integrerade som 
de önskar. Några respondenter säger att det är integrationen av IT-system mellan 
kanalerna som sätter käppar i hjulet för integrationen av företagets försäljningskanaler.  

 

“Ja vi jobbar på det, och det har med systemen att göra, systemen, det tar lite tid 
att göra det som vi faktiskt vill göra” 

 (Intervju med Palm) 

 

De flesta fallföretagen uttrycker att båda försäljningskanalerna fyller samma funktion 
och att de inte vill göra skillnad mellan dem. Både e-handeln och den fysiska butiken 
ska driva försäljningen framåt och skapa tillgänglighet för kunderna. 

 

“Egentligen är det så att de kompletterar varandra [försäljningskanalerna], för 
varje kanal som vi väljer att vara i ska på ett eller annat sätt driva trafik, driva 
försäljning och det ska driva lojalitet gentemot våra kunder (...)”  

(Intervju med Malmqvist)  
 

Ennen på NetOnNet är ett exempel på en respondent som talar för integrerade 
försäljningskanaler och säger att företaget inte gör någon skillnad mellan sina 
försäljningskanaler utan istället har målsättningen att behandla försäljningskanalerna 
som en enda enhet och ge en sömlös upplevelse ut mot kund. Ennen säger även att 
NetOnNet, till skillnad från sina konkurrenter, har kommit långt när det gäller 
omnichannel. 

 

“Vi har kommit långt i vårt arbete med att vara ledande inom omnichannel, och 
bygger kontinuerligt ut funktionaliteten och därmed köpupplevelsen ut till 
slutkund” 

 (Intervju med Ennen)  
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Respondenterna som argumenterar för att försäljningskanalerna ska inta samma roll 
menar dock att företaget måste arbeta med försäljningskanalerna på olika sätt. Bonander 
på Scandinavian Photo säger att det i e-handeln krävs en chef som brinner för e-handel 
och i de fysiska butikerna en butikschef som gillar att plocka bland produkterna och 
ställa upp dem i hyllor.  

 

Några få respondenter uttryckte att deras försäljningskanaler intar olika roller och säger 
att den fysiska butiken främst ska stärka varumärket och dra försäljning till e-handeln. 
Mulshine och Ekström på Fraktjakt säger att den fysiska butikens roll är att 
marknadsföra varumärket och göra sig kända för privatpersoner, men företagskunderna 
vill de istället dirigera till webbtjänsten istället. “Vi konverterar många av de företag 
som kommer in i butiken till att inte behöva komma in i butiken fler gånger, de 
konverteras till att använda vår internettjänst istället” (Intervju med Ekström). 
Bonander på Scandinavian Photo säger att försäljningskanalerna har samma roll, vilken 
innebär att de ska skapa tillgänglighet för kunderna. Däremot använder företaget sig av 
försäljningskanalerna på olika sätt; e-handeln verkar som en brygga för att testa en viss 
marknad och sedan kommer den fysiska butiken efter om de får positiv respons. 

 

4.5.2 Produktutbud och pris 
 
De flesta fallföretagen erbjuder kunden samma produktutbud online som i den fysiska 
butiken. Då det inte finns plats att erbjuda alla produkter i den fysiska butiken har de 
flesta företagen digitala skärmar där kunderna kan beställa produkter från sortimentet på 
nätet. För att bestämma vilka produkter från e-handeln som ska finnas fysiskt i butiken 
säger de flesta respondenterna att de ser vilka produkter som säljer bäst på hemsidan för 
att även erbjuda dem i den fysiska butiken. Några respondenter säger dock att de 
produkter som säljer bäst på internet inte nödvändigtvis säljer bäst i den fysiska butiken, 
vilket de har haft i åtanke när de valt ut produktutbudet i butiken. Svensson på Watcho 
säger att företaget har valt bort vissa produkter i butiken som drar ner helhetsintrycket. 

“(...) vi har ett par lite billiga solglasögon och sådant som vi har valt att inte 
ställa upp i butiken, just för att det känns inte som butiken, men på webbshoppen 
så försvinner det bort, det blir inte samma helhetsintryck. Kommer du in i en butik 
och ser dem så tycker ju vi att det kan förstöra lite (...)” 

(Intervju med Svensson) 
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Tagesson säger att Babyshop försöker återspegla utbudet på internet i den fysiska 
butiken fast på mikronivå genom att skapa en bredd i sortimentet och erbjuda produkter 
i olika prisklasser och kategorier. Bergström på Pen Store säger att de vill erbjuda i stort 
sett samma produktutbud online som i den fysiska butiken för att integrera sina 
försäljningskanaler, men att de inte alltid ligger i fas med att lägga upp produkter för 
försäljning i e-handeln.  

 

Vad gäller pris uttrycker samtliga respondenter att företagen har samma priser i sina 
båda försäljningskanaler. Ennen på NetOnNet säger att det är viktigt att båda kanalerna 
erbjuder samma pris till kund och att det är en av huvudingredienserna i Omnichannel-
konceptet. Andra företag nämner att de förutom pris också har samma kampanjer på 
internet och i den fysiska butiken. Nedan följer två citat från respondenter som talar för 
att det är viktigt med samma pris och kampanjer mellan försäljningskanalerna.  

 

“(...) allting som vi lovar på online måste vi även lova i butiken, kunden måste få 
samma upplevelse vid varje kontakt med oss oavsett försäljningskanal” 

(Intervju med Ennen) 
 

“(...) i butik så hänvisar vi ju alltid till nätet om vi inte har det i butik och hjälper 
kunden att köpa på nätet och sådär och sen rent kommunikationsmässigt ska det 
ju vara samma kampanjer, vi har mycket digitala skärmar i butiken så det ska 
vara lite av en digital upplevelse, så man känner igen sig. De kampanjer som man 
ser på hemsidan ser man också i butiken” 

 (Intervju med Palm) 

 

4.5.3 Möjligheten att röra sig fritt mellan kanalerna  
 
De flesta av företagen erbjuder sina kunder möjligheten att genomföra köpet på internet 
för att sedan hämta varan i företagets fysiska butik. Av företagen som ännu inte erbjuder 
kunderna att hämta sina produkter i den fysiska butiken framgår det att dem i framtiden 
vill kunna erbjuda detta. Bergström på Pen Store säger att företaget sedan en relativt 
kort tid tillbaka erbjuder kunderna möjlighet att köpa företagets produkter online för att 
sedan få hämta produkten i butiken. Även fast Bergström inte tror att många kunder 
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kommer att utnyttja möjligheten att hämta sina produkter i butiken säger han att det är 
symboliskt viktigt för varumärket.  

 

“Så vi försöker ta babysteps, vi har nu möjlighet att man kan hämta i butiken, sin 
order, beställa på nätet och hämta i butiken. Det började vi med bara för ett par 
veckor sedan, det borde vi ha gjort för länge sen” 

 (Intervju med Bergström) 
   

Ennen på NetOnNet säger att ett sätt företaget arbetar med att integrera 
försäljningskanalerna är genom att kunderna kan söka upp och reservera en produkt i e-
handeln för att sedan hämta produkten i den fysiska butiken, kunden kan även se på 
vilken hylla i den fysiska butiken som produkten ligger.  

 

“(...) När man går in online så ser man produktens placering i gång och fack, så 
att man själv kan hämta produkterna och direkt gå till kassan. I butikerna kan 
man även använda våra sökstationer för att snabbt hitta våra produkter” 

(Intervju med Ennen) 
  

I intervjuerna framgår det att betydligt färre företag erbjuder kunderna möjligheten att 
göra returer i den fysiska butiken på varor som är köpta på internet. Ett av företagen 
som däremot erbjuder möjligheten är Scandinavian Photo. Bonander säger att det är 
viktigt för att företaget ska få möjlighet att träffa kunden och bidra med företagets 
kunskap om foto och film.  

 

4.5.4 Integration av marknadsföring  
 
När vi frågade respondenterna om hur de arbetar med att integrera marknadsföringen 
mellan försäljningskanalerna i form av att den ena försäljningskanalen marknadsför den 
andra, sa många att det inte är något de tänkt på särskilt mycket. Två exempel på 
respondenter som säger att de inte lagt så mycket tanke på att integrera 
marknadsföringen mellan de två kanalerna är Bonander på Scandinavian Photo och 
Svensson på Watcho. 
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“Mm det gör vi [arbetar med att integrera marknadsföringen], fast alldeles för 
lite, det är en självklarhet att i butiken så ska du förstå att vänta nu det finns 
15000 artiklar till, men det ser man inte riktigt när man kliver in i någon av 
butikerna idag. Likväl så på hemsidan så kan du leta upp butikerna, hitta dom, 
men det kanske inte är det där supertydliga” 

(Intervju med Bonander) 
 

“Nej det är egentligen ingenting vi har tänkt på i butiken förutom att vi har skrivit 
vår webbadress på dörren så det är ju redan kört, men det är inget vi har tänkt på 
inne i butiken att vi ska gå ut med men det är väl i och för sig rätt bra” 

 (Intervju med Svensson) 
 

Malmqvist säger att Bubbleroom på senare tid har insett vikten av att integrera 
marknadsföringen mellan försäljningskanalerna och arbetar därför med ett projekt där 
företaget kan se hur kunder rör sig mellan e-handeln och den fysiska butiken. 
Informationen om kundens köp online kommer att möjliggöra att företaget kan ge 
riktade erbjudanden till kunden vid köp i den fysiska butiken. Bergström säger att Pen 
Store arbetar med marknadsföring mellan försäljningskanalerna genom att lyfta fram 
butiken på hemsidan men däremot att de är sämre på att marknadsföra näthandeln i sin 
fysiska butik.  

 

En stor andel av respondenterna menar att försäljningskanalerna marknadsför varandra 
automatiskt och ger exempel på att e-handeln marknadsförs i den fysiska butiken genom 
att digitala skärmar erbjuds. Samtliga respondenter säger även att de visar information 
om var de har sina butiker på hemsidan, för att marknadsföra butikerna. Mulshine på 
Fraktjakt säger att företaget förutom att ha information om den fysiska butiken online, 
även har tryckta material med information om webbsidan i den fysiska butiken. Några 
respondenter säger även att de marknadsför sin internetbutik i den fysiska butiken 
genom att ha webbadressen skriven på ytterdörren.  

 

En av respondenterna säger att företaget inte vill integrera marknadsföringen mellan 
försäljningskanalerna: “Alltså online kan man hitta information om var vi har fysiska 
butiker, men vi vill inte skicka trafik från hemsidan till butiken men vi vill gärna göra 
tvärtom”(Intervju med Lindegaard). Vidare säger Lindegaard att detta beror på att 
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kunderna är nära ett köp när de är inne på hemsidan, företaget vill därför inte skicka 
kunderna till butiken där produktutbudet är mindre. 

 

 Fallföretagens arbete med att förmedla sitt varumärke 4.6

 
Samtliga företag strävar efter att uttrycka sitt varumärke och förmedla det både på 
internet och i den fysiska butiken. Några av respondenterna framför dock att företagen 
på internet är begränsade i att uttrycka sitt varumärke då de endast kan använda sig av 
design, färgsättning, bilder och logga.  

 

“(...) alltså det är ju svårare att förmedla någonting på nätet i och med att där 
har du ju inget kundmöte alls nästan egentligen och du har ju en hemsida och det 
är svårare att förmedla saker på nätet. Vi kommer ju att kunna förmedla mer i och 
med att vi har någonting fysiskt här [i den fysiska butiken]och hur det ser ut och 
hur vi uppför oss och hur vi klär oss och så, så det kommer ju att vara lättare i 
butiken än vad det är på nätet” 

 (Intervju med Svensson) 

 

Att företagen anser sig vara begränsade i att uttrycka sitt varumärke på hemsidan har i 
vissa fall lett till att två olika bilder av varumärket förmedlas i försäljningskanalerna, 
vilket framgår av citatet nedan.  

 

“I en online-butik så har du egentligen bara en typ, och en footer och 
kampanjerna. Så om du gör headern i rosa exempelvis som vi har så tar det 
väldigt mycket av den grafiska profilen. I butiken har vi inte på samma sätt, där 
är det ganska nedtonat men sen är det starka färger inuti konceptet så att säga” 

 (Intervju med Tagesson) 
 

Många av fallföretagen har efter adderandet av en eller flera fysiska butiker använt sig 
av inredning och design för att uttrycka sitt varumärke. Eftersom fallföretagen har 
utformat sina butiker utefter hur de vill förmedla sitt varumärke, har alla företag 
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utformat butiken på olika sätt. Därför kommer vi nedan att presentera hur några av 
företagen valt att utforma den fysiska butiken.  

 

Tagesson säger att Babyshop är ett företag som vill förmedla en lyxig känsla och 
använde sin fysiska butik för att göra en rebranding, där varumärket är mer premium än 
tidigare. 

 

“(...) vi har försökt få inredningen att återspegla den [exklusiva känslan]. Vi har 
lite marmor exempelvis, vi har fått fram de stora pelarna som finns i 
Sturegallerian som många butiker faktiskt inte visar, ascoola! Sen har vi försökt 
få liksom en modern känsla i butiken också. Vi tog fram betonggolv istället för 
parkett eller något sådär tråkigt (…)” 

 (Intervju med Tagesson) 

 

Ennen på NetOnNet säger att företaget vill anspela på att deras produkter kommer 
direkt från lagerhyllan, vilket är ganska uppenbart när kunden besöker deras fysiska 
butiker med betonggolv och produkter i stallage. Malmqvist på Bubbleroom säger att 
företaget utformat inredningen i butiken utifrån sin primära kundbas och uttrycker sig:  

 

“Vi utgick utifrån vår primära kundbas (...), vad vill de bemötas av när dem 
kommer in i en butik; vill dom ha festfashion eller vill dom ha tunga snygga 
galgar eller vill dom ha provrum med sammetsgardiner, vi utgick mycket utifrån 
målgruppens förväntningar”  

(Intervju med Malmqvist) 

 

Några av respondenterna lyfte inte fram inredning och design när vi frågade om 
utformningen av den fysiska butiken, utan sa att de har utformat butiken utifrån hur 
produkterna ska exponeras och hur de vill att kunderna ska röra sig i butiken. En 
respondent lyfter fram att de placerar produkterna utefter vilka produkter som måste 
köpas tillsammans, som exempelvis Tv-apparater och tillhörande kablar. En annan 
respondent säger att de har utformat butiken utefter hur de har lovat leverantörer att 
deras produkter ska exponeras. Svensson på Watcho säger att de vill exponera sina 
produkter på ett annorlunda sätt för att skilja sig från konkurrenter och uttrycker sig: 
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“(...) vi vill ju inte vara den här gamla hederliga klockbutiken som du kommer in 
och så står du och kollar på glasmontrar där klockor är inlåsta, alltså rakt upp 
och ner, så vi har gått bort från det helt och använt andra lösningar för att 
exponera upp dem [klockorna] (…)”  

(Intervju med Svensson)  

 

Några av företagen framför under intervjun att de vill förmedla en upplevelse i den 
fysiska butiken för att få kunderna att stanna i butiken en längre tid. Tagesson på 
Babyshop säger att företaget har en barnbio för att skapa en upplevelse för kunden, 
genom att barnen håller sig sysselsatta kan föräldrarna handla i lugn och ro. 
Scandinavian Photo erbjuder utställningar i sina fysiska butiker och en avdelning där 
kunderna kan sitta och fika. Ennen på NetOnNet säger att företaget försöker applicera 
mer av en kundupplevelse genom att i de största lagershopparna sätta in en stor 
container där produkterna exponeras på ett roligare sätt än att bara ligga i lådor.  

 

Från vår insamlade empiri framgår det att några företag arbetar med att förmedla sitt 
ursprung i sin fysiska butik. Bonander säger att Scandinavian Photo har ett speciellt 
’design management’ i sina fysiska butiker som uttrycker företagets småländska 
ursprung. Några av företagen belyser det faktum att de vill förmedla att de i grund och 
botten alltid kommer att vara ett e-handelsföretag, trots att de har adderat en fysisk butik 
som försäljningskanal. Palm på Lekmer, tillsammans med många andra respondenter, 
säger att de har många digitala skärmar i butikerna för att skapa en digital upplevelse 
och uttrycka att Lekmer i grund och botten är ett e-handelsföretag. Bergström säger att 
Pen Store nyligen har byggt om butiken för att skapa en känsla av att företaget 
ursprungligen är ett renodlat e-handelsföretag och uttrycker sig: 

 

“Vi rev en vägg längst ner, den väggen blottade då vår packhörna där Gustav 
som ni träffade står och packar hela dagarna. Så nu ser man hur ordrarna, 
nätordrarna packas i den fysiska butiken. Som ett sätt att koppla ihop de här två 
kanalerna och verkligen göra det tydligt att vi är en näthandel, du kommer rakt in 
på vårt lager, du kommer rakt in på packning och det gör ingenting att det står 
kartonger, packtejp och pirrar och sådär”  

(Intervju med Bergström) 
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Förutom att spegla Pen Stores ursprung i butiken har företaget även arbetat med att 
förmedla den lekfullhet som utgör företagets själ. Bergström på Pen Store menar att 
denna lekfullhet syns i butiken med hjälp av en lekfull aura i form av inredning, design 
och personal och på internet förmedlas samma lekfullhet med hjälp av en lekfull logga 
och bilder. Språket som används på internetsidan är dock ganska korrekt för att framstå 
som seriösa och kunniga.  

 

“Man behöver inte ha den här exklusiva miljön med marmorgolv och grejer för 
att sälja exklusivare pennor eller pennor för 1500 kronor, utan man kan göra det i 
en kreativ miljö och fokusera mer på pennans funktion och design än att fokusera 
på exklusiviteten (…) den känslan försöker vi skapa i både den fysiska butiken och 
på nätet, ha den här lite lekfullheten” 

 (Intervju med Bergström)  

 

Flera av respondenterna säger att företagen utbildar personalen för att kunna ge en bra 
service till kunderna. Scandinavian Photo är ett exempel på ett företag som tar uppe 
detta och säger att de vill förmedla att de har en god kunskap inom foto och film, därför 
anställer de enbart kunnig personal samt erbjuder kunder kurser inom foto och film. 
Bergström på Pen Store säger personalen är ett verktyg för att skapa en känsla av 
varumärket i butiken. För att förmedla Pen Stores lekfullhet är det lättsam stämning mot 
kunderna, denna stämning lyckas de delvis skapa genom att alla anställda känner 
varandra väl. En respondent uttrycker att adderandet av en fysisk butik har inneburit att 
företaget har fått en annan relation till kunderna, eftersom kunderna nu har möjlighet att 
skapa personliga relationer till företagets säljare. 

 
4.6.1 Fallföretagens kommunikationskanaler 
 

Många av respondenterna säger att företagets kommunikation återfinns de gör och att 
kommunikationen påverkar hur kunderna upplever varumärket. 

 

“Idag är det väldigt viktigt hur du kommunicerar, då marknadsföring inte längre 
är envägskommunikation. I och med sociala medier handlar det om 
tvåvågskommunikation, så mycket styrs av hur du för en dialog med dina kunder” 
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(Intervju med Palm) 
 

Förutom att företagen kommunicerar ut sitt varumärke med hjälp av inredning, personal 
och grafik på hemsidan förmedlar företagen även sitt varumärke via andra 
kommunikationskanaler. Respondenterna uttrycker i intervjuerna att de flesta 
fallföretagen arbetar med sociala medier på något sätt, främst på Instagram och 
Facebook. Några av respondenterna uttrycker att företaget måste tänka igenom i vilket 
syfte de vill använda sociala medier och hur de vill uttrycka sig. Bergström säger att de 
har varit dåliga på att finnas i sociala medier men att de har anställt en tjej som ska 
jobba mer med det. 

 

“Det har varit väldigt ojämn kvalitet på våra Instagraminlägg, alltså dels 
intressemässigt och dels bildmässigt. Men jag menar, nu börjar vi ändå hitta en 
form av åstadkommande”  

(Intervju med Bergström) 

 

Bonander på Scandinavian Photo säger att företaget påverkas av det dem kommunicerar 
ut i sociala medier och därför blir det viktigt att tänka på vilket tonalitet som används. 
“För det är ju så att Facebook i sig inte är intressant för oss, utan det är det sociala 
beteendet som är intressant (...)” (Intervju med Bonander). Förutom sociala medier 
säger respondenterna att fallföretagen använder sig kommunikationskanalerna direkt 
marknadsföring, events i butikerna och nyhetsbrev. 
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5 Analys  
     

I detta kapitel analyseras det empiriska tillsammans med studiens teoretiska 
referensram. Med utgångspunkt i studiens problematisering kring ett enhetligt 
varumärke ämnar avsnittet att analysera hur företag som går från Clicks to Bricks 
arbetar med att förmedla en enhetlig bild av varumärket.  

 

 Från Clicks to Bricks 5.1

 
I och med att Clicks to Bricks är ett relativt nytt fenomen finner vi det intressant att 
undersöka anledningen till att fenomenet har uppstått genom att studera varför företag 
har valt att addera en fysisk butik till sin befintliga e-handel. Det har visat sig att det 
finns många olika anledningar till att företag har valt att gå från Clicks to Bricks. De 
främsta anledningarna var att företagen ville skapa ett mer seriöst intryck av 
varumärket, finnas tillgängliga för kunderna i fler försäljningskanaler och komma 
närmare sina kunder.  

 

Med ett seriöst intryck menar företagen att de vill visa att de tänker långsiktigt och är 
etablerade på marknaden. När företag investerar i en fysisk butik som försäljningskanal 
visar det att företaget har ett stort kapital tänker långsiktigt, men vi argumenterar för att 
det inte räcker med att öppna upp dörrarna till en fysisk butik för att skapa ett seriöst 
intryck. Det krävs även att företaget har en strategi för hur varumärket ska förmedlas på 
ett enhetligt sätt i båda försäljningskanalerna, då ett enhetligt budskap enligt Eagly och 
Chaiken (1993) leder till stabila attityder och färre misstolkningar. Enders och Jelassi 
(2000) säger att en fysisk butik kan hjälpa ett företag att skapa ett ökat förtroende hos 
sina kunder men studien visar att företag även vill skapa ett seriöst intryck mot 
leverantörer med hjälp av den fysiska butiken. För renodlade e-handelsföretag som är 
återförsäljare ser vi att adderandet av en fysisk butik förutom att skapa förtroende hos 
kunder även kan hjälpa företagen att skapa ett samarbete med fler leverantörer. Baserat 
på detta argumenterar vi för att Enders och Jelassis (2000) teori om att ett förtroende 
skapas hos kunder i en fysisk butik även kan appliceras på leverantörer när företag går 
från Clicks to Bricks. 
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Många företag lyfter fram att anledningen till adderandet av den fysiska butiken var att 
komma närmre kunderna, vilket styrks av det Müller (2008) säger om att en mer 
personlig relation skapas när företag får möjlighet att interagera med kunden. Söderlund 
(2013) säger att det är lättare att anpassa ett budskap till kunden ju mindre avståndet är 
mellan företag och kund, vilket även det tyder på att företagen får en mer personlig 
kontakt med kunderna när de adderar en fysisk butik. Enligt Payne och Frow (2004) är 
det idag är nödvändigt att bedriva en multikanalförsäljning för att möta ökade kundkrav, 
att företagen nämner ökad tillgänglighet som en anledning till adderandet av den fysiska 
butiken tyder på att de förstått vikten av att möta kundens ökade krav.  

 

Empirin visar att några företag adderade en en fysisk butik för att erbjuda sina kunder 
en möjlighet att känna på produkterna och inte bara se dem online. Även här ser vi att 
företagen adderar en fysisk butik för att möta kundens krav, eftersom kunder enligt 
Berman och Thelen (2004) och Müller (2008) gärna vill känna på och prova produkter 
innan ett köp genomförs. Att företag öppnar sina fysiska butiker för att kunder ska få 
möjlighet att ta del av ett företags sortiment fysiskt kan ses som en självklar anledning. 
Att inte alla företag nämnde detta som en anledning kan antas bero på att företag har 
olika stort behov av att visa upp sina produkter för kunderna. Fraktjakt som endast säljer 
emballage i sin butik har rimligtvis inte lika stort behov av att visa upp sina produkter 
som ett företag som säljer kläder, där kunden har ett större behov av att prova produkten 
innan köpet genomförs.  

 

Dagens konsumenter nöjer sig inte med att enbart köpa varor och tjänster utan de vill 
även ha en upplevelse i samband med köpet (Senthil, Chandrasekar & Selvabaskar, 
2012). Baserat på att företag kan använda sig av fler faktorer för att uttrycka sitt 
varumärke i den fysiska butiken än online, hävdar vi att det är lättare för företag som 
går från Clicks to Bricks att skapa en upplevelse när de adderar en fysisk butik. Några 
av företagen arbetar med att erbjuda en upplevelse till kund genom exempelvis en 
barnbiograf, utställning eller ett fikabord i butiken. Inget av fallföretagen nämner dock 
skapandet av en upplevelse som en anledning till att dem valde att addera den fysiska 
butiken, vilket tyder på att företagen inte insett vikten av- och möjligheterna till, att 
skapa en upplevelse i en fysisk butik. Baserat på att kunderna ställer ökade krav på en 
upplevelse i samband med köp samt att det är lättare att förmedla en upplevelse i en 
fysisk butik kommer det i framtiden bli viktigare att renodlade e-handelsföretag adderar 
fysiska butiker som försäljningskanal.  
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Gemensamt för samtliga fallföretag är att de uttryckte att placeringen av den fysiska 
butiken var viktig, vilket stämmer överens med det McCarthy (1960) säger om att det är 
viktigt att företag noga tänker igenom vilka platser deras produkter ska finnas 
tillgängliga på. Studien visar att företag som går från Clicks to Bricks placerar sin 
fysiska butik baserat på att den antingen ska gå ihop med företagets profil eller nå ut till 
ett nytt kundsegment. Vi argumenterar, i enlighet med McCarthy (1960) och 
respondenterna, för att platsen för den fysiska butiken är viktig. Ett varumärke som 
framstår som premium på internet, kan med fördel placera sin butik i Stockholms 
innerstad för att förmedla samma premiumkänsla i den fysiska butiken och nå ut till rätt 
kundsegment. Placeras butiken istället på ett läge med sämre tillgänglighet och 
exklusivitet, exempelvis i en förort, kan en förvirring uppstå hos kunderna och därmed 
påverka varumärket negativt. Företag som startar sin verksamhet med en e-handel kan 
med fördel använda sig av statistik från e-handeln för att se var deras kunder befinner 
sig och utifrån det placera den fysiska butiken. Genom att placera butiken på en 
vältrafikerad gata kan företagen även nå nya segment genom att göra sig kända för 
kunder som annars inte hade upptäckt e-handeln, vilket stärker det Berman och Thelen 
(2004) säger om att en multikanalförsäljning kan öka kundbasen.  

 

 Enhetligt varumärke  5.2

  

Företag som går från Clicks to Bricks har en bred syn på innebörden av ett varumärke 
vilket underlättar analysen eftersom den breda synen på ett varumärke stämmer överens 
med den syn som studien utgår ifrån. Studiens teoretiska referensram belyser vikten av 
att förmedla ett enhetligt budskap i båda försäljningskanalerna vid en 
multikanalförsäljning, för att uppnå positiva och stabila attityder från kundens sida (se 
t.ex. Clark, 2006; Payne & Frow, 2004; Greenberg, 2009). Företag som går från Clicks 
to Bricks anser att det är viktigt att de strävar efter att förmedla en enhetlig bild av 
varumärket när de adderar en fysisk butik till sin befintliga e-handel vilket stämmer 
överens med studiens teoretiska referensram. Företagen som går från Clicks to Bricks 
har valt den strategi som enligt Müller (2008) är den vanligaste; att förmedla samma 
varumärke i båda försäljningskanalerna istället för att skapa ett nytt varumärke i den nya 
försäljningskanalen.  
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Något som vi finner intressant att belysa är att företagen som går från Clicks to Bricks 
inte har påbörjat sitt arbete med att förmedla en enhetlig bild av varumärket över 
försäljningskanalerna förrän nyligen. Det faktum att företagen inte förrän nyligen har 
påbörjat sitt arbeta med att förmedla en sömlös upplevelse över försäljningskanalerna, 
kan rimligen antas bero på att begreppet omnichannelkonceptet växt fram på senare tid 
(Ericsson, 2014; Brynjolfsson, Hu & Rahman, 2013). Många av företagen som går från 
Clicks to Bricks uttrycker att de är väl medvetna om innebörden av begreppet 
omnichannel, men har ändå inte har påbörjat sitt arbete mot ett enhetligt varumärke 
förrän nyligen. Bergström på Pen Store säger att tanken om att börja arbeta med att 
förmedla en mer sömlös upplevelse har funnits en längre tid men att ingen tid har ägnats 
åt att implementera något förrän på senare tid. 

 

Anledningen till att företag som går från Clicks to Bricks inte har påbörjat sitt arbete 
med att förmedla en enhetlig bild av varumärket förrän på senare tid kan främst antas 
bero på de utmaningar som företagen ställts inför vid adderandet av den fysiska butiken. 
Utifrån det empiriska resultatet framgår det att många av företagen upplevt utmaningar 
med begränsade resurser, främst i form av tid, vilket tyder på att de inte haft tillräckligt 
med tid för att redan från början starta sitt arbete mot ett enhetligt varumärke. Företagen 
har även stött på utmaningar vid adderandet av den fysiska butiken, som handlar om att 
det ställs krav på annan kompetens än tidigare. Att företagen inte har haft rätt 
kompetens innan kan vara en ytterligare faktor som har påverkat att de inte tidigare har 
påbörjat sitt arbete mot ett enhetligt varumärke. Det faktum att fallföretagen inte arbetar 
lika aktivt för att förmedla ett enhetligt varumärke som litteratur kring 
multikanalförsäljning argumenterar för ser vi som problematiskt. Enligt Payne och Frow 
(2004) minskar risken för förvirring och misstolkningar om ett enhetligt budskap 
förmedlas över försäljningskanalerna. Skapas det en förvirring kring ett företags 
varumärke hos kunder, argumenterar vi för att det blir svårare att skapa ett seriöst 
intryck samt bygga en bra relation till kunderna. Ett företag som går från Clicks to 
Bricks, som inte från början lyckas förmedla ett enhetligt budskap, kan därför gå miste 
om fördelarna som från början var anledningen till att denna försäljningskanal 
adderades. 

 

Enligt Berman och Thelen (2004) att det är viktigt för företag att ha en detaljerad 
planering och strategi för hur försäljningskanalerna ska kopplas samman för att kunna 
leverera en sömlös upplevelse till kund. Berman och Thelens (2004) teori styrks av att 
ett av studiens undersökta företag inte genomförde en noggrann planering innan 
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adderandet av sin fysiska butik, vilket medförde att olika budskap förmedlades i de 
olika försäljningskanalerna. Babyshop gjorde i samband med adderandet av sin fysiska 
butik en rebranding för att uppfattas som mer lyx men en avsaknad av planering gjorde 
att internetsidan inte hängde med, varpå försäljningskanalerna förmedlade olika 
budskap. En rebranding innebär att företaget vill förnya sitt varumärke genom att 
förmedla en annan bild av varumärket än tidigare. Utifrån detta identifierar vi en risk i 
att en utebliven planering vid övergången från Clicks to Bricks lätt kan leda till en 
ofrivillig rebranding där varumärket uppfattas olika i företagets försäljningskanaler. I en 
fysisk butik kan företag använda sig av fler faktorer för att förmedla sitt varumärke 
jämfört med i en e-handel. Detta ökar risken för att en ofrivillig rebranding sker för 
företag som går från Clicks to Bricks jämfört med de företag som går åt andra hållet. 
Om ett företag i en fysisk butik använder sig av inredning som förmedlar att varumärket 
är mer premium än vad varumärket var i e-handeln, kan en ofrivillig rebranding ske där 
varumärket uppfattas olika av kunderna. För att minska risken för att en ofrivillig 
rebranding ska ske att det viktigt att planera utformningen av försäljningskanalerna 
innan den ny försäljningskanal adderas.  

 

Enligt Müller (2008) tar kunden med sig erfarenheter från en kanal till en annan. Har 
kunden fått en positiv bild av varumärket online och sedan möter otrevlig personal och 
en butiksmiljö som inte återspeglar varumärket i den fysiska butiken, kan kundens 
negativa bild från den fysiska butiken även dra ner kundens syn på e-handeln. Vi 
argumenterar därför för att adderandet av en fysisk butik kan hjälpa eller stjälpa ett 
företags varumärke, beroende på om budskapet i de båda försäljningskanalerna är 
enhetligt eller inte.  Parment och Ottosson (2013) belyser det faktum att det kan uppstå 
utmaningar i att förmedla en enhetlig bild av varumärket när företaget använder sig av 
flera försäljningskanaler. Studien visar att företag som går från Clicks to Bricks precis 
som Parment och Ottosson (2013) säger, stött på utmaningar i att förmedla samma bild 
av varumärket i båda försäljningskanalerna. Företagen har i och med adderandet av den 
fysiska butiken fler faktorer att arbeta med som kan påverka en kunds uppfattning av 
varumärket, som exempelvis inredning och personal. Med fler kontaktytor har företagen 
upplevt det svårare att förmedla ett enhetligt budskap. Det empiriska resultatet visar 
därför att faktorerna personal och fysiska bevis från marknadsföringsmixen för tjänster 
(Kotler, 1999), även kan appliceras på företag som går från Clicks to Bricks. 
Problematiken kring de tillkommande faktorerna i kombination med vikten av ett 
enhetligt varumärke visar att studien ligger rätt i tiden och att resultatet kommer att 
bidra med en ökad kunskap inom området.  
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 Integration av försäljningskanalerna  5.3

 
Enligt Kim, Nam och Stimpert (2004) kan företag skapa en enhetlig bild varumärket 
genom att integrera sina försäljningskanaler. Studiens empiriska resultat visar att 
företagen som går från Clicks to Bricks i enlighet med teorin anser att integration av 
försäljningskanalerna är viktigt. Däremot framgår det att företagen inte har kommit lika 
långt i integrationsarbetet som de egentligen önskar. 

 

Enligt Berman och Thelen (2004) ska ett företag som strävar efter att ha integrerade 
försäljningskanaler, bland annat tänka igenom i vilken grad produktutbudet ska 
överlappa mellan försäljningskanalerna. De flesta av fallföretagen erbjuder samma 
produktutbud på internet som i den fysiska butiken, om inte fysiskt så ger företagen 
kunderna möjlighet att ta del av hela sortimentet via digitala skärmar. Att företagen 
använder sig av digitala skärmar i den fysiska butiken skapar, förutom en konsistens i 
produktutbudet, också en bekvämlighet för kunderna då de kan få direkt hjälp av 
personal för att beställa den produkt de vill ha från e-handeln. Eftersom kunderna enligt 
Dykert, Ivarsson och Widman (2002) idag värdesätter bekvämlighet i större 
utsträckning än tidigare hävdar vi att de digitala skärmarna förutom att bidra till 
integrerade försäljningskanaler även möter kundernas ökade bekvämlighetskrav och 
därför är positivt i flera benämningar för företag som går från Clicks to Bricks.  

 

Företagen har alla varit tvungna att begränsa sitt produktsortiment i den fysiska butiken 
eftersom allt som säljs online inte får plats. För att lyckas skapa en konsistens i 
produktutbudet kan företag enligt Berman och Thelen (2004) sälja de produkter som 
säljer bra på internet i den fysiska butiken vilket många av fallföretagen valt att göra. Vi 
ser dock en risk i att välja ut produktutbudet i den fysiska butiken genom att enbart se 
till vilka produkter som säljer bäst online, eftersom vissa produkter inte förmedlar 
varumärket på rätt sätt i en butik. I en fysisk butik där sortimentet är mindre, gör sig 
varje enskild produkt mer synlig och påverkar helhetsintrycket i en större grad. I en e-
handel exponeras inte alla produkter samtidigt och företaget kan lättare dölja produkter 
som inte representerar varumärket till 100 % men som ändå säljer bra online. Vi vill 
belysa vikten av att tänka igenom produktutbudet i respektive försäljningskanal när 
företag går från Clicks to Bricks, för att inte råka ut för det Berman och Thelen (2004) 
kallar över- och underlappning. Om företag väljer att inte ha ett helt identiskt 
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produktutbud i båda försäljningskanalerna, är det viktigt att inte ha en för stor 
underlappning av produktutbudet eftersom det ökar risken för att varumärket upplevs 
som spretigt. Baserat på diskussionen ovan hävdar vi att det inte alltid lämpar sig att 
erbjuda det som säljer bäst på hemsidan i den fysiska butiken. Företag måste även välja 
produktutbud med utgångspunkt i vad som förmedlar en rättvis bild av varumärket i 
respektive försäljningskanal för att inte skapa en förvirring hos kunderna och skada 
varumärket.  

 

För att integrera sina försäljningskanaler kan företag enligt Herhausen et al. (2015) 
exempelvis ge kunderna möjlighet att köpa en produkt i en kanal för att sedan hämta 
eller lämna tillbaka produkten i den andra. Vi kan se att de flesta företagen ger sina 
kunder möjlighet att genomföra ett köp i e-handeln och sedan hämta sin produkt i den 
fysiska butiken. Bonander på Scandinavian Photo säger att företaget får fler tillfällen att 
interagera med kunden genom att erbjuda kunden möjlighet att hämta sin produkt i den 
fysiska butiken. Eftersom en av de främsta anledningarna till att företag går från Clicks 
to Bricks är att komma närmre kunderna, hävdar vi att integrationsaktiviteten som 
innebär att kunden får möjlighet att hämta sin produkt i den fysiska butiken är extra 
viktig för dessa företag. Får kunder möjlighet att hämta sina produkter som är köpt 
online i den fysiska butiken ökar möjligheten för företaget att påverka kunden i och med 
en fysisk interaktion.  

 

Det empiriska resultatet visar att några av företagen även ger kunderna möjlighet att 
genomföra köpet i e-handeln och returnera produkten i den fysiska butiken om så 
behövs, vilket Herhausen et al. (2015) lyfter fram som ett annat sätt att integrera 
försäljningskanalerna. Av de företag som ännu inte ger kunderna möjlighet att returnera 
produkter i valfri försäljningskanal uttrycker många att de strävar efter att erbjuda denna 
möjlighet i framtiden. Bergström säger att Pen Store har väldigt få returer och därför 
inte har funderat över att erbjuda kunderna möjligheten att returnera produkter som är 
köpta i e-handeln i den fysiska butiken. Ett företag som säljer pennor och 
kontorsmaterial likt Pen Store, har troligtvis inte ett lika stort antal returer som ett 
företag som säljer kläder, där behovet av att prova produkten innan köpet genomförs är 
större. Vi ser här att alla företag som går från Clicks to Bricks inte har ett lika stort 
behov av att integrera sina försäljningskanaler om man ser till kundens behov. Däremot 
argumenterar vi för att det ändå kan vara symboliskt viktigt ur ett 
varumärkesperspektiv. Integrerade försäljningskanaler visar att företaget har en 
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genomtänkt strategi för hur kunderna får röra sig fritt mellan försäljningskanalerna samt 
ger kunden en trygghet då möjlighet till retur i den fysiska butiken finns. 

 

Bland de företag som ännu inte erbjuder kunderna möjligheten att röra sig fritt mellan 
försäljningskanalerna, säger många att det beror på svårigheter i att integrera IT-system 
för lagersaldot eftersom detta idag hanteras separat i respektive försäljningskanal. 
Företagen menar att det är tidskrävande att integrera IT-systemen och att integrationen 
av systemen inte har varit en prioritet när företagen har gått från Clicks to Bricks. Vi 
kan konstatera att anledningen till att företagen inte har börjat sitt arbete med vissa delar 
i integrationen, förrän efter den fysiska butiken har öppnats, är brist i planeringen för 
hur försäljningskanalerna ska samverka med varandra. För att skapa en sömlös 
upplevelse till kund är det enligt Berman och Thelen (2004) viktigt att företag har en 
detaljerad planering och en utvecklad strategi för vilken roll respektive 
försäljningskanal ska ha. Vi ser att företag som går från Clicks to Bricks redan innan de 
öppnar sin fysiska butik ska ha en plan för hur försäljningskanalerna ska användas för 
att förmedla en enhetlig bild av varumärket redan från start. 

 

Enligt Herhausen et al. (2015) innebär integration av marknadsföringen att respektive 
försäljningskanal hos ett företag skapar kännedom om- och åtkomst till den andra 
försäljningskanalen. Vad gäller att skapa kännedom om e-handeln i den fysiska butiken 
och tvärtom framgår det av studiens empiriska resultat att företagen inte medvetet har 
arbetat med det i stor utsträckning. Det framgår dock att många har arbetat med 
integrationen av marknadsföringen mellan kanalerna utan att reflektera över det, genom 
att exempelvis skriva den fysiska butikens besöksadress på hemsidan eller 
webbadressen till e-handeln på dörren till den fysiska butiken. Enligt Berman och 
Thelen (2004) kännetecknas integrerade försäljningskanaler av att kunder ser företagets 
två försäljningskanaler som en enda enhet. Vi ser att det finns en risk i att företag inte 
använder sig av en integrerad marknadsföring i och med att det kan leda till att 
kunderna ser företagets försäljningskanaler som två skilda enheter, istället för två 
enheter som opererar under samma varumärke. Utifrån det empiriska materialet ser vi 
en stor förbättringspotential i arbetet med att integrera marknadsföringen att företag som 
går från Clicks to Bricks vilket skulle skapa en mer enhetlig bild av varumärket. För att 
öka integrationen av marknadsföringen skulle företagen kunna skapa en tydligare 
kännedom om företagets båda försäljningskanaler på relativt enkla sätt som exempelvis 
att skriva webbadressen på påsarna som kunden får med sig i den fysiska butiken. 
Genom att ge kunden en ökad kännedom om båda försäljningskanalerna visar företaget 
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att de inte försöker påverka i vilken försäljningskanal kunden ska genomföra köpet, 
vilket enligt Payne och Frow (2004) tyder på att försäljningskanalerna är väl 
integrerade. Några av fallföretagen går dock emot det Payne och Frow (2004) säger då 
de försöker påverka i vilken försäljningskanal kunden ska genomföra sina köp. 
Fraktjakt vill exempelvis i den fysiska butiken konvertera kunderna till e-handeln och 
Stayhard vill skicka kunder från den fysiska butiken till e-handeln men inte tvärtom 
eftersom kunden anses vara närmre ett köp i e-handeln än om den ska ta sig till den 
fysiska butiken. Vi ser en risk i att företag som går från Clicks to Bricks kan gå miste 
om försäljning när företagen i sin e-handeln inte visar att de även har en  fysisk butik, 
utan istället dirigerar kunderna från den fysiska butiken till e-handeln. I den fysiska 
butiken kan företaget med hjälp av interaktion och fler faktorer påverka kunden till ett 
köp (Söderlund, 2012; Darden & Babin, 1994; Koering, 2003), vilket kommer att leda 
till att försäljningen ökar mer än om kunderna inte skulle hänvisats till den fysiska 
butiken.   

 

De ovan beskrivna aktiviteterna som kan öka integrationen mellan försäljningskanalerna 
påverkar alla kundens köpprocess. I marknadsföringsmixen beskriver Wilson et al. 
(2012) en faktor de kallar för process. Process i marknadsföringsmixen handlar om 
vilka steg kunden måste gå igenom för att ta del av tjänsten och kunden använder sin 
upplevelse av processen används för att utvärdera tjänsten (Wilson et al., 2012). Utifrån 
studiens empiriska resultat ser vi att faktorn process kan appliceras på företag går från 
Clicks to Bricks där processen utgörs av kundens köpprocess från början till slut. Om 
företagen har väl integrerade försäljningskanaler kommer kunden rimligtvis uppleva 
köpprocessen som enkel och bekväm. Den fysiska butiken ger företaget fler möjligheter 
att erbjuda en god service till kunderna genom att finnas tillgängliga i fler 
försäljningskanaler samt erbjuda kunden att hämta, lämna tillbaka eller betala sina varor 
i den kanal som kunden önskar. Då kunden utvärderar sitt köp baserat på hur 
köpprocessen upplevs blir det är viktigt att företagen arbetar med att integrera sina 
försäljningskanaler för att göra kundens köpprocess så positiv som möjligt.  

 

 Arbetet med att förmedla varumärket i försäljningskanalerna 5.4

 
För att analysera hur företag som går från Clicks to Bricks arbetar med att förmedla en 
enhetlig bild av sitt varumärke kommer vi att utgå från vår egen modell av 
varumärkesidentitet (se figur 3.4). Melin (1997) menar att det krävs en konsistens i 
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företagets varumärkesidentitet för att skapa en enhetlig bild av varumärket. Hinn och 
Rossling (1994) menar vidare att alla faktorer som kommunicerar ut 
varumärkesidentiteten bör vara samordnade och ske utefter en genomtänkt helhet.  

 

Vi kan se att företagen som går från Clicks to Bricks upplever det svårare att förmedla 
ut ett enhetligt budskap till kunderna efter adderandet av den fysiska butiken. Då en 
fysisk butik innebär att företagen har fler kontaktytor mot kund skapas en situation som 
renodlade e-handelsföretag tidigare inte har upplevt. Företag måste således lägga större 
vikt vid att arbeta med beteendefaktorn i varumärkesidentiteten där personal ingår. 
Tidigare har e-handelsföretag inte behövt hantera personlig kontakt med kunder men i 
och med adderandet av den fysiska butiken kommer det att finnas butikspersonal som 
tvingas interagera med kunden. Då Baker (1996) i Koerings (2003) artikel förklarar att 
företag vid interaktion med kund får nya möjligheter att påverka kundens uppfattning av 
varumärket är det viktigt att företaget har en idé för hur de anställda ska förmedla en 
enhetlig bild av varumärket. I de fall företaget inte lyckas med detta finns en risk för att 
de mister sin förmåga att förmedla ett enhetligt varumärke. Om ett företag i sin 
befintliga e-handel exempelvis erbjudit en kund god service men i den fysiska butiken 
istället bemött kunden med okunnig och otrevlig personal kan det skapa förvirring hos 
kunden vilket kan skada företagets varumärke. Här ser vi i likhet med Parment och 
Ottosson (2013) att det kan bli svårt för företag att förmedla en enhetlig bild av 
varumärket om service mellan kanalerna skiljer sig åt.  

 

Vår modell av varumärkesidentitet visar att företag i allt de gör ska ta utgångspunkt i sin 
personlighet och kultur för att förmedla ett enhetligt budskap. Vi ser att det finns en 
förbättringspotential i beteendefaktorn hos företag som går från Clicks to Bricks 
eftersom det i studien framgår att vissa av företagen inte arbetar aktivt med att 
informera anställda om företagets värderingar. Några företag utbildar sina anställda i att 
erbjuda en bra service men desto färre uttrycker att de utnyttjar personalen för att 
uttrycka företagets personlighet och stärka varumärkesidentiteten. Vi har kunnat 
identifiera att graden av hur mycket ett företag kan spegla sin personlighet genom 
anställda beror på vilken typ av produkt företaget säljer och på vilket sätt de vill 
förmedla sitt varumärke. Ett företag som säljer leksaker skulle kunna använda sig av 
lekfull och energisk personal för att förmedla sin personlighet till kunderna. Ett företag 
som säljer seriösare produkter kan istället använda sig av kompetent personal med ett 
intresse för företagets produkter och på så sätt förmedla sin personlighet till kunderna.  
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Förutom att uttrycka varumärket med hjälp av personalens beteende, kan företag som 
går från Clicks to Bricks även använda sig av synliga faktorer i varumärkesidentiteten. 
Även här bör företagen ta utgångspunkt i företagets personlighet, vilket vi ser att 
samtliga företag gjort fast i olika grad. Detta ser vi exempelvis genom att många av 
företagen använder sig av samma synliga faktorer i form av färg och logotype i den 
fysiska butiken som de ursprungligen använde sig av i e-handeln. Genom att företagen 
använder sig av färgsättning och logotype skapas det automatiskt en röd tråd i 
varumärket. Förutom färgsättning och logotype ingår även inredning i faktorn synliga 
faktorer. Vad gäller inredningen i företagets butiker kan vi se att den främst används för 
att fylla två olika syften. Några av företagen försöker med hjälp av sin inredning 
förmedla företagets personlighet och ursprung medan andra använder inredningen för 
att enbart styra hur kunder ska röra sig i butiken.  

 

Vi kan se att de företag som använt sig av inredningen för att förmedla företagets 
personlighet och ursprung också arbetat för att skapa mer av en upplevelse som går i 
linje med hur företaget vill uppfattas. Ett av företagen har exempelvis designat om den 
fysiska butiken för att låta kunder ta del av företagets ursprung; genom att låta kunderna 
se hur ordrarna från e-handeln packas får de ta del av- och lära känna varumärket på ett 
helt annat sätt. Enligt De Chernatony och McDonald (1998) och Aaker (2002) kan ett 
företags personlighet hjälpa företaget att skapa goda kundrelationer. Genom att låta 
kunderna ta del av varumärket och dess personlighet finns det därmed möjlighet för 
företag att komma närmare sina kunder och skapa starka och lojala relationer. I och med 
att dagens konsumenter enligt Senthil, Chandrasekar och Selvabaskar (2012) ställer 
högre krav på en upplevelse i samband med köpet kan företag som på ett tydligt sätt 
förmedlar sin personlighet vinna en konkurrensfördel. Traditionella företag har till 
skillnad från företag som enbart funnits på internet, under en längre tid haft möjlighet 
att träffa sina kunder fysiskt och på så sätt skapa en närmare relation till dem. Därför ser 
vi att det blir desto viktigare för företag som går från Clicks to Bricks att erbjuda en 
upplevelse i sin fysiska butik för att skilja sig från konkurrenterna. Genom att på e-
handeln undersöka vad kunderna vill mötas av i en fysisk butik kan företag som går från 
Clicks to Bricks säkerhetsställa att de synliga faktorerna i butiken går i linje med 
kundernas uppfattning av varumärket. Att planera utformningen av butiken med 
utgångspunkt i hur kunder ska röra sig kan tänka sig öka företagets försäljning men 
däremot kan det bli svårare att förmedla en känsla av företagets personlighet och på så 
sätt stärka sitt varumärke. Enligt Darden och Babin (1994) samt Koering (2003) kan 



 

 
     

61 

inredning i butiken användas för att påverka kundens uppfattning av varumärket, därför 
ser vi att företag som utformar butiken enbart efter hur de vill att kunden ska röra sig 
kan gå miste om möjligheterna som finns till att stärka sitt varumärke i den fysiska 
butiken. 

 

5.4.1 Kommunikationen av företagets varumärke  
 
Som nämnt ovan är företagets beteende, synliga faktorer och personlighet/kultur 
faktorer som företag kan använda för att kommunicera ut sin varumärkesidentitet. 
Förutom dessa faktorer använder sig studiens undersökta företag av 
kommunikationskanaler som exempelvis sociala medier och lokal annonsering. Enligt 
Shannon och Weaver (1949) handlar kommunikation om att ett budskap ska förmedlas 
mellan en sändare och en mottagare i studiens fall mellan företag och kund. För att det 
inte ska uppstå en förvrängning av det budskap som företaget sänder ut är det viktigt att 
dem tänker igenom vad ska förmedlas i alla möten med kund.  

 

För att företaget ska förmedla ett enhetligt budskap argumenterar Hinn och Rossling 
(1994) för att alla faktorer som kommunicerar ut varumärkesidentiteten bör vara 
samordnade och ske utefter en genomtänkt helhet. Några företag visar att de förstår 
vikten av att använda samma tonalitet i alla kommunikationskanaler men det framgår 
även att vissa företag har problem att hålla en jämn kvalitet på inlägg i sociala medier. I 
enlighet med Hinn och Rossling (1994) argumenterar vi för att företagen bör tänka 
igenom sin kommunikation på en övergripande nivå för att hålla samma kvalitet i 
samtliga kommunikationskanaler. Eftersom personal som kommunicerar med kunden 
tillkommer för företag som går från Clicks to Bricks är det viktigt att personalen 
använder sig av samma tonalitet som företaget gör i sina övriga 
kommunikationskanaler. Många av företagen visar att de har förstått vikten av att 
förmedla ett konsistent budskap över alla kommunikationskanaler då de på senare tid 
anställt folk som är ansvariga över företagets sociala medier. 

 

Utifrån vår sammanställda modell av varumärkesidentitet tillsammans med studiens 
empiriska resultat kan vi konstatera att företag som går från Clicks to Bricks efter 
adderandet av en fysisk butik får fler faktorer att ta hänsyn till vad gäller att 
kommunicera ut sitt varumärke till kunderna. För att förmedla en konsistent bild av 
varumärket måste företagen noga tänka igenom hur varumärkets personlighet och kultur 
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ska återspeglas i de nya faktorerna som tillkommer i och med den fysiska butiken. Om 
företag inte tänker igenom vad som ska förmedlas och hur budskapet ska förmedlas kan 
det lätt uppstå en inkonsistent bild av varumärket, vilket enligt Payne och Frow (2004) 
kan skapa en förvirring hos kunderna. Om ett företag som går från Clicks to Bricks inte 
själv har en tydlig bild av hur de vill förmedla sitt varumärke innan den fysiska butiken 
adderas måste de först klargöra detta, för att sedan forma en strategi för hur varumärket 
ska förmedlas i de båda försäljningskanalerna.  
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6 Avslutande reflektioner  
 
I följande avsnitt kommer forskningsfrågorna besvaras samt studiens resultat att 
presenteras. Vidare kommer vi redogöra för studiens forskningsbidrag och ge förslag 
på vidare forskning inom området.  

 

 Slutsats  6.1

 
6.1.1 Fyra grundläggande forskningsfrågor för studien  

 
Syftet med studien är att öka kunskapen om företag som går från Clicks to Bricks 
genom att undersöka varför företagen har valt att addera en fysisk butik till sin 
befintliga e-handel samt hur de arbetar med att förmedla en enhetlig bild av varumärket. 
För att uppnå studiens syfte utgick vi från fyra forskningsfrågor:  

1) Varför adderar renodlade e-handelsföretag en fysisk butik som 
försäljningskanal?  

2) Hur ser företag som går från Clicks to Bricks på vikten av att förmedla en 
enhetlig bild av varumärket?  

3) Hur arbetar företag som går från Clicks to Bricks med att förmedla sitt 
varumärke i respektive försäljningskanal?  

4) Hur arbetar företag som går från Clicks to Bricks med att integrera sina 
försäljningskanaler 

 

6.1.2 Anledningar till etableringen av en fysisk butik  
 
Efter studiens genomförande kan vi konstatera att fenomenet Clicks to Bricks är en ny 
trend inom multikanalförsäljning. Studien visar att de finns olika anledningar till varför 
renodlade e-handelsföretag adderar fysiska butiker. De främsta anledningarna till att 
företag valt att gå från Clicks to Bricks är att skapa seriöst intryck av varumärket, finnas 
tillgängliga för kunderna i fler försäljningskanaler samt komma närmare kunderna. De 
flesta anledningarna grundar sig i att företagen vill framstå som mer etablerade samt att 
de vill möta de ökade kundkraven på marknaden. Förutom att möta kundernas ökade 
krav har det visat sig att renodlade e-handelsföretag adderar fysiska butiker för att nå ut 
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till nya kundsegment, som annars inte hade fått kännedom om varumärket. Vid 
adderandet av den fysiska butiken framgår det i studien att den geografiska placeringen 
är viktig för att förmedla rätt bild av varumärket. Genom att använda sig av statistik från 
e-handeln kan företag som går från Clicks to Bricks med fördel placera den fysiska 
butiken där företaget har sin största kundbas. Företagen som starar sin verksamhet på 
internet kan använda sin e-handel för att testa marknadsförutsättningarna utan stora 
investeringar för att i nästa fas etablera den fysiska butiken med rätt lokalisering.  

 

6.1.3 Enhetligt varumärke  
 
I enlighet med den teoretiska referensramen visar studien att företag som går från Clicks 
to Bricks har insett vikten av att förmedla en enhetlig bild av varumärket i de båda 
försäljningskanalerna, däremot har dessa företag inte påbörjat sitt arbete mot ett 
enhetligt varumärke förrän i ett sent skede av etableringsprocessen.  
 
Anledningarna till att företagen inte har startat sitt arbete mot ett enhetligt varumärke 
förrän i ett sent skede av etableringsprocessen har främst visat sig bero på begränsade 
resurser i form av tid och kunskap.  Fokus har legat på att addera en fysisk butik som 
försäljningskanal men planeringen innan öppnandet har bortprioriterats vilket i många 
fall har lett till att företagen inte förmedlar samma bild av varumärket i båda 
försäljningskanalerna. När företagen går från Clicks to Bricks får de fler faktorer att ta 
hänsyn till som kan påverka kundernas uppfattning av varumärket. De tillkommande 
faktorerna måste förmedla samma bild av varumärket som ursprungligen uttrycktes i e-
handeln för att skapa en enhetlighet och inte förvirra kunderna. 
 
För att förmedla ett enhetligt budskap till kunden är det viktigt att företag tar 
utgångspunkt i varumärkets personlighet och kultur när varumärket förmedlas i 
respektive försäljningskanal. Studien konstaterar att det finns en förbättringspotential 
hos företag som går från Clicks to Bricks vad gäller att uttrycka företagets personlighet 
via personal och inredning. Förutom att på ett tydligare sätt uttrycka företagets 
personlighet med hjälp av de tillkommande faktorerna i den fysiska butiken kommer det 
i framtiden bli viktigt att förmedla mer av en upplevelse till kunden (Senthil, 
Chandrasekar & Selvabaskar, 2012). Idag utnyttjar inte företag som går från Clicks to 
Bricks den fysiska butikens fulla potential vad gäller att förmedla varumärket med hjälp 
av fler faktorer och på så sätt skapa en upplevelse för kunderna. Studiens undersökta 
företag belyser vikten av att integrera försäljningskanalerna som en del i ett enhetligt 
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varumärke. För företag som går från Clicks to Bricks är det viktigt att låta kunderna 
röra sig fritt mellan kanalerna eftersom det ger företaget fler tillfällen att fysisk 
interagera med kunderna och låta dem ta del av företagets varumärke. Företagen har 
kommit relativt långt i sitt arbete med att integrera försäljningskanalerna men studien 
har identifierat en förbättringspotential vad gäller integrationen av marknadsföringen 
mellan försäljningskanalerna. Vi kan även fastslå att företag har olika stora behov av att 
integrera sina försäljningskanaler beroende på vilka produkter som säljs men att 
integrationen är symboliskt viktig för samtliga företag, som en del i att förmedla ett 
enhetligt varumärke till kunderna.    

 
Företagen som gått från Clicks to Bricks har tagit ett steg åt rätt riktning när de nu 
påbörjat sin resa mot ett enhetligt varumärke. Vår studie kommer i framtiden kunna 
användas som av andra renodlade e-handelsföretag som planerar att öppna en fysisk 
butik, vilket leder oss in på studiens bidrag.  
 

 Studiens bidrag  6.2

 
Med utgångspunkt i studiens presenterade slutsatser vill vi även presentera studiens 
bidrag. Vi ser att studiens resultat kommer att leda till ett ökat bidrag både utifrån ett 
teoretisk och praktiskt perspektiv. Studien har, baserat på befintliga teorier, utvecklat en 
ny modell som redogör för vilka faktorer i varumärket som företaget kan styra över 
vilket stärker studiens teoretiska bidrag. Studien har även gett ett bidrag som kan 
tillämpas praktiskt av företag som i framtiden planerar att gå från Clicks to Bricks. 
Renodlade e-handelsföretag som i framtiden vill addera en fysisk butik kan använda 
studiens resultat som ett hjälpmedel för att underlätta arbetet mot ett enhetligt 
varumärke.   
 

 Förslag till vidare forskning  6.3

 
Studiens resultat visar att företag som går från Clicks to Bricks har börjat inse vikten av 
att förmedla en enhetlig bild av varumärket. Eftersom denna studie undersöker 
fenomenet Clicks to Bricks ur ett företagsperspektiv, vore det i framtida forskning 
intressant att även studera fenomenet utifrån ett kundperspektiv. Eftersom många 
företag belyser att de vill komma närmre kunderna i och med adderandet av en fysisk 
butik vore det intressant att undersöka hur relationen mellan företag och kund har 
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förändrats efter adderandet av den fysiska butiken. Då denna studie undersöker företag 
som går från Clicks to Bricks ur ett varumärkesperspektiv vore det även intressant att 
utforska fenomenet ur en lönsamhetssynpunkt för att se om adderandet av en fysisk 
butik gett avkastning i form av pengar.  
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Bilaga - Intervjuguide  
 
Studiens syfte: Studien syftar till att öka kunskapen om företag som går från Clicks to 
Bricks genom att undersöka varför företagen har valt att addera en fysisk butik till sin 
befintliga e-handel samt hur de arbetar med att förmedla en enhetlig bild av varumärket.  

 
Inledning  

Kan du berätta övergripande om företaget? 

Vilken roll har du i företaget?  

Kan du kort beskriva vad du gjort innan ditt arbete här?  

Företaget  

Hur föddes idén till adderandet av den fysiska butiken?  

Vilka utmaningar har ni stött på i etableringen av er fysiska butik?  
 
Försäljningskanaler 

Vad är varje försäljningskanals roll?  

Hur tänker ni kring integrationen av era försäljningskanaler?  

Varumärke 

När jag säger varumärke vad tänker du på då?  

Hur har ni arbetat med att förmedla ert varumärke i respektive försäljningskanal?  

Hur ser ni på betydelsen av att ha ett enhetligt varumärke i båda försäljningskanalerna, 
är detta något ni har jobbat med och i så fall hur?  

Hur ser ni på relationen till era kunder innan och efter adderandet av en fysisk butik?  

Hur ser era framtidsplaner ut?  
 

 


