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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur företag samlar in och utnyttjar 

kundinformation mellan försäljningskanalerna. Men även att utreda motiven bakom 

att bli en multikanalåterförsäljare samt produkttypens roll i beslutet. En kvalitativ 

fallstudie med semistrukturerade intervjuer har tillämpats, där fyra företag och en 

expert deltagit. Studien har visat att information om kunden har varit värdefull och 

har använts emellan handelskanaler för att anpassa butikens sortimentsmix, skapa 

välgrundade kampanjer och styra kunder till butik. De mindre företagen, sett till 

omsättning, har haft mer användning av kundinformation vid beslutet att öppna 

fysiska butiker än de större. Motivationen bakom att bli multikanalhandlare har varit 

potentialen att nå fler kunder men även bättre kundfokus. Andra faktorer än 

produkttyp har varit av intresse för företagen vid öppnandet av de fysiska butikerna 

men arbetet med returer har visat att produkttyp kan spela roll. 

 

 

 

Nyckelord Multikanalhandel, e-handel, elektronisk handel, traditionell handel, 

informationsnyttjande mellan handelskanaler, integration av 

handelskanaler, synergieffekter, motivationsfaktorer, produkttyp 
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Abstract 
 

The study investigates how companies gather and use customer information between 

sales channels. But it will also investigate the motive behind expanding to 

multichannel retailing and the role of the product type in that decision. A qualitative 

case study with semi structured interviews has been applied, were four companies and 

one expert has participated. The study has shown that data about the customer has 

been valuable and has been used between sales channels to adjust the stores product 

mix, create well-founded campaigns as well as directing customers to the stores. The 

smaller companies, in terms of turnover, used a greater amount of customer 

information in the decision of adding stores than the larger ones. The motivation 

behind going multichannel has been the potential of reaching more customers but also 

getting better customer focus. Other factors than product type has been of interest to 

the companies when the stores were added, but the work around product returns has 

shown that the product type can matter. 

 

 

 

Keyword Multichannel retailing, e-tailing, e-commerce, electronic commerce, 

traditional retailing, cross-channel integration, cross-channel synergies, 
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Definitioner  
 

Multikanalhandel Handel genom flera olika kanaler som exempelvis fysiska 

butiker och e-handel. 

 

Hybrid  Kombinationen av e-handel och fysiska butiker. 

 

Kannibalisering Den interna konkurrens som kan uppstå vid addering av 

ytterligare en handelskanal inom ett företag, då försäljning i en 

kanal minskar på bekostnad av försäljningen i en annan. 

 

Traditionell handel Handel som sker via fysiska butiker.   
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1. Inledning  
 

I det inledande kapitlet kommer en bakgrund till ämnet att presenteras som följs av en 

diskussion kring problemet. Dessa utgör grunden för problemformuleringen, 

undersökningsfrågorna samt studiens syfte. Kapitlet avslutas med studiens 

avgränsningar och en redovisning hur arbetet vidare kommer att dispositionernas.  

1.1 Bakgrund 
Att internet tillsammans med e-handel har varit ett hett undersökningsområde kan 

åskådliggöras med forskningsfronten inom ämnet. Det som däremot inte är lika 

kartlagt är företagens perspektiv på saker och ting, vilket har utgjort grunden för 

denna uppsats. Vidare har tidskrifter såsom Dagens industri påvisat att antalet e-

handelsföretag ökar och växer sig starkare. Samtidigt väljer de återförsäljare som i 

grunden är traditionella återförsäljare att satsa mer resurser på att utveckla deras e-

handelskanal. Detta tycks stämma överens med den positiva framtid som spås för e-

handeln. Det som har fångat författarnas intresse är vad som kan tyckas vara det 

motsatta förhållandet, att e-handelsföretag adderar en fysisk butik till sin verksamhet. 

 

Babyshop är ett exempel på företag som har valt att öppna en fysisk butik. Från att 

tidigare enbart varit en e-handlare har nu företaget expanderat, men inte till nya 

marknader, utan genom att skaffa en fysisk butik. Samtidigt kan det här vara en del av 

en större förändring som just nu sker på marknaden. Andersson (2013b) anser att 

gränsen mellan ren e-handel och traditionell handel blir mindre och alltfler e-handlare 

väljer att skaffa butik.
 
Inte bara Babyshop har i samtid öppnat en fysisk butik. Enligt 

Andersson (2013a) och Karlsson (2013) har även Pen store och Royaldesign gjort det 

under 2013. Det skulle kunna vara en intressant indikation på ett förändrat beteende 

hos aktörer på marknaden. Det är alltså av intresse att inte bara finnas på internet utan 

även viktigt med den klassiska fysiska närvaron som en butik ger. I praktiken har 

ämnets aktualitet blivit allt större genom att i början av 2014 har e-handlare satsat på 

fysiska butiker. Bland dessa har Bubbleroom och Lekmer varit två. Det verkar inte 

råda några tvivel om att denna trend ser ut att fortsätta framåt i branschen. 

1.2 Problembakgrund 
Sedan dess uppkomst har internet enligt Doherty och Ellis-Chadwick (2010b) 

uppfattats som ett verktyg vilket gett användare en effektiv kommunikationskanal. 

Internet kan ses som en kommunikationskanal med många möjligheter främst på 

grund av potentialen att förmedla omfattande kvantiteter av information. Andra 

möjligheter med internet är dess globala täckning, lättillgängligt, möjlighet att 

upprätthålla flervägs kommunikation samt kostnadseffektivt och enkelt att underhålla. 

De fördelar som kom med ett mer utvecklat internet implementerades inom flera olika 

sektorer såsom försvar, bank, tillverkningsindustri, vård och utbildning. Under mitten 

av 1990-talet insåg även detaljhandeln vilket potentiellt hjälpmedel internet var för att 

utveckla handel och servicen gentemot konsumenterna. Genom att använda internet 

kunde aktörer inom detaljhandel förbättra informationsflödet, upprätta möjligheter för 

flervägskommunikation, spara information om kunders preferenser och därmed rikta 

sin marknadsföring mot produkter som kunden gillar. Dessa faktorer bidrar alla till att 

en ny försäljningskanal etablerades. Doherty och Ellis- Chadwick (2010a) menar 

genom att använda sig av internet har återförsäljarna kunnat nå till flera potentiella 
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marknader, fått bättre kommunikationsmöjligheter och möjlighet att erbjuda kunder 

ett större utbud då de inte är bundna till fysiska lokaler. Det kan i sin tur ha positiva 

effekter på företagens intäkter eftersom de når ut till fler potentiella marknader och 

därmed fler potentiella kunder.  

 

En alltmer digitaliserad värld gör informationsspridning enklare menar Munkhammar 

(2014). Vidare ger det konsumenterna möjlighet att anskaffa den tänkta varan till ett 

lägre pris. För konsumenterna blir det därmed enklare och billigare att hitta och köpa 

varor. Producenter och företag kan genom internet enklare hitta och integrera med en 

större potentiell kundgrupp. Handel med varor har historiskt sett varit viktigt för 

ekonomisk utveckling och därmed bör e-handel vara en drivande faktor för länders 

fortsatta ekonomiska utveckling. Även om teknisk utveckling historiskt har påverkat 

välståndet positivt, kommer många branscher att modifieras och arbetstillfällen kan 

komma att förändras eller försvinna. Tidskriften The Economics (2014) påstår att med 

den tekniska utvecklingen kommer behovet av mänsklig arbetskraft att förändras. 

Yrken där behoven spås bli annorlunda är bland annat telefonförsäljare, revisorer, 

piloter, fastighetsmäklare och säljare inom detaljhandeln.  

 

I takt med att e-handel sprids till ett mer globalt plan har Svensk handel (2010) 

konstaterat att allt fler och fler företag kompletterar sina fysiska kanaler med virtuell 

återförsäljning. Att använda internet och därmed e-handel kan vara ett sätt att både 

växa och testa nya marknader innan företagen öppnar fysiska butiker. Svensk handel 

(2013) belyser att fler och fler svenska konsumenter handlar från internationella 

återförsäljare samtidigt som svenska företag lockar till sig internationella 

konsumenter. Att använda e-handel ses nästintill som en självklarhet av många 

återförsäljare, och de kommande åren räknas e-handeln att växa kraftig samt att ta 

vissa andelar av den traditionella handeln.  

 

Trots optimismen som funnits kring internet menar Doherty och Ellis- Chadwick 

(2010b) att olika brister kan ha påverkat utvecklingen av e-handel, såsom säkerheten 

hos olika internetsidor, få anpassade betalningslösningar och konsumenternas 

uppkopplingsmöjligheter. Konsumenterna kan känna osäkerhet över huruvida ett 

företag bedriver en seriös verksamhet och ifall de kommer att finnas kvar på 

marknaden. Det kan vara svårt för konsumenten att känna tillit för företag som enbart 

bedriver verksamhet genom en virtuell kanal samt avgöra om information som 

presenteras är pålitlig. Detta är faktorer som troligen har påverkat e-handel och har 

format den till det som vi ser idag. 

 

Carlsson och Fredin (2014) menar, för att e-handel ska ha en fortsatt positiv 

utveckling, krävs det att människor har tillgång till internet samt datorer eller 

smartphones. Under 2013 hade 91 % av Sveriges befolkning mellan 16-85 år tillgång 

till både internet och dator i hemmet. I takt med den ökade internetanvändningen 

anser Lindstedt och Bjerre (2009) att även de svenskar som handlar genom virtuella 

kanaler blivit fler, men det skiljer sig mellan olika grupper i samhället. Till exempel 

är det fler välutbildade än lågutbildade som handlar via internet samtidigt som fler 

yngre handlar elektroniskt jämfört med pensionärer.  

 

Troligen lämpar sig inte alla typer av produkter för e-handel och Grewal et al. (2004) 

menar att det kan förklara återförsäljares olika intressen för att använda sig av 

verktyget. Det går att kategorisera produkter i framförallt två kategorier, 
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standardiserade och icke standardiserade produkter. Exempel på standardiserade 

produkter är böcker och CD-skivor och exempel på icke-standardiserade produkter är 

kläder och skor, som har hög ”kläm- och känn-” faktor. Kennedy och Coughlan 

(2006) menar att e-handel är den för tillfället nyaste form av återförsäljare som inte är 

av fysisk form. Tidigare har traditionell handel kompletterats av katalogföretag samt 

handel via TV och telefon. E-handel är det segment som växer snabbast jämfört med 

andra handelskanaler.  

 

Utvecklingen av handel mellan företag och konsumenter har länge dominerats av 

traditionell handel i form av fysiska butiker menar Weltevreden och Boschma (2008). 

Under det tidigare stadiet av internets utveckling, var det få ifrån den traditionella 

handeln som anammande tekniken att vidga sina försäljningskanaler. Den 

uppståndelse som senare utvecklades kring internet gjorde att allt fler av de 

traditionella återförsäljarna såg fördelarna med att implementera tekniken. 

 

Traditionella företag kan ses ha ett visst övertag gentemot företag som enbart är 

virtuella. Bland annat menar Weltevreden och Boschma (2008) att de traditionella 

företagen kan ha ett mer väletablerat varumärke jämfört med virtuella företag samt att 

de traditionella kan utnyttja redan erhållna nätverk för att utveckla sin handel vidare 

till nya kanaler. Enligt Avery et al. (2012) finns det även fler positiva sidor av 

traditionell handel. Genom att tillhandahålla en fysisk butik får konsumenten en chans 

att ”känna och klämma” på produkten i fråga, vilket minskar risken för returnering 

efter ett köp. Att ha en butik att sälja sina varor ifrån betyder ofta ett relativt brett 

sortiment samt att den fysiska närvaron av butiken och företaget blir påtagligt för 

kunden, vilket kan minska risken för osäkerhet angående köpet. 

 

Däremot menar Adelaar, Bouwman och Steinfield (2004) att traditionella 

återförsäljare kan vara känsliga mot geografiska avstånd och lägger troligen mer 

fokus på att tillfredsställa den lokala marknaden. Avery et al. (2012) påvisar att 

platsen för butiken har geografiska begränsningar som påverkar storleken av 

kundstocken, men det finns även en annan baksida med den fysiska närvaron. 

Försäljningen från butik är begränsad till butikens öppettider och om kunden inte kan 

infinna sig under angiven tid finns ingen möjlighet att genomföra köpet. Burt och 

Sparks (2003) menar att en annan problematisk aspekt för den traditionella 

återförsäljaren är den investeringen som krävs för att inneha en butik. Det är en fråga 

om läget och desto mer attraktivt läge för butiken leder till en högre kostnad. Platsen 

för butiken kan ses som en komparativ fördel, för den fysiska återförsäljaren och är en 

viktig inträdesbarriär mot konkurrenter därför är butiken många gånger en dyr 

tillgång. 

 

Traditionella återförsäljare har möjlighet att utnyttja andra komparativa fördelar som 

personlig kontakt med sina kunder påstår Adelaar, Bouwman och Steinfield (2004). 

Den här typen av kontakt menar Avery et al. (2012) kan ge värdefulla relationer 

mellan konsumenter och säljpersonal. Dessutom kan shopping ses som en social 

upplevelse tillsammans med vänner eller andra som handlar, vilket konsumenten går 

miste om utan den traditionella försäljningskanalen. 

 

Internet med dess teknologi har genom sin popularitet och snabba utveckling gjort e-

handel till ett fenomen att räkna med i dagens företagsvärld påstår Wang och Chen 

(2010). Omfattande affärsverksamhet utförs idag online där människor kan köpa och 
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sälja både produkter och tjänster som utan tekniken inte varit möjligt. Enders och 

Jelassi (2000) menar att internets framfart har möjlig gjort för företag att bedriva 

verksamhet via internet, utan att inneha någon fysisk plats att genomföra köpet på, 

som ofta kan medföra betydande kostnader. Likt traditionella återförsäljare vidgar 

även virtuella återförsäljare sina försäljningskanaler genom att i allt större 

utsträckning skaffa en fysisk närvaro. 

 

Avery et al. (2012) beskriver att den tekniska lösningen, som att sälja via internet, har 

nyanserat försäljning världen över med ännu en ny kanal att anamma för företagare. 

Genom att inte ha behovet av en fysisk butik att presentera sina varor i kan virtuella 

återförsäljare ofta ha ett bredare sortiment än traditionella butiker. Men den stora 

skillnaden mellan de två försäljningskanalerna är att försäljning via den virtuella 

kanalen är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan med undantag för tekniska 

problem med hemsidan. Tillgängligheten är inte heller geografiskt bunden utan 

begränsas bara av användarens tillgång till internetuppkoppling samt återförsäljarens 

leveransmöjligheter.  

 

Avsaknaden av en fysisk butik för virtuella återförsäljare ger vissa negativa 

konsekvenser för försäljningen. Beroende på produkttyp kan det finnas problem för 

konsumenterna att handla via internet, vilket grundas i ett behov att ta på eller testa 

produkten innan ett köp som Grewal et al. (2004) påpekar. Enligt Avery et al. (2012) 

kan problemen som innefattas ovan även ge en större risk att konsumenten returnerar 

varan och orsakar en kostnad för återförsäljaren. Vidare kan en ren 

internetåterförsäljare inte ha en personlig kontakt med kunden eller skapa starkare 

band till kunden via mänsklig kontakt något som även kan öka osäkerheten om 

företaget bakom försäljningen.  

 

Genom internetkanalen menar Avery et al. (2012) att virtuella återförsäljare kan 

tillhandahålla konsumenterna med enkla sök- och jämförelsemöjligheter. Vilket ger 

kunden förmågan att lätt väga skillnader mellan olika produkter på ett smidigt sätt. 

Dessutom stämmer det inte helt att den personliga kontakten med konsumenten 

försvinner på grund av avsaknad av den mänskliga kontakten eftersom vissa virtuella 

återförsäljare tillåter användare att skapa personliga profiler där företaget kan känna 

igen kunden och sätta en mer personlig prägel på upplevelsen. 

 

Lindstedt och Bjerre (2009) påstår att öppna e-handel kan ses om ett komplement till 

en fysik kanal och tillämpas av både stora och små detaljhandlare. Antalet e-butiker 

kan vara svårt att kartlägga men enligt Prisjakt, vilket är en hemsida som hjälper 

konsumenter att hitta de bästa erbjudandena, menar att det finns mer än 2000 

svenskspråkiga e-butiker. Även om e-handeln är det nyaste handelssättet för tillfället 

finns det andra faktorer som påverkar handeln och dess utveckling, bland annat 

globaliseringen som gör det enklare för företag att köpa in produkter ifrån andra 

länder. Troligen kommer e-handeln att fortsätta att växa, men den kommer sannolikt 

inte kunna konkurrera ut den traditionella handeln. Varför det troligen kommer att 

vara så är att många konsumenter uppskattar processen av inköpen i en traditionell 

butik och upplevelsen i och med detta. Inom de flesta segmenten har traditionell 

handel ett övertag på grund av upplevelsen som konsumenten får gentemot virtuella 

butiker. Men det finns undantag såsom bokbranschen som har växt sig starkare jämför 

till traditionella återförsäljare. Tullverket (2014) belyser att även om företag enklare 

har tillgång till en global marknad genom internet, kan det uppkomma kostnader 
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beroende på från vilka geografiska områden som de handlar ifrån. Till exempel inköp 

från länder utanför EU kan påverka svenska företag, som då kan behöva betala tull. 

Vilket kan innebära ett hinder för verksamheten och därmed utvecklingen av e-

handel. 

1.3 Problemdiskussion 
Framtida handel kommer enligt Kennedy och Coughlan (2006) med fördel kunna 

formas utifrån flera kanaler, så kallad multikanalhandel. Istället för konkurrens mellan 

e-handel och traditionell handel inom ett och samma företag kan en hybridstrategi 

användas där båda verksamheterna utvecklas. Adelaar, Bouwman och Steinfield 

(2004) menar att både traditionella återförsäljare och virtuella företag, verkar ha insett 

att affärsmöjligheterna ökar vid utnyttjande av flera försäljningskanaler, eftersom 

återförsäljare breddat sin verksamhet. Traditionella återförsäljare och virtuella företag 

har olika komparativa fördelar. För att kunna dra nytta av respektive kanals fördelar 

behövs både en virtuell och en fysisk närvaro samt ett samspel mellan dessa. 

  

Traditionella återförsäljare kan inom sitt geografiska område använda sig utav e-

handel för att stärka relationen till befintliga kunder hävdar Adelaar, Bouwman och 

Steinfield (2004). E-handeln kan även användas för att erbjuda tidigare kunder 

möjlighet att införskaffa deras produkter även om de inte skulle ha tillgång till de 

fysiska butikerna till exempel på grund av flytt. Återförsäljarna kan uppnå synergier 

genom att kombinera de två kanalerna och dra nytta på både lokal nivå samt icke 

lokal nivå. Enligt både Steinfield (2002) och Adelaar, Bouwman samt Steinfield 

(2004) kan det handla om synergier som lägre kostnader genom integration mellan 

kanalerna, ökad differentiering, skapa bättre kundrelationer samt geografisk 

expansion och produktmarknadsexpansion. Adelaar, Bouwman och Steinfield (2004) 

menar att dessa synergieffekter innebär att en integration mellan kanalerna och därav 

kompletterande resurser, målsättningar och färdigheter ger ett bättre resultat 

tillsammans än resultatet av var och en för sig själv. 

  

Genom att använda en hybridstruktur i flerkanalsförsäljningen menar Lindstedt och 

Bjerre (2009) att, återförsäljare kan dra nytta av respektive kanals fördel men även 

minska de negativa effekterna hos en kanal genom att erbjuda kunden alternativa sätt 

att handla på. Den hybrida strukturen med en närmare integrerad multikanalhandel 

bör representera det bästa utav två världar och kan ge positiva synergieffekter. För att 

åstadkomma en väl fungerande handel genom flera kanaler, behöver återförsäljare 

utveckla strategier. Utan en klar strategi som kommuniceras och implementeras från 

ledningen finns det en stor risk att andra kanaler drabbas negativt. Enligt Weltevreden 

och Boschma (2008) finns det till exempel en risk att den traditionella handeln 

kannibaliseras av den virtuella handelskanalen, som attraherar konsumenter på 

bekostnad av försäljningen i butik. 

 

Att skapa strategiska fördelar anser Zhang et al. (2010) inte är helt enkelt och grundas 

på att återförsäljaren lyckas utveckla resurser i företaget som är svåra att kopiera och 

upptäcka av konkurrenter. Det kan handla om korrekt kundinformation eller tyst 

kunskap om att tillhandahålla ett sömlöst samspel mellan kanaler, vilket kan bygga 

lojalitet till företag och även minska kostnader för företaget. Multikanalåterförsäljare 

har bättre möjligheter än återförsäljare med endast en kanal att utveckla mer 

omfattande kundinformation samt att utnyttja den informationen. Att kunna 

tillhandahålla en effektiv samverkan mellan kanalerna kräver en hel del kunskap, 
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vilket är svårt för konkurrenter att duplicera. För att kunna uppskatta värdet av sina 

strategiska fördelar behöver företagen kunna mäta exempelvis den betydande 

kundinformationen och fördelar med kanalöverskridande samarbete. Kundinformation 

och kanalöverskridande samarbete tillsammans utgör såväl en strategisk fördel som 

en synergieffekt mellan kanaler. Det gör dessa faktorer till en intressant beståndsdel 

hos företagen som bör utnyttjas tillfullo. Dock visar en studie från Aberdeen Group 

från 2005 att större delen av multikanalåterförsäljare inte regelbundet gör mätningar 

av multikanalsamarbete. 

 

Enligt Zhang et al. (2010) kan det te sig märkligt eftersom multikanalåterförsäljare 

bör använda sina resurser för att skapa möjligheter för synergier att frodas mellan 

kanalerna. Om det inte mäts regelbundet så kanske inte heller återförsäljarna vet var 

de finns, och i förlängningen kan det innebära att viktiga synergieffekter inte blir 

optimalt utnyttjade eller ens uppmärksammade. Kanalöverskridande samarbete med 

informationsnyttjande från en kanal, kan förbättra beslut i en annan. Återförsäljare 

med en fysisk och en virtuell handelskanal kan samla information om konsumenternas 

beteende i respektive kanal, såsom köpbeteende för att förbättra försäljningen i den 

andra kanalen. 

 

Det skulle kunna handla om geografisk kartläggning av kunder hos internetkanalen 

som kan användas vid öppnande av fysiska försäljningskanaler. Det skulle även 

kunna vara en ”hitta butik” funktion på den virtuella kanalen som driver försäljning 

till den fysiska butiken samt att identifiera kunder som är villiga att handla där.  

1.4 Problemformulering 
Traditionella och virtuella återförsäljare har vidgat sin verksamhet genom att utveckla 

nya försäljningskanaler för att kunna dra nytta av potentiella synergieffekter och 

strategiska fördelar som expansionen medför. Vid ett effektivt samspel mellan de 

olika försäljningskanalerna kan respektive kanals komparativa fördel utnyttjas och 

svagheter minimeras. En strategisk möjlighet att differentiera sitt företag från 

konkurrenter är insamling och användning av kundinformation. Att geografiskt 

kartlägga kunder från e-handeln vid eventuellt öppnande av fysiska butiker skulle 

kunna vara ett sätt att utnyttja informationen från en kanal och tillämpa i en annan. 

Speciellt med tanke på att alla produkter inte lämpar sig för e-handel som icke-

standardiserade varor med hög ”kläm- och känn-” faktor. Multikanalåterförsäljare har 

potentialen att samla in och använda kundinformation mellan olika kanaler, men tas 

tillfället i akt? 

1.5 Forskningsfrågor  
Hur utnyttjar företagen kundinformation från en kanal, för att förbättra beslut i en 

annan? 
 

På vilket sätt nyttjades kundinformation vid öppnandet av en fysisk butik? 

 

Vad stod bakom företagets motivation i beslutet att bli multikanalåterförsäljare? 
  
Hur har typen av produkter som företaget säljer påverkat beslutet att bli 

multikanalåterförsäljare? 
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1.6 Syfte 
Att undersöka hur företag samlar in och utnyttjar kundinformation mellan 

försäljningskanalerna. Men även att utreda motiven bakom att bli en 

multikanalåterförsäljare samt produkttypens roll i beslutet. 

1.7 Avgränsningar  
Studien har för avsikt att studera internationella svenska e-handelsföretag. Det vill 

säga företag som verkar på fler nationella marknader än den svenska, men har den 

svenska som utgångspunkt. Vidare ska företagen ha kompletterat sin virtuella kanal 

med en fysisk och alla ska agera inom olika nischer för ett ge en bredd. 

1.8 Disposition 
Figur 1, Presentation av studiens disposition 

 
Källa, egen bearbetning 

  

Kaptiel 1 

Inledning 

Inledningskapitlet ska ge läsaren en introduktion till ämnet. Inledningen byggs upp av en 
problembakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte och avslutas med 

studiens avgränsningar och disposition. 

Kapitel 2  
Teori 

Teorikapitlet är utformat på så sätt att först kommer en modell gällande 
relationsmarknadsföring och sedan kommer en redogörelse av forskningsläget för det valda 

forskningsområdet. Kapitlet avslutas med en sammanställning av tidigare forskning. 

Kapitel 3  
Metod 

Metoden avser att presentera hur studien vetenskapligt har utformats samt genomförande 
och val av undersökningsgrupp. Kapitlet avslutas med kritiska reflektionen.  

Kapitel 4  
Empiri 

Kapitlet inleds med en kortare beskrivning om samtliga företagen som deltagit i studien. 
Vidare presenteras det empiriska underlaget i två delar först företagsperspektivet som följs av 
expertperspektivet. Det empiriska underlaget presenteras i olika teman som går att koppla till 

studiens syfte samt undersökningsfrågor.  

Kapitel 5 
Analys 

I detta kapitel analyseras empirin som jämförs och sammanlänkas till tidigare forskning och 
modeller. 

Kapitel 6 
Avslutande 
diskussion 

I den avslutande diskussionen kommer studiens implikationer och rekommendationer att 
presenteras. Vidare kommer författarna att belysa vad som kunde ha gjorts annorlunda 

genom en metodkritik och avsnittet avslutas med ett omvärldsperspektiv samt förslag på 
framtida forskning  

Kapitel 7  
Slutsatser 

Slutsatserna har inletts med en återkoppling till studiens syfte för att sedan konkretisera vad 
studien har kommit fram till genom att besvara undersökningsfrågorna. 

Kapitel 8  
Källförteckning 

Källförteckningen består av en litteraturförteckning som följs av artiklar, rapporter, 
Internetkällor och tidskrifter.  
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2. Teori 
 

Teorikapitlet har utformats på så sätt att först kommer en modell gällande 

relationsmarknadsföring och sedan kommer en redogörelse av forskningsläget för det 

valda forskningsområdet. Kapitlet har avslutats med en sammanställning av tidigare 

forskning. För analysen har modellen haft en kompletterande roll och huvudfokus har 

lagts på forskningsläget. 

2.1 Relationsmarknadsföring 
Den interaktiva tidsålder som 2000-talet inneburit har bidragit till att en ny typ av 

marknadsföring har blivit tillgänglig. En som enligt Peppers och Rogers (2001) 

tidigare ansetts väldigt kostsam och ogenomförbar. Det som kallas för 

relationsmarknadsföring och innebär kunddriven konkurrens. Det har blivit möjligt 

tack vare informationsteknisk innovation som gett upphov till att företagen kan spara 

och följa komplex kundinformation menar Gordon (1998). Dessutom har den gett 

förutsättningar för företag att ha en interaktiv dialog med kunderna. Tillsammans med 

massanpassning i produktionen utgör dessa möjligheter inte bara att 

relationsmarknadsföringen blir genomförbar utan även en möjlighet för företagen att 

konkurrensmässigt differentiera sig. 

 

Traditionellt sett behandlas kunder på samma sätt, betalar samma pris och erbjuds 

samma service beskriver Peppers och Rogers (2001). Det existerar inte en individuell 

dialog från företaget. Om istället varje kund anses unik går det faktiskt att utnyttja 

insikten att olika kunder har olika stort värde för företaget. Det kan te sig som ett 

livstidsvärde för kunden men kan även innebära strategiska eller potentiella värden 

som kunden besitter. Peppers och Rogers (2001) argumenterar för att kunna behålla 

kunder längre gäller det först att räkna ut vilka kunder som är mest värdefulla för 

företaget. Det handlar om att identifiera de kunder som har det högsta värdet för 

företag. Det räcker dock inte med att identifiera kunderna och dess olika värden. Utan 

att sedan utnyttja den insamlade informationen för att kunna differentiera kunder och 

ge förmåner samt bättre service till de kunder som är mest värdefulla menar 

Gummesson (2008). Metoden för att utföra differentieringen bör vara mångfacetterad 

eftersom olika insatser kommer att krävas beroende på hur värdefull kunden är. Att 

behandla kunder med olika värde på samma sätt betyder stora kostnader som inte vägs 

upp av inkomsterna. 

 

Det är framförallt här som traditionell marknadsföring skiljer sig från relationell. 

Enligt Gummesson (2008) är den traditionella inriktad på att få så många kunder som 

möjligt medan relationell marknadsföring inte bara fokuserar på att attrahera nya 

kunder utan även att behålla, vårda och utveckla de existerande. Det är inte vilka 

kunder som helst utan i synnerhet de mest värdefulla kunderna för företaget. Peppers 

och Rogers (2001) menar att det är av den anledningen som kunddifferentieringen är 

ett utav det relationella företagets viktigaste beståndsdelar. Det gäller att ta tydliga 

beslut om vilka kunder som är värda att behålla, kultivera och de som bör avyttras på 

grund av olönsamhet. Att förstå skillnaden mellan kunderna och därigenom strategiskt 

behandla kunder på olika sätt är en svårighet, men kan ge stor framgång för företag 

som lyckas med detta. 
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2.1.1 Konsumentpyramiden 
En teori kring differentiering av kunder är konsumentpyramiden. Enligt Zeithaml, 

Rust och Lemon (2001) brukar kunderna vanligtvis delas in i grupper beroende på 

köpbeteende, önskemål och mottaglighet för reklam. Istället belyser forskarna 

möjligheten att differentiera kunderna i grupper som speglar huruvida de är lönsamma 

för företaget eller inte. Genom att särskilja lönsamma och icke-lönsamma kunder kan 

företaget välja att lägga mer resurser på de som är mest lönsamma. Även om företaget 

skulle vilja överträffa alla kunders förväntningar, inser de snart att det inte är lönsamt 

och rentav svåruppnåeligt. Dock är det inte enkelt för företag att utforma en 

kundpyramid baserad på olika nivåer av lönsamhet samt att anpassa dess service 

utifrån den.  

 

Den traditionella segmenteringen är mer effektiv när den lyckas kartlägga en specifik 

målgrupp som generar högre lönsamhet eller responderar väl på marknadsföringen 

menar Zeithaml, Rust och Lemon (2001). Att segmentera utifrån lönsamhet hör inte 

ihop med traditionell segmentering. Företag har istället differentierat utifrån 

lönsamma kunder. Ett tillvägagångssätt som detta gör att företaget går utanför 

segmentering och tittar på lönsamhet och kostnader för specifika kundgrupper. 

Genom att titta på kostnader och lönsamhet för kundgrupper kan företaget kartlägga 

vilka grupper som är värdefulla för företaget. 

 

Zeithaml, Rust och Lemon (2001) menar att genom differentiering kan företagen rikta 

resurserna till de kundgrupper som är lönsamma för företaget. Detta blir än mer 

betydelsefullt om företaget har knappa resurser att tillgå. 

 

Figur 2, konsumentpyramiden 

 
Källa: Zeithaml, Rust och Lemon (2001)  
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2.2 Forskningsläget 

2.2.1 Multikanalhandel och synergier mellan handelskanaler 
Multikanalhandel är ingen ny företeelse. Inte heller med internet som en av 

försäljningskanalerna. Redan runt det senaste sekelskiftet diskuterades fördelar och 

nackdelar med traditionella fysiska butiker och virtuell försäljning genom internet. 

Enders och Jelassi (2000) menar att internet har påverkat sättet att göra affärer och har 

tvingat fysiska återförsäljare att expandera online, samtidigt som rena e-handlare 

överväger en fysisk närvaro. Detta trots risker och svårigheter med förändringen 

såsom kannibalisering mellan kanalerna. Weltevreden och Boschma (2008) påpekar 

att handeln mellan företag och konsumenter länge har dominerats utav traditionell 

handel i form av fysiska butiker. Men med utveckling av affärsklimatet och internet 

har fler och fler återförsäljare sett fördelarna med tekniken och expanderat. Enders 

och Jelassi (2000) belyser för att kunna minska nackdelar och förstärka samt bygga på 

styrkor hos de olika kanalerna verkade en kombination av de båda 

försäljningskanalerna vara framtiden.  

 

Adelaar, Bouwman och Steinfield (2004) belyser att förutom fortsatt arbete med 

respektive kanals styrka och svaghet kan andra fenomen uppstå vid en kombination 

av försäljningskanaler. Ett intressant sådant är synergieffekter, som kan skapas vid 

försäljning i flera kanaler. Det kan handla om bättre operationell effektivitet, ökat 

värde för kunden, förbättring av diverse kundrelationer och förlängning av den 

geografiska marknadstäckningen. Företagen har olika visioner och förväntningar när 

verksamheten utökas från en kanal till flera kanaler och både grundvisionen samt 

utfallet av förändringen kan variera.  

 

Kennedy och Coughlan (2006) belyser att gentemot ett tillvägagångssätt med endast 

en försäljningskanal kan handel med fördel formas utifrån flera kanaler, 

multikanalhandel. Istället för att den fysiska kanalen och den virtuella kanalen 

konkurrerar med varandra inom ett och samma företag bör återförsäljare utveckla ett 

integrerat samspel mellan de båda. Zhang et al. (2010) menar att bedriva försäljning 

eller tillhandahålla tjänster till konsumenter i mer än en kanal kallas för 

multikanalåterförsäljning. Det betyder att när fysiska återförsäljare adderar en virtuell 

handelskanal blir de multikanalhandlare, detsamma gäller även omvänt. Vidare 

framhäver Zhang et al. (2010) i likhet med Adelaar, Bouwman och Steinfield (2004) 

möjligheten till geografisk expansion och tillgång till nya marknader som en 

intressant möjlighet för multikanalåterförsäljare. Förutom att möjliggöra en 

geografisk expansion och tillgång till nya marknader är multikanalkonsumenten en 

intressant målgrupp. De har ett högre livstidsvärde och spenderar mer i genomsnitt än 

konsumenter som handlar genom en kanal. Motivationen och strategin bakom en 

multikanalhandel kommer dock att behandlas närmare i ett separat avsnitt senare. 

 

Zhang et al. (2010) påstår att multikanalsåterförsäljare genom sina kanaler har 

möjlighet att skapa strategiska fördelar gentemot sina föregångare med endast en 

kanal. Fördelar som inte är lätta att kopiera eller upptäcka såsom korrekt 

kundinformation, vilket multikanalåterförsäljare kan samla in främst genom internet – 

eller katalogkanalen. Samt ett sömlöst samspel mellan kanaler för kundens interaktion 

med företaget. Dock är dessa synergier och nyttan av multikanalsamarbeten svåra att 

mäta och problemen blir tydligare när det visar sig att en klar majoritet av 

multikanalåterförsäljarna inte mäter nyttan av sina kanalsynergier regelbundet. Zhang 
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et al. (2010) har genomfört undersökande intervjuer och kartlagt fem stycken 

synergieffekter vid kanalsamarbeten varav en av dessa är insamling av information 

genom en kanal som används för att förbättra beslut i en annan. Det kan handla om 

kartläggning av köpmönster i en kanal som används för att förbättra försäljningen i en 

annan. 

 

I nutid verkar den praktiska betydelsen för multikanalåterförsäljning ha utökat sin 

omfattning och som för 10 år sedan tror återförsäljare allt mer på att en 

multikanalnärvaro skapar synergieffekter. Avery et al. (2012) har undersökt effekter 

mellan kanaler vid addering av en ny kanal, närmare bestämt en fysisk butik. De har 

skiljt på korttids- och långtidseffekter och mellan förstagångskunder och 

återkommande kunder i undersökningen. Eftersom tidigare forskning har undersökt 

hur kanaler påverkas vid introduktion av en internetkanal har de valt att se effekter 

vid tillägg av fysiska butiker till redan existerande internet- och katalogkanaler. Det 

har visat sig i resultaten att addera en fysisk butik ger olika effekter mellan kanaler, 

över tid och mellan konsumenter. Öppnande av en fysisk butik kan kannibalisera på 

efterfrågan i katalogkanalen direkt. Med en längre tidshorisont var den fysiska 

butiken en tillgång, för både internet- och katalogkanalen, med ett större uppsving för 

internetkanalen. Mellan konsumenter tydde resultaten på att den fysiska butiken till en 

början kannibaliserade på återkommande kunder i internet- och katalogkanalerna. 

Men över tid skapade butiken nya kunder i en snabbare hastighet än tidigare. En 

fysisk butik kan alltså skapa positiva effekter över tid och synergier mellan olika 

försäljningskanaler. 

 

Fysiska butiker och addering av virtuella kanaler har blivit multikanalförsäljning där 

både rena e-handlare och traditionella återförsäljare breddat möjligheterna. 

Betydelsen för multikanalhandel och potentialen hos dess synergieffekter har ökat allt 

mer genom åren. Den presenterade litteraturen behandlar till största del traditionella 

återförsäljare som skaffat en virtuell närvaro. Det kan därför vara ett bidrag till 

forskningen att undersöka e-handlare som istället skaffat en fysisk närvaro. Eftersom 

vikten av multikanalåterförsäljning blivit större och även de medföljande 

synergieffekterna har en koppling gjorts mellan den strategiska fördelen 

kundinformation och synergieffekter vid kanalsamarbeten. Mer specifikt, insamling 

av kundinformation i en kanal som utnyttjas för att förbättra beslut i en annan. Har 

multikanalhandlare insett möjligheten och framförallt, tas tillfället tillvara på? 

 

Tabell 1, sammanställning av multikanalhandel och synergier mellan handelskanaler 

 

Forskare Sammanställning 

Enders och Jelassi (2000) Internet har påverkat detaljhandeln. De tror 

på en kombination av de båda 

handelskanalerna för att optimera handeln. 

Adelaar, Bouwman och Steinfield (2004) Belyser styrkor och svagheter hos de båda 

handelskanalerna. Synergieffekter kan skapas 

vid en kombination av de båda. 

Kennedy och Coughlan (2006) Handel kan med fördel utformas utifrån flera 

kanaler och sammanlänka dessa. 

Weltevreden och Boschma (2008) Handeln har länge dominerats av traditionell 

handel, men att företag har sett fördelar med 

att expandera med hjälp av internet.  

Zhang et al. (2010) Att tillhandahålla tjänster eller varor i flera 
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handelskanaler gör återförsäljaren till 

multikanalhandlare. Multikanalkunder är mer 

värdefulla än enkanalskunder. Möjliga 

synergieffekter vid kanalsamarbeten, dock 

kan dessa vara svåra att mäta. 

Avery et al. (2012) Har undersökt effekterna av att addera en 

fysisk kanal till internet- och katalogkanalen. 

En effekt kan vara kannibalisering. De menar 

dock att effekterna förändras utifrån ett 

kortsiktigt och långsikt perspektiv. 

Källa, egen sammanställning 

2.2.2 E-handelns räckvidd 
Grundtanken med att använda flera handelskanaler kan skilja sig bland företag. En 

anledning kan vara att stärka banden mellan företag och kunder på en marknad där 

företaget redan är aktiva. Dessutom kan e-handel användas för att upprätthålla 

kontakten med kunder som inte befinner sig i företagets geografiska område eller för 

att nå ut till en större kundstock.  

 

En generell uppfattning om e-handel är att den kan användas för att kunna gå in på 

nya geografiska marknader. Men det är en uppfattning som Adelaar, Bouwman och 

Steinfield (2004) inte håller med om. Forskarna har undersökt både standardiserade 

och icke- standardiserade produkter, inom olika branscher men anser inte att det är ett 

tillvägagångssätt som används i praktiken. Däremot kan forskningen anses ha sina 

begränsningar då den enbart tittat på traditionella företag som vidgat sin verksamhet 

genom att addera en virtuellkanal.  

 

Fysiska kanaler har inte samma räckvidd som en virtuell kanal då den är begränsad 

till ett geografiskt område. Zhang et al. (2010) menar att företagen kan utvidga sin 

verksamhet genom en icke-fysisk kanal såsom internet för att kunna utnyttja 

skalfördelar och att expandera sin marknadstäckning utan att behöva öppna fler 

fysiska butiker. Det kan vara kostsamt och riskfyllt att öppna nya fysiska butiker på 

marknader som företaget inte har kunskap om. Därav kan det vara ett sätt att minska 

risken genom att först använda en virtuell kanal för att testa marknader.  

 

Även fast Adelaar, Bouwman och Steinfields (2004) resultat visade att företag inte 

använder e-handel för att nå nya geografiska marknader så finns det teoretiskt stöd i 

deras och annan forskning att möjligheten finns. Bland annat listar Berman och 

Thelen (2004) att internetkanalen har möjlighet att ge tillgång till en global marknad 

utan fysiska butiker. Enders och Jelassi (2000) belyser att det även talas om en längre 

räckvidd än fysiska butiker för internetkanalen vid försäljning och marknadsföring via 

webben. Samt genom Porter (2001) som beskriver att användning av internet som 

kanal har en benägenhet att bredda marknader geografisk från lokalt till regionalt, 

nationellt eller globalt. Dessutom beskriver Steinfield (2002) att addering av en 

virtuell kanal kan ge bolag möjligheten att expandera till nya geografiska marknader, 

nya produktmarknader och nya typer av kunder. 

 

Den presenterade forskningen har nästan uteslutande undersökt företag med fysiska 

butiker som expanderar sin verksamhet genom att skaffa en virtuell kanal att tillgå. 

Kanske ser det annorlunda ut för e-handelsföretag som blivit multikanalhandlare? Att 

de använt möjligheten att vara geografisk obunden och testar nya marknader via e-
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handel eller utnyttjar information från e-handeln för att strategiskt kunna placera ut 

fysiska butiker som komplement där de mest behövs? Det här kan representera hur 

informationsutnyttjade mellan kanaler kan te sig i praktiken. 

 

Tabell 2, sammanställning av e-handelns räckvidd 

 

Forskare Sammanställning 

Enders och Jelassi (2000) Menar att internetkanalen har längre räckvidd 

i försäljning och marknadsföring jämfört med 

fysiska butiker. 

Porter (2001) Internet breddar marknader regionalt, 

nationellt och globalt. 

Steinfield (2002) Att addera en virtuell kanal kan ge möjlighet 

att växa till andra geografiska områden. 

Adelaar, Bouwman och Steinfields (2004) Anser att e-handel inte används för att gå in 

på nya geografiska marknader. 

Berman och Thelen (2004) Global räckvidd med internet utan att ha 

fysiska butiker. 

Zhang et al. (2010) Utveckla verksamheten genom internet och 

dra nytta av skalfördelar och större 

marknadstäckning utan att öppna fler fysiska 

butiker. 

Källa, egen sammanställning 

2.2.3 Motivationen och strategin bakom att bli multikanalhandlare 
Levary och Mathieu (2000) utformade en jämförande modell för att kunna värdera 

olika försäljningskanaler. De utvärderade även försäljningskanalerna i en kombination 

av varandra. Resultatet som de kom fram till var att en hybridstruktur av 

försäljningskanaler kommer att vara det mest framgångsrika ur företagens perspektiv. 

Den hybrida strukturen innebär att en kombination av e-handel och traditionella 

fysiska butiker skulle kunna vara den kombination som tillfredsställer kundernas 

efterfrågan. Både traditionell handel i form av fysiska butiker och e-handel har sina 

fördelar. Traditionell handel innehar kunskaper som kan vara gynnsamma i 

introduktionen av en ny försäljningskanal såsom e-handel. Genom traditionell handel 

kan varumärkeskännedom öka samt att kunderna känner ökad tillit och säkerhet. 

Samtidigt som traditionell handel har sina egenskaper och kan bidra med en positiv 

bild gentemot kunderna, kan e-handel fungera som ett komplement för de kunder som 

vill genomföra ett snabbt köp i en kanal som alltid har öppet. En bakomliggande orsak 

till att använda flera försäljningskanaler är för att möta kundernas olika preferenser. 

Att handeln tillsammans med dess försäljningskanaler har utvecklats kan konstateras. 

Frågan blir därmed huruvida företagen gör medvetna val för att kunna integrera flera 

försäljningskanaler. Återförsäljarna måste därmed utveckla strategier för att kunna 

tillfredsställa sina kunder och deras preferenser. Den slutsats som Levary och Mathieu 

kom fram till var för att ha en fördelaktig handelsstruktur krävs det en väl utarbetad 

strategi och en väl integrerad informationsstruktur.  

 

Vidare har Piris, Fitzgerald och Serrano (2004) undersökt strategiska 

motivationsfaktorer och den förväntade nytta, som kan relateras till införandet av e-

handel i en traditionell struktur med fysiska butiker. En av nyttorna som kunde 

kartläggas var ökad inriktning på kunden samt en förbättrad intern kommunikation 

som internetkanalen kan ha fört med sig. Trots att äldre litteratur påpekar 
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svårigheterna med att uppnå komparativa fördelar med hjälp av internetkanaler verkar 

företagen ändå värdera nyttan högt. Genom att kombinera försäljningskanalerna kan 

företagens konkurrenskraft öka samt skapa strategiska fördelar och det kan vara en 

stark motivationsfaktor i e-handelsfrågor. Detta är en trolig anledning till varför 

företag vill använda sig av flera kanaler.  

 

Weltevreden och Boschma (2008) kompletterade den tidigare forskningen med mer 

inriktning på internetstrategi och upplevd prestation med införandet av en virtuell 

kanal hos traditionella återförsäljare. Internetstrategin hade knappt någon negativ 

inverkan alls på upplevd prestanda utan sågs mest ha en neutral eller positiv påverkan. 

Samtidigt tydde resultaten på att en mer avancerad internetstrategi ledde till förbättrad 

prestanda. De effekter som kartlades var ökad konkurrenskraft och bättre fokus på 

kunderna genom en introduktion av en internetkanal. Vidare upptäckter var att 

återförsäljare som använde sig av en synergistrategi uppfattades prestera bättre. Det 

finns skillnader mellan självständiga återförsäljare och butikskedjor, där det var mer 

lönsamt för självständiga återförsäljare att introducera en internetkanal. Det kan 

troligen bero på att konkurrensen mellan butikskedjor är mer intensiv och att en 

internetkanal kan ses som något grundläggande. Samtidigt som det är motsatt effekt 

för enskilda återförsäljare vilket gör att adderandet av en internetkanal kan göra 

skillnad för deras konkurrenskraft.  

 

I en studie av Yan (2010) behandlas de risker som flera handelskanaler kan innebära. 

Han menar att då företag introducerar flera handelskanaler krävs det viss tanke bakom 

det hela för att det ska bli ett lyckat utfall. En upptäckt är att företag löper en större 

risk för kanalkonflikter om de inte är integrerade med varandra. Generellt kan 

kanalkonflikter leda till en mindre vinst för samtliga kanaler. En anledning till varför 

företag strävar efter att integrera sina kanaler är att de annars möter en risk för 

minskad vinst. För att undvika konflikt mellan kanalerna så kan återförsäljarna 

integrera dessa på olika sätt. Till exempel genom att ge kunderna information och 

support genom internetkanalen, samtidigt som handeln överlämnas till de traditionella 

butikerna. Redan 2004 presenterade Adelaar, Bouwman och Steinfield en studie som 

påvisade att graden av integration mellan kanalerna kan påverka de synergier som 

företaget upplever samt påverka företagets förmåga att nå ut till nya kundkretsar och 

geografiska marknader. Forskningen har därmed i flera steg sett hur integreringen 

mellan kanaler kan ha en inverkan på huruvida det blir ett lyckat utfall att använda 

flera kanaler eller ej. 

 

Genom att addera en virtuell kanal till redan existerade fysiska menar Zhang et al. 

(2010) att företag kan expandera till andra geografiska marknader utan att öppna en 

ny fysisk butik. Enligt Neslin och Shankar (2009) betyder det att företagen kan nå till 

en vidare kundkrets än den som finns inom det geografiska området. Empiriska 

studier har påvisat att kunder som använder flera kanaler är mer värdefulla jämfört 

med kunder som enbart använder en kanal. Det betyder att det finns ytterligare 

drivkraft för företagen att använda flera kanaler. Att det är mer värdefullt att ha 

multikanalkunder gör det tänkvärt att utveckla multikanalhandel. Zhang et al. (2010) 

menar att möjligheten att addera en ytterligare försäljningskanal kan locka till sig nya 

kunder som därmed kan bidra med ett större värde utan att göra ett skift i till exempel 

produktutbud för att testa en oprövad kundkrets.  
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Zhang et al. (2010) menar att lägga till en virtuell kanal kan vara ett relativt billigt 

alternativ för att nå till nya marknader men att det även finns andra faktorer till varför 

företag strävar efter multikanalhandel. Genom att använda sig av en kombination av 

handelskanaler kan företagen tillfredsställa sina kunders förväntningar och behov på 

ett anpassat sätt. Det ger i sin tur fler nöjda kunder som är lojala mot företaget. Med 

hjälp av en kombination av handelskanaler kan kunden välja vilken kanal som passar 

bäst och ger bästa tänkbara upplevelse. En annan motivationsfaktor kan vara 

möjligheten att skapa strategiska fördelar inom företaget genom att skapa resurser 

som är svåra att upptäcka och kopiera av konkurrenterna. Dessa faktorer kan vara tyst 

kunskap om hur en friktionsfri kontakt till kunderna har upprätthållits eller 

omfattande kundinformation.  

 

Multikanalhandel ger därmed kunderna möjlighet att anpassa sitt val av handelskanal 

utefter sina köp samt att de kan söka information och få skräddasydda erbjudanden. 

Genom att upprätthålla en nära kontakt med sina kunder kan företagen arbeta med 

kundernas lojalitet samt att det finns möjlighet att minska företagets kostnader då de 

har bättre kunskap om kunderna. Dock verkar forskningen om vad som motiverar 

företag att agera multikanalhandlare, främst genom att lägga till en virtuell kanal, vara 

ganska fragmenterad. Det görs av flera olika anledningar och ibland utan tilltänkt 

strategi. Det kan därför vara av intresse att bygga vidare på litteraturen genom att se 

vad som har motiverat företagen. Framförallt med företag som har varit rena e-

handlare innan de blev multikanalåterförsäljare vilket inte varit litteraturens 

huvudsakliga inriktning. 

 

Tabell 3, sammanställning av motivationen och strategin bakom att bli 

multikanalhandlare 

 

Forskare Sammanställning 

Levary och Mathieu (2000) Utvärderat handelskanalerna med en 

kombination av e-handel och fysiska butiker. 

Resultatet tyder på att en kombination av 

dessa är det vinnande konceptet, men det 

krävs en väl utformad strategi och integrerad 

informationsstruktur. 

Adelaar, Bouwman och Steinfield (2004) Graden av integration mellan handelskanaler 

kan påverka potentiella synergier. 

Integrationen inverkar på om det blir ett 

lyckat utfall med en ny handelskanal. 

Piris, Fitzgerald och Serrano (2004) Företagen verkar värdera nyttan av internet 

och de komparativa fördelarna som det kan 

föra med sig. Att implementera internet i 

verksamheten ledde till nyttor, som mer 

kundfokus och bättre intern kommunikation.  

Weltevreden och Boschma (2008) De konstaterade att internetstrategi hade 

neutrala eller svagt positiva effekter samtidigt 

som synergistrategier uppvisade positiva 

resultat. Skillnader mellan självständiga 

återförsäljare och butikskedjor kartlades 

även. 

Neslin och Shankar (2009) Genom att addera en virtuell kanal kan 

företag nå till en potentiellt större kundkrets. 

Forskningen tyder på att multikanalkunder är 
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värdefulla vilket kan vara en drivkraft till att 

använda fler handelskanaler.  

Yan (2010) Belyser risker med att ha flera 

handelskanaler. En risk är bland annat 

kanalkonflikt som kan leda till minskad vinst 

i samtliga kanaler. 

Zhang et al. (2010) En virtuell kanal kan nå till en annan 

kundkrets utan att produktutbudet förändras. 

Zhang et al. menar dessutom att addera en 

virtuell kanal var ett relativt billigt sätt att nå 

nya marknader. Multikanalhandel 

tillfredsställer dessutom fler kunders 

preferenser, vilket kan leda till mer lojala 

kunder. 

Källa, egen sammanställning 

2.2.4 Alla produkter lämpar sig inte för e-handel 
Enligt Enders och Jelassi (2000) har produkter olika egenskaper som innebär att de 

inte kan bli digitaliserade. Det kan handla om kläder, matvaror, möbler, 

hushållsprodukter och bilar. För dessa produkter kommer internet troligen att bli en 

intressant källa för konsumenter att inhämta information. Men det är fortfarande 

sannolikt att kunder kommer att vilja genomföra köpet och ha shoppingupplevelsen i 

en fysisk butik. 

 

Grewal et al. (2004) anser istället för att diskutera vilka produkter som kan bli 

digitaliserade och inte, har forskningen framhävt standardisering hos produkter som 

avgör dess lämplighet för e-handel och fysisk shopping. Produkter i standardiserade 

format kan vara CD-skivor, böcker eller datorkomponenter som har lättigenkända 

varumärken med högre potential att säljas via internet, inte bara intressanta vid 

inhämtning av information. Förutom särskiljande varumärken har konsumenter 

nästintill ingen osäkerhet gällande kvalitén hos standardiserade produkter. Det 

betyder att skillnaden i kvalité hos exempelvis en bok inte bör skilja mellan olika 

återförsäljningskanaler. Det standardiserade formatet hos olika varor med 

differentierade varumärken och specifikationer gör dessutom att de är lätta att 

identifiera genom sökmotorer för att till exempel hitta det bästa priset. Sammantaget 

har standardiserade produkter en bättre förutsättning för försäljning via icke-fysiska 

återförsäljningskanaler än varor som saknar ett standardiserat format.  

 

Grewal et al. (2004) hävdar att förutom kundens osäkerhet gällande produktens 

kvalité har kunder ofta andra preferenser kopplade till vissa specifika varor. För icke-

standardiserade varor kräver ofta kunden att kunna känna, se och pröva produkten för 

att kunna utvärdera den inför ett köp, vilket inte likvärdigt kan representeras i en 

digital miljö. Genom internetkanalen är återförsäljare oförmögna att tillfredsställa det 

behovet som kunderna efterfrågar, gällande utvärdering med de sinnena. Men 

återförsäljare har vissa möjligheter att visualisera och presentera produkter till 

konsumenter genom olika multimediavisningar och produktbeskrivningar. Dock är 

dessa klart begränsade och motsvarar inte vad en fysisk butik kan erbjuda 

konsumenten. Det här kan vara en av anledningarna till att de mest köpta produkterna 

via internet fortfarande är de med ett standardiserat format som inte har en hög ”kläm- 

och känn-” faktor.  
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Det kan utläsas från ovan att produkters lämplighet för handel via internet och dess 

egenskaper som standardiserade eller icke-standardiserade, grundas i konsumentens 

behov vid en köpprocess. Internetkanalen har möjlighet att erbjuda kunder fri 

returnering för köpta varor för att minska problematiken gällande den fysiska 

utvärderingen, som ofta krävs hos icke-standardiserade produkter. Dock genererar 

själva returneringen en kostnad som företaget får bära, istället för konsumenten vid 

erbjudandet. Det kan underlätta för konsumentens beslut men själva problematiken 

kvarstår.  

 

Internetkanalen saknar möjlighet för konsumenten att genomföra test och fysiskt 

utvärdera produkten som enligt Avery et al. (2012) kan öka risken för returnering av 

ett köp. Vidare menar forskarna även att frånvaron av en fysisk butik, och således 

även företagens legitimitet, kan öka risken för osäkerhet hos konsumenten angående 

ett köp. Det här omfattar inte osäkerhet rörande produkten utan det specifika företaget 

bakom försäljningen. 

 

Enligt Zhang et al. (2010) kan återförsäljarna använda sig av en multikanalmetod för 

att tillfredsställa fler av kundernas varierande preferenser. Möjligheter finns att 

överbrygga olika problem beträffande standardiserade och icke-standardiserade 

produkter genom försäljning i flera kanaler. Fysiska kanaler har fördelar som innebär 

att de kan ge kunden en mer komplett upplevelse genom de olika sinnena men 

samtidigt kräver det att kunden är villig att lägga ner mer energi jämfört med att 

handla via internet. Men om en kund som handlar icke-standardiserade varor vill 

kunna se, känna och testa produkten innan köpet kommer förmodligen denna också 

lägga ner den extra mödan som krävs vid shopping genom en fysisk handelskanal. 

 

Kan typen av produkt spela roll i beslutet att skaffa en fysisk butik för e-handlare, för 

att motverka de negativa aspekterna hos den virtuella verksamheten? Det kan handla 

om feedback från konsumenter angående produkterna eller annan information 

kopplad till produkttyp som influerat beslutet. 

 

Tabell 4, sammanställning av, alla produkter lämpar sig inte för e-handel 

 

Forskare Sammanställning 

Enders och Jelassi (2000) Beroende på produktens egenskaper är det 

enklare eller svårare att digitalisera och få 

kunden att genomföra köp via internet. 

Grewal et al. (2004) Forskningen har framhävt standardisering 

som en faktor som avgör produkters 

lämplighet för e-handel. 

Zhang et al. (2010) Genom att använda multikanalhandel kan 

problem med vilka produkter som är 

lämpliga för olika kanaler övervinnas. 

Avery et al. (2012) Kunden saknar möjlighet att testa produkter 

som är icke standardiserade, vilket kan leda 

till returnering. Osäkerhet kan även ha 

uppkommit om det inte finns en fysisk butik 

som legitimerar återförsäljaren. 

Källa, egen sammanställning 
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2.3 Sammanfattning 
I forskningsläget har multikanalhandel med e-handel varit utgångspunkten. Utifrån 

det huvudsakliga ämnet har sedan fyra teman kunnat urskiljas från forskningen. Dessa 

teman har utgjort grunden för uppsatsens inriktning. Multikanalhandel med fysiska 

butiker och virtuella kanaler har funnits länge och utvecklats i ett försök att uppnå 

synergieffekter och fördelar genom att kombinera de båda återförsäljningssätten. 

Genom de olika försäljningskanalerna har multikanalhandlare möjlighet att skapa 

strategiska fördelar gentemot konkurrenter som är svåra att upptäcka och kopiera. En 

av dessa är korrekt kundinformation vilket multikanalhandlare kan skaffa sig genom 

den stora mängd information som kan lagras via katalog- och internetkanalen. Dock 

är dessa svåra att mäta och företagen genomför inte regelbundet uppskattningar av 

kanalsynergier såsom utnyttjande av information från en kanal för att förbättra beslut i 

en annan. Vet dem att de finns? Tar de tillfället i akt som ges utav 

informationssamlandet i internetkanalen? 

 

Det är svårt att diskutera multikanalhandel utan att ta upp motivationen och strategin 

bakom multikanalhandel och e-handel. Det verkar inte finnas en enskild faktor som 

motiverar företag att tillhandahålla försäljning i mer än en kanal utan oftast flera. 

Forskningen har bland annat tagit upp att tillfredsställa kunderna, få tillgång till nya 

kunder, öka konkurrenskraft, skapa strategiska fördelar samt att nå ut till nya 

geografiska marknader för att nämna några. Motivationen bakom att expandera 

verksamheten genom tillägg av en ytterligare kanal, en virtuell, är ganska 

fragmenterad. Men gemensamt handlar det om att bygga på respektive kanals tydliga 

fördel och minska nackdelarna. Förverkligades den ursprungliga målsättningen? 

Fanns tankar om kanalöverskridande synergier med redan här? 

 

Att internetkanalen har andra egenskaper än den fysiska butiken är ganska självklart. 

Ett återkommande tema inom forskningen är den virtuella kanalens förmåga att ge 

möjlighet till expansion mot nya geografiska marknader. Av uppenbara anledningar 

har återförsäljning via internet, potentialen att vidga fysiska verksamheters omfång. 

Att möjligheten används i praktiken är dock inte fastställt då resultat har visat på 

motsatsen. Dock har forskningen i stora drag undersökt återförsäljare med fysiska 

butiker som gått online. Använder återförsäljare, som från starten varit virtuella, 

kanalen annorlunda eller utnyttjar de den geografiska möjligheten från e-handeln för 

att öppna fysiska butiker istället för tvärtom? 

 

Det här blir ännu mer intressant när det faktum att inte alla produkter lämpar sig för 

handel via internetkanalen tas med i sammanhanget. Produkter har olika egenskaper 

och kan delas in i standardiserade produkter och icke-standardiserade. De 

förstnämnda produkterna har ett format som innebär att kunden inte har lika stort 

behov av utvärdering eller test innan ett köp. Det kan handla om böcker eller 

datorkomponenter. För icke-standardiserade produkter vill kunden gärna känna, se 

och pröva produkten innan ett köp, som i fallet med kläder. Något som den virtuella 

kanalen inte kan erbjuda, vilket kan skapa osäkerhet angående produktens kvalité och 

dessutom osäkerhet om företaget bakom försäljningen. Vid multikanalhandel kan 

dock kundernas varierande preferenser berörande produkttyp överbryggas. Utnyttjas 

denna kunskap i praktiken mellan kanaler? 

 

Doherty och Ellis- Chadwick (2010a) menar givet de tydliga tecknen på att e-handel 

kommer att fortsätta växa i framtiden behöver den akademiska världen följa med i 
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utvecklingen. Det finns därför ett behov att litteraturen fortsätter växa i takt med 

utvecklingen för att underlätta och kunna förklara den mångsidiga påverkan på 

handeln. Doherty och Ellis- Chadwick (2010b) lägger mer betoning på framförallt 

återförsäljarnas perspektiv för att skapa bättre förståelse för dem. Yan (2010) menar 

att framtida forskning kan rikta in sig på metoder och strategier för exempelvis hur 

information kan delas mellan virtuella och traditionella handelskanaler.  

 

Av de ursprungliga teman som forskningsläget berört har olika mindre utforskade 

ämnen uppmärksammats och kombinerats för att bilda utgångspunkten för den här 

uppsatsen. Ett huvudsakligt fokus har lagts på informationsnyttjande mellan kanaler 

hos multikanalhandlare som startat som rena internetförsäljare. Som kan utläsas ovan 

har forskare betonat behovet av den här typen av forskning.   
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3. Metod 
 

Detta avsnitt ämnar presentera hur studien vetenskapligt har utformats samt 

genomförande och val av undersökningsgrupp. Kapitlet avslutas med en kritisk 

granskning av studiens trovärdighet och avslutningsvis kritiska reflektionen.  

 

Detaljhandeln i form av både fysiska butiker samt virtuella kanaler kan påverkas av 

regleringar och händelser i omvärlden. Det kan vara tullar som påverkar vilka varor 

som företag väljer att importera eller så kan det påverka vilka länder som de väljer att 

erbjuda sina produkter till. Regleringar som kan påverka branschen kan därmed vara 

uppkomsten eller förändringar av tullunioner och länders olika krav på farligt innehåll 

hos produkter. Dessutom kan handeln påverkas av konjunkturer och andra oroligheter 

i världen. För företags informationsinsamling krävs medvetenhet inför de regler som 

finns angående personuppgifter som framförallt regleras genom personuppgiftslagen, 

PUL. Med dessa faktorer i åtanken har metoden utformats. Då världen är föränderlig 

och det påverkar detaljhandel kommer troligen de empiriska resultaten att influeras av 

det som föregår i världen just nu. 

 

Denscombe (2009) anser att i utformandet och genomförandet av en studie krävs det 

att forskarna gör aktiva val. Val som kommer innebära antaganden om det som 

kommer att undersökas. Dessa ställningstaganden kommer att medföra både 

nackdelar och fördelar med de perspektiv som skall tas i beaktan. Det som 

kännetecknar en väl utformad forskning är hur valen har gjorts och att de är 

välbetänkta samt förankrade i studien. 

3.1 Vetenskaplig ansats  
Enligt Patel och Davidson (2003) finns det påtagliga skillnaderna mellan synen på 

kunskap och synen på det varande. Ontologin kan ses vara lärandet om det varande 

och därmed sociala ting samt dess art och natur. Fundamentala tankar blir då huruvida 

de sociala företeelserna som är tänkta att studeras kan eller ska uppfattas som 

objektiva enheter. Denna uppfattning styr sedan val inom ontologin. Till skillnad mot 

ontologin är grundläggande karaktärsdrag för det kunskapsteoretiska perspektivet 

även kallat epistemologiska frågor, vad som är eller kan betraktas som godtagbar 

kunskap. Viktiga åtaganden blir därmed huruvida den sociala verkligheten kan eller 

bör studeras utifrån naturvetenskapens principer, metoder och verklighetsbild eller ett 

ontologiskt perspektiv. 

 

Syftet med denna uppsats är att studera ett fenomen som författarna har som avsikt att 

skapa förståelse för. Det valda fenomenet är hur kunskapsutbyte mellan 

handelskanaler kan användas för att utveckla verksamheten. Att använda en 

ontologisk utgångspunkt kan bli problematiskt då studien inte avser att undersöka 

varandet av fenomenet. Svårigheten ligger även i huruvida fenomenet kan ses som 

beroende eller oberoende av sociala aktörer, samt om fenomenet kan ses som en 

objektiv enhet. För att uppfylla uppsatsens syfte kommer kunskapsteoretiska frågor 

vara mer lämpade för att utreda samt att skapa förståelse.  

 
Det kunskapsteoretiska perspektivet innefattar framförallt tre grenar positivism, 

realism och tolkningsperspektivet. Patel och Davidson (2003) hävdar att den 

positivistiska synen rymmer både ett deduktivt och ett induktivt synsätt. Positivismen 

använder ett naturvetenskapligt synsätt för att studera verkligheten. Därmed 
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inkluderar antagande som att riktig kunskap endast erhålls genom sinnena, en princip 

som kallas för fenomenalism. Vetenskapen ska vara värderingsfri, teorins syfte är att 

generera hypoteser som sedan kan testas empiriskt även kallat deduktivism och att 

kunskap erhålls genom att samla in fakta så kallad induktivism. Det gör att positivism 

kan användas både för deduktiva och induktiva studier. Svårigheter med 

tillvägagångssättet är bland annat att teoretiska termer som inte direkt går att 

observera erhåller ett lågt genuint vetenskapligt värde. Ytterligare svårigheter med 

den positivistiska synen kan vara att det är svårt att samla in fakta och göra 

observationer som inte påverkar redan existerade teorier. Men dessa svagheter bidrar 

med att observationer som görs med en positivistisk syn teoretiskt ger en högre 

kunskapsstatus.  

 

Realismen beskrivs av Patel och Davidson (2003) som en ytterligare filosofisk 

ståndpunkt. Realismen har viss koppling till positivismen gällande att den 

naturvetenskapliga synen tillsammans med det samhällsvetenskapliga perspektivet 

bör använda sig av samma insamlingsmetod och tolkning av data. Forskare som 

använder realismen bör dessutom ta hänsyn till den yttre verkligheten och vikt läggs 

på forskarens eget förnuft. Realismen kan sedan delas in i fler undergrupper bland 

annat empirisk realism som betyder att lämpliga metoder används för att förstå 

verkligheten. Den utelämnar de faktum att det finns varaktiga strukturer som ger 

upphov till de observerbara fenomenen. 

 

Bryman och Bell (2013) presenterade det filosofiska tolkningsperspektivet, 

interpretativism som kan ses som ett alternativ till det positivistiska synsättet. 

Tolkningsperspektivet grundas på att det finns skillnader mellan att studera 

naturvetenskapliga objekt och samhällsvetenskapliga, av forskaren krävs då förmågan 

att uppfatta de sociala fenomens subjektiva innebörd. Grundtanken är därmed att 

människors tankar och intentioner skiljer sig mot naturvetenskapliga projekt. 

Samhällsvetenskapliga studier kräver därför en forskningsprocess som är utformad för 

att spegla det som är specifik och särskiljande för människor och deras handlingar. 

Syftet med att använda tolkningsperspektivet är antingen för att kunna förklara 

människors beteende eller skapa förståelse.  

 

Genom att använda tolkningsperspektivet ges större utrymme för författarna att se till 

människorna och deras handlingar. Det skapar därmed en möjlighet att förklara eller 

tolka den sociala verkligheten utan de begräsningar som ett naturvetenskapligt synsätt 

annars skulle ha innefattat. Om istället ett positivistiskt synsätt används skulle 

svårigheter uppkomma då kunskap endast anses godtagbar om den kan observeras. 

Uppsatsens syfte avgör därmed att positivismen utesluts, då det inte skulle hjälpa 

författarna att förstå eller tolka det valda fenomenet, eftersom positivismen används 

bland annat för att beskriva väldigt generell och ytlig datainsamling. Däremot genom 

att använda tolkningsperspektivet sker det till viss del på bekostnad av kunskapens 

värde i form av objektivitet. Det innebär att när författarna använder sig av 

tolkningsperspektivet behöver de vara medvetna om att det valda fenomenet kommer 

att påverkas av subjektiva tankar även om detta inte skulle komma av författarna 

själva. Till följd av ett tolkningsperspektiv blir det en subjektiv syn på verklighet och 

därmed hur människor själva uppfattar den. Realismen har sin utgångspunkt ifrån 

positivismen men ser även till den yttre verkligheten. Detta kan vara viktigt för den 

aktuella studien då det finns en risk för att verkligheten kan te sig annorlunda än den 

som författarna upptäcker via den subjektiva synen på verkligheten. Dock delar både 
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realismen och positivismen samma förhållningssätt till naturvetenskapen vilket gör att 

det tillvägagångssättet inte lämpar sig för studien. Studien avser att undersöka 

informationsutbytet mellan handelskanaler vilket är svårt att genomföra med endast 

observationer. Detta mynnar ut i huruvida forskningen bör ta en kvalitativ eller 

kvantitativ utgångspunkt och även hur synen på tidigare forskning kommer att vara, 

det vill säga induktivt eller deduktivt. 

3.2 Forskningsansats 
Enligt Patel och Davidson (2003) representerar deduktiv och induktiv ansats studiens 

förhållningssätt till teorin. Det vill säga hur verkligheten och empirin är relaterade till 

varandra. Genom en deduktiv ansats används generella teorier och allmänna principer 

för att dra specifika slutsatser om unika fenomen. Att ha en deduktiv ansats betyder 

att hypoteser härleds ur redan befintlig teori och prövas därefter empirisk. I 

samstämmighet med Bryman och Bell (2013) beskriver Patel och Davidson (2003) att 

den deduktiva ansatsen betyder i sin tur, att forskaren formar hypoteser utifrån 

erhållen kunskap inom området som sedan ska bemöts empiriskt. En deduktiv ansats 

och de teorier som därmed är utgångspunkt för studien lägger grunden för vilken 

information som ska insamlas, hur den ska tolkas och hur upptäckterna sedan länkas 

samman med redan grundade teorier. Då utgångspunkten ligger i redan befintliga 

teorier finns det möjlighet till att forskningens objektivitet stärks. Att utgå ifrån 

tidigare teorier ger mindre utrymme för forskningen att bli påverkad av subjektiva 

tankar eller val hos forskaren. Patel och Davidson (2003) menar dock att en nackdel 

med forskning som utgår ifrån tidigare teorier är att dessa kan hämma att nya 

upptäcker görs. Ytterligare nackdelar med den deduktiva ansatsen är att studien då 

blir beroenden av att teorierna som den grundas på är av god kvalitet, för att inte 

återupprepa misstag eller inte bidra med vidare utveckling av teorier.  

 

För att undvika spekulation menar Johannessen och Tufte (2010) att teorier behöver 

underbyggas med empiriskt material. Samtidigt kan empiriska studier med svag 

förankring i teorin lätt bli en beskrivning av det valda fenomenet. Vilket i sin tur ger 

ett lågt vetenskapligt värde och tillför inte några nya infallsvinklar för att förstå de 

vetenskapliga fenomenen.  

 

Enligt Johannessen och Tufte (2010) kan en induktiv ansats ses som motsatsen till den 

deduktiva. Det vill säga att grunden tas ur empirin och dess konsekvenser länkas 

tillbaka till teorin eller ger uppkomst till nya teorier. Patel och Davidson (2003) 

tydliggör det med att en induktiv ansats går forskaren upptäckternas väg och studerar 

forskningsobjektet utan att ha förankrat det i tidigare grundläggande teorier. Därefter 

formas teorier utifrån den insamlade informationen och empiriska resultat. Då både 

deduktiva och induktiva tillvägagångssätt rymmer inslag av den andre så uppkommer 

det tredje angreppssättet, abduktiv ansats. Olsson och Sörensen (2011) presenterar 

den abduktiva ansatsen som en kombination av induktiv- och deduktiv ansats. Det 

abduktiva tillvägagångssättet kan bland annat uppkomma när en induktiv ansats har 

valts, men sedan när analys görs av den insamlade data anser forskaren att de krävs 

ytterligare data. Abduktiv ansats innebär således att studien pendlar mellan data och 

teori.  

 

Det kan te sig enkelt att välja ett tillvägagångssätt för att genomföra studien, men det 

kräver medvetenhet och insikt om att verkligheten inte alltid är svart och vit utan mer 

grå. Vad som avgör vilken ansats som bör användas är synen på verkligheten och dess 
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relation till teorin. Till denna studie kommer teorin framförallt fylla ett syfte som stöd 

för tolkning men även för att kartlägga ett relativt outforskat område. Att använda en 

deduktiv ansats har hjälpt författarna med vilken typ av information som kan vara 

värdefull för studien. Detta gör att inte större vikt läggs på författarnas egna 

subjektiva åsikter utan fokus ligger på redan befintlig teori Patel och Davidsson riktar 

kritik till att en deduktiv ansats inte kan användas för att skapa nya infallsvinklar som 

förklarar vetenskapliga fenomen. För att bemöta detta har författarna framförallt valt 

att använda teorin som ett hjälpmedel för att få guidning hur studiens fenomen kan 

tolkas och förstås. Vidare lämpar sig inte en induktiv ansats på grund av att studiens 

omfattning inte kommer göra så att nya teorier kan utrönas. Att använda en deduktiv 

ansats har ansetts passandet då studiens grundstomme har utgjorts av tidigare 

forskning som sedan har fördjupats med hjälp av det empiriska materialet. Utifrån den 

kunskap som författarna har erhållit genom empirin och teorin har slutsatser kunnat 

formas utifrån studiens analys.  

 

Det som kan vara viktigt är att ha en ödmjuk inställning till att världen är föränderlig 

och att yttre faktorer har påverkat andra forskares arbete. Detta är i 

överrensstämmelse med Patel och Davidson som menar att forskare bör ställa sig 

kritiska till vad för forskning som ligger till grund för studien. Även om författarna 

har haft i åtanken att kvalitén på tidigare forskning bör vara god, så finns det risk att 

verkligenheten har förändrats sedan grundläggande studier var genomförda. Sannolikt 

är att även författarnas studie kommer att påverkas av föränderliga faktorer. För att 

kunna bidra till forskningsfronten har författarna ansett att en deduktiv ansats bör 

appliceras. Det gör att nya infallsvinklar kan beröras eftersom studien har förankring i 

teorin och risken för spekulation blir mindre. Slutligen har inte studien som syfte att 

skapa nya teorier vilket gör att den deduktiva ansatsen kommer att appliceras.  

 

I nästa underkapitel kommer det att diskuteras huruvida en kvalitativ eller ett 

kvantitativt synsätt kommer att användas. Valet av en deduktiv ansats har även haft en 

inverkan på valet mellan en kvalitativ och kvantitativ utformning av studien.  

3.3 Val av metod  
Enligt Bryman och Bell (2013) är det vanligt att forskare som skriver om 

metodologiska frågeställningar särskiljer mellan kvantitativa och kvalitativa 

forskning. Samtidigt ifrågasätts särskiljningen och forskare påstår att det inte finns 

någon användbar skillnad mellan de båda metoderna, men det finns även forskare som 

påstår att det finns grundläggande skillnader mellan de båda. Bryman och Bells 

ställningstagande genomsyrar hela deras bok med att skillnaderna inte blir mindre, 

utan att det blir allt viktigare att särskilja de båda för att kunna klassificera olika 

metoder och tillvägagångssätt inom bland annat företagsekonomisk forskning.  

 

Genom härledning av valet mellan deduktion, induktion, kunskapsteoretiskt och 

ontologiskt och därefter valet av att använda ett tolkningsperspektiv. Bör det enligt 

Bryman och Bells syn på kvalitativ och kvantitativt, mynnas ut till ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Men detta val blir inte alls lika själva klart om Åsbergs (2001) 

åsikter vägs in om huruvida det verkligen finns ett kvalitativt eller kvantitativt 

tillvägagångssätt. Han påstår att det inte finns några metoder som är kvantitativa eller 

kvalitativa utan det hänvisar istället till egenskaperna hos det valda fenomenet. Den 

kvalitativa metoden kan beskrivas i form av ord samtidigt som den kvantitativa 

metoden beskrivs i siffror, men Åsberg hävdar att de båda behövs för att förklara och 
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förstå verkligheten. Åsberg menar att den kunskap som erhålls bör diskuteras befriad 

ifrån kvantitativa-kvalitativa argumentets hämmande och missvisande retorik. 

Däremot betonar Åsberg att data som samlas in kan spegla kvalitativa eller 

kvantitativa egenskaper hos fenomenet som undersöks. Att en kombination behövs för 

att skapa förståelse förtydligas med följande citat. 

 

”Numbers and words are both needed if we are to understand the world” Matthew 

Miles och Michael Huberman (1994, s 40) 

 

Samtidigt som Åsberg ifrågasätter kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt, 

menar Patel och Davison (2003) att kvalitativa tillvägagångssätt är till för att erhålla 

djupare kunskap, till skillnad mot kvantitativa metoder som genererar mer 

fragmenterad kunskap. Patel och Davidson hävdar att varje kvalitativ 

forskningsproblem kräver sin specifika utformning av kvalitativa tillvägagångssätt. 

De menar då att forskarna har möjlighet att själva utforma det kvalitativa 

tillvägagångssättet för att kunna undersöka forskningsproblemet.  

 

Enligt Denscombe (2009) är särskiljningen svårare än vad både Patel och Davidson 

samt Bryman och Bell menar. Kvantitativ och kvalitativ forskning är begrepp som 

används för att beskriva en forsknings utgångspunkt och den används flitigt av 

merparten av samhällsvetenskapliga forskare. Denscombe menar att det är svårt att 

särskilja de båda när de betraktas på ett djupare plan. Han anser att det är framförallt 

tre orsaker till detta  

 

1. De två tillvägagångssätten är inte ömsesidigt uteslutande  

2. Särskiljningen är betydligt förenklad i teorin  

3. Särskiljningen mellan kvantitativt och kvalitativt görs snarare av data än 

forskningsmetod  

 

Därav kan slutsatsen dras, att både Denscombe och Åsberg har liknade syn på 

huruvida forskningsmetoder går att utformas utifrån en kvalitativ eller kvantitativ syn. 

 

Bell (2006) påvisar att ett kvalitativt synsätt utgör en utgångspunkt för att utreda hur 

människor uppfattar sin verklighet. Målet för ett sådant tillvägagångssätt är att få 

insikt snarare än att kunna göra en statistisk analys som ett kvantitativt 

tillvägagångssätt istället bidrar med. Frågan som Bell belyser är huruvida det går att 

göra en vetenskaplig analys på människor och deras subjektiva tankar.  

 

Denna studie kan tänkas vara kvalitativ utifrån de premisser som Byrman och Bell 

samt Patel och Davidson antar. Studien avser att bidra till forskningen med förståelse 

samt djup inom det valda området, och kan därmed ha en kvalitativ syn på 

tillvägagångssättet. För att göra det kommer studien ha ett huvudsakligt fokus på 

ordens värde. Studien kan även te sig vara kvalitativ då studiens syfte sannolikt 

kommer generera empiri i form av människors subjektiva syn på verkligheten. 

Kvalitativa metoder kan anses inrikta sig mer åt ett tolknings- eller ett 

interaktionsbaserat kunskapsperspektiv, vilket tycks stämma överens med denna 

studie. Men för att se till svårigheter med dessa antaganden finns Åsberg och 

Denscombes båda teorier kring kvantitativa och kvalitativa metoder att väga in. 

Denscombes argument om att de båda tillvägagångssätten inte är ömsesidigt 

uteslutande är komplext att motbevisa då en metod kan utformas som en kombination 
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av de båda genom till exempel både intervjuer och enkäter. Även så kallade 

kvalitativa metoder kan generera kvantifierbar data vilket innebär att det inte finns 

några garantier för att det enbart är en kvalitativ metod. Detta påvisar svagheter i 

resonemanget kring kvalitativ- och kvantitativ metod.  

 

Tidigare avsnitt av metoden har motiverat författarnas val mellan både induktiv och 

deduktiv ansats samt huruvida epistemologiska frågor eller ontologiska skall 

användas. Genom uppbyggnaden av argumentationen och dessutom påvisandet av 

briser i resonemanget kring kvalitativ metod är det svårt att helt och hållet rättfärdiga 

metodens utformande. För denna studie kommer utgångspunkten vara ett kvalitativt 

tillvägagångssätt i den meningen att studien kommer lägga vikt på ordens mening och 

dess subjektivitet, men att det inte kommer kunna uteslutas kvantitativa inslag även 

om författarna inte har avsett att undersöka detta. Metoden kan ses som kvalitativ i sitt 

tillvägagångssätt utifrån Patel och Davidson samt Bryman och Bell, men författarna 

själva anser även att empirin som bildas sannolikt kommer vara av kvalitativ art, 

vilket är i samstämmighet som Descombe och Åsberg. Utifrån detta kan både 

metoden och data som genereras ses som kvalitativ.  

3.4 Tillvägagångssätt 
I tidigare avsnitt har författarna motiverat valet av ett tolkningsperspektiv, deduktiv 

ansats samt kvalitativt utformade av metoden. Vidare kommer därmed metoden att 

utformas. Metoden kan ses som verktyget eller de steg på vägen som studien kommer 

att ta, helt enkelt studiens tillvägagångssätt. Metoden bör därmed utformas på så sätt 

att syftet kan besvaras. Inom studien syfte kan det utläsas att det är ett fenomen som 

skall undersökas med hjälp av ett flertal frågeställningar. 

3.4.1 Datainsamling 
Studien kommer att baseras både på primär- och sekundärdata. Enligt Jacobsen 

(2002) baseras primärdata av data som forskarna själva samlat in. Detta kan göras 

genom intervjuer, frågeformulär eller observationer. Fördelar med denna typ av 

information är att forskarna själva kan påverka utformningen av 

informationsinsamlingen, utifrån det specifika forskningsproblemet. Sekundärdata 

skiljer sig ifrån primärdata på så sätt att forskarna själva inte har samlat in 

informationen utan använder sig av data som går att anpassa till studiens syfte. 

 

I denna studie kommer primärdata att samlas in genom intervjuer och kan därmed 

skräddarsys specifik utifrån studiens syfte. Sekundärdata bygger upp framförallt 

inledningskapitlet men även teori och metoddelen. Sekundärdata har bland annat 

hjälpt författarna att kartlägga forskningsområdet för att kunna konkretisera ett 

undersökningsproblem. Författarna har bland annat tagit hjälp av sekundära källor för 

att få guidning om hur data kan tolkas, men även för att utreda vad för begrepp som 

kan vara aktuellt även för denna studie. Dessutom har sekundärdata använts för att 

presentera de företag som deltagit i studien under resultatavsnittet. För att väga upp de 

negativa sidor som finns med sekundärdata används primärdata som har utformats 

specifikt för studiens område. 

3.4.2 Fallstudie  
Fallstudier riktar fokus på ett fenomen som Denscombe (2009) menar förekommer ett 

fåtal gånger. Fokus läggs därmed på att få en djupare bild av händelsen, förhållandet, 

erfarenhet eller processer som kan sammanlänkas till det specifika fallet. 

Tillvägagångssättet är vanligt vid mindre studier och är en metod där karaktärsdragen 
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utformas av forskaren. En grundläggande tanke bakom fallstudier är att studien har 

inriktning på bara en enda undersökningsenhet, vid enstaka tillfällen använder 

forskare sig av två eller flera fenomen att undersöka. Men syftet med en fallstudie är 

att utreda eller belysa ett fall med djup.  

 

Vidare påstår Schell (1992) att en fallstudie är lämpligt när studien avser att svara på 

frågor som hur och varför, eller om forskaren har liten kontroll över det studerade 

fenomenet. Fallstudier kan ses som en flexibel undersökningsmetod och tillåter 

forskaren att se till ett mer holistiskt tillvägagångssätt där både verkligheten samt det 

undersöka eventet kan tas i beaktan.  

 

Denscombe (2009) belyser att fallstudie är en mycket populär metod inom 

samhällsforskning och framförallt vid småskaliga forskningsprojekt. Vanligtvis 

förknippas termen fall som en specifik plats, en specifik person eller en specifik 

händelse. Johannessen och Tufte (2010) menar att fallstudie associeras ofta till 

kvalitativa studier, men det går inte att utesluta kvantitativa eftersom fallstudier ger 

forskare friheter i utformningen av tillvägagångssättet.  

 

Schell´s (1992) kritik till fallstudie är att det är en komplex metod på det sättet hur 

studien bör förberedas och dessa förberedelser generar omfattande kvantiteter av 

dokument. Analysen och presentationen av en fallstudie kräver skicklighet ifrån 

forskarna. Det finns även risk för att forskarna gör subjektiva bedömningar för att 

metoden som sådan är relativt fri för tolkning och utformning, vilket är en större risk 

jämfört med andra metoder. Den subjektiva risken kan bero på forskarens strävan 

efter ett specifikt resultat eller motsägelsefulla personliga eller offentliga åsikter.   

 

Att använda en fallstudie lämpar sig till den här studien då författarna avser att 

beskriva och utforska informationsnyttjandet mellan handelskanaler på djupet med 

utredande frågeställningar. Även om författarna har försökt att konkretiserat området 

som studien avser, kan studien uppvisa drag som kan kopplas till andra 

forskningsdesigner. Ett särskiljande drag ifrån andra forskningsmetoder är att studien 

avser belysa ett specifikt område och dess karaktärsdrag. Schell menade även på att 

fallstudier passar bäst för studier som svarar på hur och varför frågor. I denna studie 

har författarna utarbetat både ett syfte och frågeställningar utifrån den grund som 

Schell anser vara passande för en fallstudie.  

 

För att bemöta kritiken om att metoden är komplex och svår för oerfarna forskare har 

författarna försökt att arbeta så systematiskt som möjligt, dock har det under 

resultatdelen blivit relativt många dokument att behandla. Även om författarna har 

varit medvetna om risken angående subjektiva bedömningar är det svårt att minimera 

dessa helt. Under arbetets gång har författarna diskuterat moment fram och tillbaka 

vilket har resulterat i motiveringar till vägval. I och med att många åtaganden är 

motiverade, ger det läsaren en möjlighet att själv avgöra om författarna har blivit offer 

för sina egna subjektiva värderingar. 

 

Att använda fallstudie ger också författarna större möjligheter att utforma metoden 

efter vad de anser är lämpligt även om det tillkommer risker i och med detta. En 

fördel med valet att använda fallstudie är att det ger en detaljerad fördjupning av ett 

specifikt fall. Ytterligare fördelar med att använda fallstudiedesign är att resultat och 

effekter inte behöver isoleras till ett fåtal orsaker. Författarna får dessutom möjlighet 
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att undersöka problemet i sin verkliga miljö. I detta fall kan en fallstudie ge kvalitativ 

data, vilket kan uppfattas om mer tillgängligt och lättförståeligt, än komplexa diagram 

och matematiska formler.  

3.4.3 Urvalsmetod 
Studien kommer att använda ett icke sannolikhetsurval då författarna har försökt att 

aktivt gör ett representativt urval av intressanta företag. Urvalskriterierna har 

utformats utifrån bakgrunden samt studiens syfte. Internet innebär både möjligheter 

och begräsningar, men en fördel är dess potentiella geografiska spridning. Det är en 

anledning till varför studien avser att studera företag som finns på fler nationella 

marknader än den svenska, på grund av de möjligheter som handel via internet 

innebär. En form av begränsning kan vara länders infrastruktur eller ekonomiska 

möjligheter, men även länder som inskränker medborgarnas frihet på internet. Sedan 

ska de utvalda företagen uppfylla kravet att deras e-handel har kompletterats med en 

fysisk kanal.  

 

Ifrån studiens inledande kapitel går det att utläsa att bland annat information kan ses 

som en konkurrensfördel. För att utreda frågeställningar kan därmed de utvalda 

företagen svara undvikande eller helt utelämna information som de anser vara särskilt 

viktig för företaget. För att undvika detta problem har ett konsultföretag kontaktas 

som kan fungera som en jämförande stödfunktion vid betydande skillnader i svaren.  

 

Utifrån de premisserna har författarna aktivt letat efter kandidater vars profil har 

passat in och därmed använt ett icke sannolikhetsval. Denscombe (2009) menar på att 

en anledning till varför forskare väljer att använda icke sannolikhetsurval är att de inte 

besitter tillräckliga kunskaper om populationen och därav inte har möjlighet att göra 

ett sannolikhetsurval. En ytterligare faktor kan vara att det är svårt att få kontakt med 

urvalet. Vilket innebär att alla enheter inom populationen inte har samma möjligheter 

att komma med vid urvalet.  

 

För att ta reda på hur populationen ser ut har författarna framförallt tittat på 

nyhetssidor om företag som har gått ut med att de öppnar fysiska butiker. Sedan har 

sökningar med nyckelord som till exempel ”e-handlare startar fysisk butik” använts, 

vilket har lett till bland annat pressmeddelanden har hittats.  

 

Konsultföretaget har valts utifrån författarnas egna kontaktnät men skulle uppfylla 

kriteriet att de agerar som rådgivare inom det aktuella segmentet. Valet av 

konsultföretag kan anses relevant för studien då de har rådgivning inom 

handelssegmentet med både fysiska butiker och e-handelskanaler. Det valda 

konsultföretaget var Cupole Consulting Group. Om viss information ses som känslig 

av företagen kan expertperspektivet fungera som en jämförelsepunkt mot företagens 

restriktiva svar. Något som rimligtvis inte borde påverka experten som kan tala fritt, 

då denne inte representerar något handelsföretag. Konsultföretagen kan även bidra 

med en nyansering av hela uppsatsen samt skapa en form av triangulering av 

resultatet och tidigare forskning som annars inte varit möjlig. 

 

De utvalda företagen blev NetOnNet, Bubbleroom, Gymgrossisten, Addnature, Royal 

Design och Babyshop. Däremot valde Royal Design och Babyshop att inte medverka 

och faller därmed bort. Populationen har förändrats under arbetets gång då bland 

annat Lekmer har kompletterat sin virtuella handelskanal med en fysisk butik. De 
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företag som valt att medverka har alla olika inriktningar inom branschen och bör 

kunna ge en relativt bra bild över det tänkta undersökningsområdet. Vidare har 

respektive företags VD kontaktats för intervju då denne har det yttersta ansvaret för 

företagets dagliga verksamhet. Om VD inte har haft möjlighet att delta har de, vid 

förfrågan av författarna, hänvisat författarna vidare till personer som innehar relevant 

kompetens för undersökningen, vilket har gjort att det inte är ett aktivt val av 

respondenter förutom VD. Det gör att respondenterna kan ha olika roller inom 

företagen men bör inneha den information som författarna söker. 

 

Den första kontakten har tagits via mejl och då responderade både Bubbleroom och 

NetOnNet att de ville delta. Sedan skickades det ut ett påminnelsemejl om deltagande 

som Gymgrossisten och Addnature svarade på. Även kontakten med konsultföretaget 

har skett via mejl och de svarade positivt vid första kontakten.  

3.4.4 Bortfallsanalys 
Att Babyshop och Royal Design faller bort påverkar inte urvalet märkbart då de 

övriga företaget bör ge en representativ bild. Babyshop och Royal Design skulle ha 

bidragit med ännu mer djup på så sätt att fler inriktningar inom populationen skulle 

vara representerade. Babyshop skulle dessutom komplettera Bubbleroom och 

Addnature som båda har produkter av låg standardiseringsnivå. Eftersom författarna 

har två respondenter som representerar kategorin av lågt standardiserade produkter 

samt att de agerar inom olika nischer och har olika målgrupper kan det ses som ett 

representativt urval. Royal Design skulle ha stärkt upp gruppen med relativt hög 

standardiseringsgrad på sina produkter som nu består av NetOnNet och 

Gymgrossisten. Men även inom denna kategori anser författarna att företagen 

sannolikt kommer ge en representativ bild baserat på samma grund som ovan. 
Bortfallsanalysen kan summeras med att företagen som valt att inte delta i studien 

endast kunnat bidra marginellt. 

3.4.5 Semistrukturerade intervjuer 
När det gäller kvalitativa intervjuer kan utformningen och forskarens angreppsätt 

variera. Till denna studie har författarna valt att använda en semistrukturerad intervju. 

En semistrukturerad intervju innebär enligt Johannessen och Tufte (2010) att 

forskarna har en plan på vilka teman som ska beröras och utformar intervjuguiden 

efter det. Vidare innebär det att frågor som inte berörts i intervjuguiden kan tas upp i 

samband med något som intervjupersonen har sagt för att exempelvis förtydliga.  

 

Författarna har utgått ifrån syftet och forskningsfrågorna i utformningen av 

intervjuguiden. Vidare har författarna utläst specifika områden inom den tidigare 

forskningen som ska hjälpa dem att utreda deras frågeställningar. Det har resulterat i 

fyra områden som har utgjort grundstommen i intervjuguiden. Frågorna har sedan 

utformats i syfte att intervjupersonen inte enbart ska kunna svara jakande eller 

nekande utan mer utförligt. Studien har med andra ord använt sig av öppna frågor 

med avsikt att inte styra respondenten. Att använda en semistrukturerad intervju ger 

dessutom författarna utrymme för att ställa följdfrågor med även att intervjupersonen 

har möjlighet att själv belysa vad denne anser att det finns för viktiga områden. 

Utformningen av intervjuguiderna har skiljt sig lite åt eftersom expertperspektivet 

representeras av ett konsultföretag men inkluderas inte i undersökningens population 

av företag. Författarna har utgått ifrån de frågor som utformats till företagen och 

sedan anpassat dem för expertperspektivet. Författarna valde att göra på detta sätt just 

för de frågeställningarna som de önskade svar på. 
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Författarna har valt att utesluta frågor som exempelvis företagets historia, då denna 

information kan tas ifrån sekundära källor. Att denna prioritering har gjorts är på 

grund av att fokus bör läggas på sådant som inte författarna kan ta reda på i efterhand 

och även på grund av tidspress där författarna inte velat ta alltför mycket av 

respondenternas tid.  

 

Varje intervju har tagit ungefär 40 minuter med små avvikelser, förutom en som tog 

cirka 30 minuter. Den skillnaden beror högst sannolikt på att respondenten uttryckte 

sig väldigt snabbt, men omfattande och därmed hann frågorna besvaras på kortare tid. 

Intervjuerna har tagit plats på respektive företag och därmed tagit form som 

personliga intervjuer.  

 

Enligt Denscombe (2009) är det vanligt att personliga intervjuer tar en 

semistrukturerad form. Personliga intervjuer innebär ett möte mellan respondenten 

och forskaren. Att använda personliga intervjuer kan ses som ett populärt sätt att 

genomföra studier, vilket kan beror på dess enkelhet att arrangera. En fördel med 

detta tillvägagångssätt är att alla tankar och idéer kommer ifrån en specifik källa. 

Sedan är det relativt enkelt för forskaren att kontrollera intervjun då det är bara är en 

respondent som skall ledsagas. En ytterligare fördel med personliga intervjuer är att 

bearbetningen blir enklare när forskaren enbart behöver följa en person. En nackdel 

med personliga intervjuer som skall beaktas är att endast ett begränsat antal 

synpunkter kommer fram i undersökningen. Vidare menar Trost (2010) att 

intervjuarna kan med fördel vara två för att få stöd av varandra, vilket kan vara extra 

viktigt när intervjuarna inte är erfarna inom området. Dessutom kan det vara ge bättre 

resultat i form av större informationsmängd och förståelse om intervjuarna är 

samspelta. En nackdel kan dock vara att respondenteten kan känna sig underlägsen.  

 

Författarna har haft personliga intervjuer med samtliga av de utvalda företagen vilket 

ses positiv på så sätt att personlig kontakt har upprättats, möjlighet för författarna att 

tolka kroppsspråk men även känna av tonläge. Att båda författarna medverkade på 

fyra av fem intervjuer kan ses som en fördel då de kan få stöd av varandra. Författarna 

anser själva att de är väldigt samspelat då detta inte är det första arbetet som de har 

gjort tillsammans. 

 

Under intervjuerna har författarna bett om tillåtelse att spela in och har därmed kunnat 

lagt fokus på det som sagts och ställa följdfrågor. När intervjuerna var genomförda så 

transkriberade författarna dem. Utifrån författarnas erfarenheter upprätthåller inte 

transkriberingarna samma standard som om en expert inom området skulle genomföra 

dem. Fokus har därmed inte legat på att belysa betoning, betänketid eller kroppsspråk. 

Författarna har istället försökt att få med så mycket information som möjligt utifrån 

det som sagts. 

3.5 Bearbetning av intervjumaterial 
Författarna har valt att utgå ifrån Graneheim och Lundman (2004) vid bearbetning av 

intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) påvisar steg som kan följas för att 

bearbeta intervjuer för att sedan kunna presentera ett välarbetat resultat. Stegen kan 

delas in i kodning av nyckelord, finna teman, kodning av teman i underkategorier och 

undersöka mönster. Att bearbeta intervjuerna har varit tidskrävande och gett stora 

volymer med dokument.  
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Författarna har valt att utgå ifrån dessa steg vilket har lett till att intervjuerna först har 

transkriberats. Sedan har varje fråga kodats utifrån nyckelord som vidare har lett till 

teman. Därpå har det undersökts huruvida det finns underkategorier inom teman och 

slutligen har gemensamma mönster och samband utretts.  

 

Författarna har skött bearbetningen på så sätt att båda har gått igenom 

transkriberingarna ett antal gånger för att få en helhetsbild. Vidare har de båda på 

varsitt håll undersökt intervjuerna och plockat ut nyckelord, teman, underteman för att 

avsluta med samband och mönster. När detta var genomfört har författarna jämfört 

sina val och sedan diskuterat eventuella olikheter som kan ha uppkommit.  

 

När intervjuerna var bearbetade valde författarna att skriva ihop ett utkast av resultatet 

som därpå avidentifierades ifrån alla företagsnamn och termer som skulle kunna 

länkas till ett specifikt företag. Avidentifieringen ansåg författarna var nödvändig 

eftersom företagen har antytt att informationen kan vara känslig. Det avidentifierade 

resultatet har sedan skickats till respektive företag för ett godkännande. Det gör att de 

får en möjlighet att bemöta det författarna har skrivit så att risken för felciteringar 

minimeras men även att känslig information inte exponeras.  

3.6 Reliabilitet  
Enligt Patel och Davidson (2003) kan både reliabilitet och validitet ses som olika mått 

som avser att mäta studiens kvalitet. Tillförlitligheten, det vill säga reliabiliteten, ger 

en inblick i hur väl tillvägagångssättet motstår abnorma företeelser. Genom 

exempelvis intervjuerna kommer intervjupersonerna att delge sin uppfattning om 

verkligheten. Även om detta kan uppfattas som dennes verkliga uppfattning kan det 

finnas utrymme för felvärden som till exempel misstolkningar av begrepp. Vidare 

menar Patel och Davidson att det kan vara svårt att upprätthålla en god reliabilitet vid 

kvalitativa studier. Det beror främst på att intervjuer som inte har en strukturerad form 

kan ge varierande resultat. Dessutom kan kvalitativa intervjuer generera omfattande 

kvantiteter av dokument vilket gör att större krav ställs på att forskarens förmågor. 

 

För denna studie kan tillförlitligheten ifrågasättas på så sätt att världen är föränderligt 

och att de intervjuade personernas erfarenheter sannolikt förändras över tid. Vilket 

ger, att om en studie skulle använda samma tillvägagångssätt och struktur skulle 

svaren troligen inte bli detsamma beroende på att intervjupersonernas kunskap 

förändras. Dessutom bör författarna beakta möjligheten att intervjupersonerna 

anpassar sina svar utefter vad de tror att författarna söker. Författarna har avsett att 

härleda alla vägval vilket sannolik förstärker tillförlitligheten. Vidare har författarna 

försökt att arbeta så systematiskt som möjligt med bearbetningen av intervjuerna. Det 

har gett en stor kvantitet av dokument vilket kan ses som oöverskådligt. Men just på 

grund av författarna hela tiden har haft en tanke med alla steg som görs har det i 

författarnas ögon funnits en logik bakom alla steg. Därmed ämnar författarna påvisa 

ett så sant värde som möjligt som inte varierar på grund av slumpmässiga företeelser. 

 

Vid bearbetningen av intervjuerna har författarna valt att inte arbeta gemensamt. 

Detta för att kunna belysa eventuella abnorma företeelser som olika uppfattning om 

vad respondenternas svar kan innebär. Att dela på bearbetningen på det sättet gör att 

författarna ges möjlighet att uppfatta olikheter och därmed finns möjlighet att klargöra 

och tydliggöra svagheter i resonemangen. Genom att belysa svagheterna i hur 
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författarna har tolkat det olika har det lett till resonemang varför uppfattningarna 

finns. Medvetenheten till detta hoppas författarna har lett till att tillförlitligheten 

styrks.  

3.7 Validitet 
Validitet kan kort beskrivas som att studien mäter det som den avsett att mäta menar  

Patel och Davidson (2003). Vilket kan uttryckas som överensstämmelse mellan vad 

som forskarna säger att det ska mäta och vad som sedan har gjorts i studien. Att 

validiteten i en kvalitativ studie inte enbart kan kopplas till datainsamlingen är något 

som Patel och Davidson (2003) betonar, istället bör hela forskningsprocessen ses 

över. Det betyder att studiens underlag och hur detta har insamlats samt hur trovärdig 

tolkning som kan göras utifrån detta. För att bedöma en kvalitativ forskning bör 

därmed hela forskningsprocessen ses över.  

 

Denscombe (2009) kritiserar generaliserbarheten och huruvida en fallstudie som 

enbart studerar ett specifikt område kan ses som representativt. Denscombe bemöter 

kritiken med att fallet troligen går att generalisera till de kategorier som fenomenet 

tillhör. Bryman och Bell (2013) lyfter fram Lee et al. (2007) som menar att den 

främsta styrkan hos en fallstudie är partikularisering och inte generaliserbarheten. 

Målet bör därmed vara inriktat på det unika fallet och ge djupgående förståelse av 

dess komplexitet.  

 

För att göra det enklare för läsare att själva värdera studiens validitet, har författarna 

försökt att tydliggöra hur alla val har gjorts och hur dessa kan länkas samman med 

studiens syfte. Det gör att hela forskningsprocessens val är motiverade vilket ger 

läsaren möjlighet att värdera studiens validitet. Att använda fallstudie kan innebära 

svagheter då det kan bli svårt att applicera studiens resultat inom andra områden, 

generaliserbarhet. Författarna håller med Lee et al. (2007) att styrkan med fallstudie 

är just att den ger en djupare förståelse av ett specifikt fall och därmed teoretisk enbart 

kan sammankopplas med det specifika fallet. Syftet med studien är inte att kunna 

generalisera till andra fall eller populationer utan att ge en djupare förståelse av det 

valda specifika området. Det är inte endast fallstudie som kan sänka undersökningens 

generaliserbarhet utan även urvalsmetoden. Ett icke-sannolikhetsurval kan ytterligare 

försämra undersökningens generaliserbarhet genom att populationen inte korrekt blir 

representerad utav urvalet. Däremot agerar valda företag i skilda branscher och har 

både standardiserade och icke-standardiserade produkter jämt fördelade över urvalet 

vilket kan höja representationsvärdet till populationen. 

 

Processen för bearbetning av intervjuerna har genomförts på ett ur författarnas 

perspektiv strukturerat sätt där alla steg har presenterats för att läsaren ska ges största 

möjliga förståelse för alla steg som gjorts. En del som kan ha förstärkt studiens 

validitet är att författarna har skickat ut resultatet till respektive respondent för denne 

att godkänna. Respondenterna har därmed haft möjlighet att påverka resultatet i den 

meningen att de inte känner sig felciterade. Eftersom informationen kan vara av 

känslig art för företagen har författarna avidentifierat alla företagsnamn samt andra 

faktorer som kan avslöja vilket bolag som har sagt vad, och sedan skickat ut dem. 

Företaget har fått möjlighet att återkomma till författarna och förtydliganden har 

gjorts. Detta agerande kan stärka validiteten ytterligare eftersom även respondenterna 

kan belysa om författarna har missuppfattat och sedan korrigera utefter det.  



 32 

3.8 Kritiska reflektioner  

3.8.1 Granskning av metod 
Att genomföra en fallstudie lämnar författarna med fria händer att utforma den utifrån 

studiens syfte. Författarna har motiverat de val det har gjort men det finns samtidigt 

möjlighet att det skulle finnas ännu mer lämpligt tillvägagångssätt som inte har 

beaktas. Valen har gjort utifrån den kunskap som författarna besitter och de kan 

därmed inte svara för om det skulle finnas några bättre tillvägagångssätt.  

 

På grund av författarnas begränsade erfarenheter inom utformandet och 

genomförande av intervjuer, kan det vara så att all information som eftersträvades inte 

har erhållits. Vidare kan intervjupersonerna uppfattat frågorna olika även om 

författarna inte har noterat detta, vilket kan ha gett olika perspektiv på svaren. Dock 

har en intervjuguide följts och författarna har försökt att hålla en neutral ton gentemot 

intervjupersonerna.  

 

Vidare kan det vara så att replikerbarheten har påverkas av yttre faktorer som kan 

råda vid genomförandet av studien. Exempel på yttre faktorer kan vara att olika 

regelverk som personuppgiftslagen förändras eller att säkerheten kring betalningar 

försämras. De yttre faktorerna kan därmed påverka replikerbarheten på så sätt att 

liknade resultat inte uppkommer om studien genomför återigen.  

3.8.2 Källkritik 
Kritik kan riktas till urvalet av vetenskapliga artiklar. Det är vanligt att forskare har en 

tanke bakom vad de vill hitta för information och valet kan därmed speglas av 

författarnas subjektiva bild om vad för information som lämpar sig för studien. 

Försiktighet har tagits emot forskning som har visat sig vara subjektiv. Den typen av 

forskning bemöts med det motsatta perspektivet vilket har varit ett medvetet val hos 

författarna. Dock finns det risk för att författarna har missat att bemöta med det 

motsatta perspektivet om det inte funnits en klar uttalad subjektiv ton.  

 

I användandet av sekundärdata är det fördelaktigt om författarna ställer sig kritiska till 

källorna. I stort sett alla sekundära källorna är publicerade i erkända internationella 

journaler. Undantagen återfinns i bakgrunden då bland annat rapporter och en 

nyhetsartikel används för att aktualisera ämnet. Dessutom i resultatdelen finns det 

kortare presentationer om företagen vars information är tagen ifrån deras egna 

hemsidor samt årsredovisningar.  
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4. Empiri 
 

Kapitlet inleds med kortare beskrivningar om företagen som deltagit i studien samt 

det företag som representerat expertperspektivet. Vidare presenteras det empiriska 

underlaget i två delar först företagsperspektivet som följs av expertperspektivet. Det 

empiriska underlaget presenteras i olika teman som går att koppla till studiens syfte 

samt undersökningsfrågor.  

4.1 Företagsbeskrivning 

4.1.1 Bubbleroom 
Bubbleroom (2014) startade 2005 som en webbshop för exklusiva märkeskläder. 

Verksamheten har sedan dess växt och idag erbjuds förutom kläder även skor och 

beautyprodukter. Bubbleroom titulerar sig själva som en av nordens största online 

butiker och har cirka 60 anställda och försäljning inom EU. Andersson (2014) skriver 

att under våren 2014 öppnade Bubbleroom sin första fysiska butik i Skärholmen, 

Stockholm. Enligt företagets årsredovisning hade bolaget år 2012 en omsättning på 

drygt 113 miljoner kronor. Bubbleroom representeras av Christian Resell som är vice 

VD. 

4.1.2 Addnature 
Addnature (2014) startades av personer med en passion för friluftsliv år 2000. Bolaget 

har målsättningen att vara butiken för det moderna friluftslivet och säljer utrustning 

och relaterade produkter i ett brett sortiment inom EU. Under 2003 skaffades en lokal 

i ett garage som ett år senare blev bolagets första outdoorbutik. I dagsläget har 

företaget tre stycken fysiska butiker. Bolaget gick under våren 2013 ihop med tyska 

Internetstores och tog steget ut i Europa. År 2012 omsatte företaget drygt 131 

miljoner kronor enligt företagets årsredovisning. Addnature representeras av Johan 

Ekroth som har hand om marknadsföring och kommunikation. 

4.1.3 NetOnNet 
Enligt NetOnNet (2014) grundades bolaget redan 1999 och har en enkel affärsidé att 

sälja hemelektronik till lägre priser än i vanliga butiker. NetOnNets modell erbjuder 

kunden låga priser, bekvämlighet, trygghet och marknadens bästa produktutbud såväl 

som produktinformation. Under 2001 öppnade bolaget den första av flera lagershopen 

för att komplettera nätförsäljningen och där utlovas samma låga pris. Bolaget har 

försäljning i Sverige och Norge och enligt företagets årsredovisning 2012 hade 

NetOnNet en omsättning på drygt 2,7 miljarder kronor. NetOnNet representeras av 

Harald Ennen som är företagets VD. 

4.1.4 Gymgrossisten 
Gymgrossisten (2014) beskriver sig som Nordens ledande internetbutik inom träning 

och kosttillskott. Gymgrossisten startade redan 1998. E-handeln är företagets 

viktigaste försäljningskanal men företaget har även fysiska butiker i form av 

franchisetagare och återförsäljare. Företaget har gått från småskalig verksamhet till att 

bli störst i Norden inom sin nisch och är etablerat i Sverige, Norge, Finland, Danmark 

och Tyskland. Gymgrossisten hade 2012 en omsättning på drygt 496 miljoner kronor 

enligt företagets årsredovisning. Gymgrossisten representeras av Fredrik Gardefors 

som är affärsutvecklare.  
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4.2 Expertperspektiv 

4.2.1 Cupole Consulting Group 
Cupolen Consulting Group (2014) anser att den snabbt föränderliga 

managementkonsultbranschen blir allt mer mogen och har andra förutsättningar idag 

än förr. Det ställer krav på dagens chefer och i förlängningen konsulterna. Företaget 

har en uttryckt ambition att vara den ledande nordiska managementkonsultfirman och 

tror på att bygga något annorlunda än det traditionella tillvägagångssättet för att möta 

de moderna företagsledarna. Med god feedback från kunder och anställda känner 

företaget att de lyckas leverera konsulttjänster på sitt vis med hög kvalité. 

4.3 Presentation av företagsintervjuer 
 
Hur utnyttjar företagen kundinformation från en kanal, för att förbättra beslut i 

en annan? 
Hos alla företag i undersökningen sker någon form av informationsinsamling. 

Framförallt köp via internetsidor genererar information till företagen. Gymgrossisten 

och Bubbleroom framförde att man vet mycket om sina kunder genom 

informationsinsamlingen. Hos NetOnNet försöker företaget samla på sig information 

om sina kunder i den utsträckning det går.  

 

De tillfrågade bolagen i undersökningen uttryckte alla, att bli bättre mot kunden står i 

fokus som syfte bakom informationsinsamlingen. Addnature berättade att de ville bli 

bättre kommunikativt, försäljningsmässigt och med sitt sortiment och grundade 

tanken i att ”… att utveckla oss åt rätt håll för vi ingenting utan våra kunder”. Att 

identifiera kunden för att kunna erbjuda en bättre service och ge kunden erbjudanden 

som denne gillar uttryckte de resterande företagen som ett motiv bakom 

informationsinsamlingen. Att även kunna se kundernas köpbeteende var något som 

Gymgrossisten och NetOnNet registrerade med syftet att utvecklas och ge kunden en 

så bra service som möjligt. 

 

Främst genom e-handeln samlar företagen information om sina kunder. Något som 

alla företag samlade var leveransinformation för att kunna skicka ut paket till 

kunderna. Gymgrossisten sammanfattade det hela genom att påpeka ” Den 

informationen kommer automatiskt i och med att vi skickar till personer eller till 

fysiska adresser. Du måste ju uppge den.” Utöver leveransinformationen var 

köpbeteende i e-handeln en viktig informationskälla som alla tillfrågade företag 

samlade. Addnature försökte att samla in e-postadresser i butiken men betonade 

svårigheten att följa kunden fysisk gentemot elektrontroniskt.  

 

Hos alla intervjuade företag fanns en skillnad i informationen som samlas in via 

respektive kanal. Skillnaden var att informationen som samlades in var mer 

omfattande vid e-handeln. I den fysiska butiken uttryckte företagen en svårighet att 

samla information på samma sätt bortsett från användandet av kundkort eller andra 

medel där företagen kan identifiera kunden. Addnature uttryckte differensen på 

följande sätt ” Det är högre upplösning på den informationen från e-handeln. 

Informationen från butikerna, den är ju väldigt grovkornig”. 

 

Tabellen nedan presenterar vad företagen ansåg att det fanns för möjligheter och 

svårigheter med informationsinsamling i respektive kanal.  
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Tabell 5, sammanställning av möjligheter och svårigheter med informationsinsamling  

 

Företag Möjligheter Svårigheter 

Addnature Tillgång till mycket och 

precis information från e-

handeln 

Begränsningar i form av PUL 

och att dra rätt slutsatser av 

informationen 

Bubbleroom Lätt att få information genom 

e-handeln 

Att få kundens medgivande 

för reklamutskick, samla 

information i butik, dyrt och 

svårt att växa via e-handeln 

Gymgrossisten Lätt att skaffa mycket 

information via e-handeln 

Begränsningar i form av 

PUL, samla information i 

butik, balansen mellan 

enkelhet att handla och att 

samla information 

NetOnNet E-handeln ger per automatik 

mycket information 

Begränsningar i form av 

PUL, samla information i 

butik och att få kundens 

medgivande till 

reklamutskick 

Källa: Egen bearbetning 

 

Alla tillfrågade företag samlade in information om sina kunder. Att sedan utnyttja den 

informationen mellan kanaler visade sig inte lika självklart. Gymgrossisten analyserar 

vad dess franchisetagare köper in för produkter samt att de samlar information från de 

fysiska butikerna såsom önskemål om produkter, allmän feedback och 

kampanjförslag. Därefter optimeras kampanjer i butik och online baserat på 

kundbeteendet. Bubbleroom hade nyligen implementerat sin fysiska butik vid 

intervjutillfället men förklarade att på sikt var tanken att kunna identifiera kunden 

oavsett kanal och därigenom kunna göra något extra för kunden. Hos Addnature 

användes kundinformation från e-handeln som hjälpte till att styra butiksutbudet i stor 

utsträckning. Det ger en uppfattning av vad som fungerar och sedan appliceras det i 

butiken. NetOnNet använder kundinformation som är insamlad från e-handel för att 

rikta kunder mot de fysiska butikerna. E-handelskunder kan styras mot den fysiska 

butiken genom marknadsföringsinsatser. De vill möta kunden på samma sätt oavsett 

kanal. 

 

För att kunna utnyttja information emellan kanaler borde någon form av integrering 

utav informationen som samlas in genom respektive kanal existera hos bolagen. 

Addnature hade i dagsläget en låg grad av integrering av informationen från butikerna 

och e-handeln där fokus låg på andra högre prioriterade aktiviteter. Medan NetOnNet 

hade en fullt integrerad lösning där informationen både från butik och från e-handel 

flöt samman i en gemensam databas. Bubbleroom vill att kunden ska mötas av samma 

pris både i butik som via e-handeln och menar att det är viktigt att ha en sömlös 

lösning som kunden möts av i de båda kanalerna. En fullt ut sömlös lösning kräver 

dock väldigt mycket delar och samtliga delar kan ta ett tag att få till. Gymgrossisten 

har en franchiselösning där varje butik är en kund. Dessa håller alltid samma pris ut 

till slutkund och har samma kampanjer. Information mellan kanalerna är integrerad 

där de tillsammans utgör grunden för bland annat kampanjer i butik och online. 

Företagen har olika grader av integration utav information men gemensamt för alla 

var att de inte mäter nyttan av sina kanalsamarbeten.  
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Om företagen inte var begränsade och fritt kunde använda informationen mellan 

kanaler skulle de intervjuade företagen samla in mer och framförallt andra typer av 

information som kan vara svåråtkomliga samt nyttja den. Däremot så ansåg 

Gymgrossisten, Bubbleroom och NetOnNet att de i dagsläget hade tillräckligt med 

information. I en värld utan begränsningar skulle Addnature tycka att de vore 

intressesant att kunna följa kunden genom både den fysiska kanalen och e-handeln 

samt köpbeteendet däremellan. Det skulle även vara värdefullt för Addnature att ta 

reda på hur interaktionen mellan e-handeln och de fysiska butikerna fungerar 

framförallt ur ett kundperspektiv. Även Bubbleroom betonar att följa kunden mellan 

den fysiska butiken och e-handeln är något som skulle vara intressant. Men 

understryker att det vore en tuff utmaning ”De jag tror är absolut svårast är att följa 

kunden, jag ser inte hur man ska lösa de…”. Att veta kundens intressen och 

geografiska position skulle även kunna vara av betydelse. Hos Gymgrossisten är deras 

storkonsumenter värdefulla och mer informationen om dem skulle kunna nyttjas 

mellan den fysiska försäljningskanalen och e-handeln. NetOnNet såg en möjlighet att 

öka dess mängd marknadsföringsinsatser men underströk även att det skulle kunna ge 

negativa effekter i balansgången och kunderna tröttnar. Däremot skulle företaget ha 

en möjlighet att bli bättre i sina selekteringar vid erbjudanden och med ett bättre 

utnyttjande av kundinformation mellan de fysiska butikerna och e-handeln kunna ge 

kunden mer inspiration och en förbättrad upplevelse.  

 

På vilket sätt nyttjades kundinformation vid öppnandet av en fysisk butik? 

Företagen hade olika syn på vilken information som var viktigt vid öppnandet av en 

fysisk butik. När Addnature öppnade sin fysiska butik var det framförallt på grund av 

kundernas efterfrågan att få prova deras produkter. Därav var det inte så mycket 

direkt kundinformation som nyttjades, utan snarare ett önskemål ifrån kundernas sida 

som beaktades. Bubbleroom å andra sidan tittade på faktorer som vart de är starka i 

antal kunder, vart deras lönsamma kunder fanns, vart de var överrepresenterade i köp 

och marginaler för att sedan kunna göra en form av lokaliseringsanalys. Det fanns 

därmed en tanke bakom att placera deras butik i Skärholmen, Stockholm, som 

baserats på deras kundinformation.  

 

Om Gymgrossisten skulle öppna fysiska butiker idag skulle de titta på hur underlaget 

ser ut och hur trenden med träning ter sig. Därefter skulle de gå ner på subnivå och 

titta på aktiva gymkort och hur köpkraften ser ut i det valda området. På så sätt skulle 

kundinformationen inte vara en avgörande faktor i processen med att öppna fysiska 

butiker. Liknade Gymgrossisten la även NetOnNet mer vikt på andra faktorer än 

kundinformation. Att titta på hur många som beställer ifrån ett specifikt område kan 

ses som en mikroparameter men är inte en övervägande tung faktor. Utan mer 

grundläggande faktorer att väga in är handelsindex, konkurrensläget och logistiska 

möjligheter. Om dessa ser bra ut så spelar kundinformationen inte någon betydande 

roll.  

 

Vad stod bakom företagets motivation i beslutet att bli multikanalåterförsäljare? 

Gemensamt för alla företag är att de ser möjligheter att nå fler potentiella kunder 

genom att använda fler handelskanaler. Addnature menar att en av anledningarna till 

att använda flera handelskanaler var för att möta kunders preferenser och efterfråga. 

NetOnNet vill att kunden ska bestämma var mötet mellan parterna äger rum. Med 

ursprunget i e-handeln adderades lagershoppar till konceptet. Valmöjligheten för 
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kunden blir större. Detta leder till en högre servicegrad samt stordriftsfördelar. 

Gymgrossisten ser även fördelar som ökat förtroende och varumärkesbyggnad, utöver 

att möta kunder som föredrar den fysiska handelsplatsen som bakomliggande orsaker 

till fler handelskanaler. Bubbleroom är inne på samma spår som Gymgrossisten och 

menar att varumärket stärks med fysiska butiker och att butiken kan fungera som en 

billboard, vilket ger marknadsföring som kan leda till ökad varukännedom, som 

resulterat i ökad trafik i e-handelskanalen. Gymgrossisten anser att en nackdel med 

fysiska butiker är att det går emot konceptet om skalfördelar som är något som 

kännetecknar e-handel. Fördelar skulle kunna vara att deras butiker kan fungera som 

rådgivare för deras produkter.  

 

Bubbleroom har delat in den fysiska biten i tre delar som alla har olika syfte. Popup 

butiker vars syfte kan ses som marknadsföring, men genom denna kanal har de lärt sig 

om vad som går bra i en butik och alla flöden runtomkring. Lagershoppen kan ses 

som en uttömningskanal för att minska lagren. Vidare har de under mars 2014 

kompletterat deras fysiska kanaler med en konceptbutik. Konceptbutikens är en 

början på att bli en modekedja. Vilket har lett till ett ändrat fokus ifrån att vara en e-

handlare med tillväxtfokus till att bli en modehandel med lönsam handel. 

Målsättningen är därmed att växa genom en ny kanal då de ser att det blir allt dyrare 

att enbart växa via internet. Dessutom härbärgar den fysiska kanalen 93 % av den 

totala marknaden, något som Bubbleroom vill kunna ta del av och kunna utnyttja 

vissa av sina styrkor på. Nackdelen med internet är att trafik inte skapas naturligt som 

en butik med trafik runt om, utan det måste finnas kunskap om att butiken på internet 

finns ” … att ha en e-handelssida är som att ligga ute i djungeln. Ingen vet att du finns 

och ingen kommer in där om du inte drar i folk.”. Fördelar med e-handel är att det inte 

begränsas till en specifik yta, utan har möjlighet att erbjuda ett stort antal produkter. 

Sen finns det skillnader mellan vad för produkter som går bäst beroende på kanal.  

 

Addnature har sett en förändring som innebär att deras butiker har börjar gå emot 

showrooms igen, precis som det var i början. Men om utveckling kommer att fortsätta 

åt det hållet beror helt på vad kunderna efterfrågar. Att addera fysiska butiker anser 

Addnature har varit gynnsamt då företaget får möjlighet att visa sin personlighet, 

skapa relationer och lojalitet vilket kan vara svårt genom e-handel som kännetecknas 

av flyktiga kontakter. De tror att det kommer vara allt viktigare med service och att 

erbjuda ett attraktivt sortiment till kunderna. Att använda flera kanaler kan bidra med 

olika fördelar menar Addnature till exempel ”Butiken är begränsad och e-handel är 

också begränsad utifrån lageryta och sådana saker men de finns större hävstång…”. 

 

NetOnNet menar att fördelar med fler handelskanaler är att volymerna blir större och 

det skapas stordriftsfördelar. De ser även att flödena går att optimera på andra sätt i 

och med storleken vilket leder till synergieffekter. E-handel och lagershoppar 

kompletterar varandra. 

 

Samtliga företag ser positiva effekter av införandet av fysiska butiker förutom 

Addnature som är lite osäkra men tror att det har lett till ett positivt uppsving. 

Bubbleroom har sett ett ökat antal besökare och många ifrån Huddingeområdet som 

går att koppla till butikens öppnande. Fler positiva effekter som att försäljningen har 

gått upp samt bättre varumärkeskännedom. NetOnNet menar på att de har lyckats 

fånga upp olika kundgrupper genom att öppna fysiska butiker, till exempel de som har 

mindre tålamod att vänta på sin beställda produkt har möjlighet att åka till en fysisk 



 38 

butik och får därmed tillgång till sina produkter direkt. Utöver det finns det positiva 

effekter som att företagets existens har verifierats med öppnandet. Gymgrossisten ser 

framförallt generella positiva effekter så som marknadsföringssynergier genom de 

olika kanalerna.  

 

Hur har typen av produkter som företaget säljer påverkat beslutet att bli 

multikanalåterförsäljare? 

Av alla intervjuade företag fanns en skillnad i utbudet av produkter i butik och e-

handel. I samtliga fall berodde skillnaden på någon form av begränsning kopplad till 

den fysiska butiken medan e-handeln inte hade det. Addnature sammanfattade det 

hela med följande” Det blir ju lite såhär att i butiken kan man inte visa upp alltihopa”. 

Hos Addnature var produkterna i butik utvalda efter försäljningen hos e-handeln, 

butikens förväntade kunder och mer attraktiva produkter medan e-handeln erbjöd allt. 

Även Bubbleroom erbjöd alla dess produkter via e-handeln men framhävde även att i 

butiken krävs ett annat sortimentstänk för att kunna erbjuda en bättre optimerad 

produktmix, något som även kan vara nyttigt för e-handeln. NetOnNet påpekade att 

utbudet är ganska lika men att skillnader fanns på grund av logistikskäl, säkerhet, 

lockvaror i butik samt mervärdesförsäljning. Liknande såg det ut hos Gymgrossisten 

där skillnader kunde existera beroende på geografiskt läge och kanal men att utbudet 

borde vara ungefär samma. 

 

Typen av produkter kan ha påverkat företagens beslut att bli multikanalhandlare och 

skaffat en fysisk butik. Så har fallet varit med Addnature som beskriver situationen 

som följande ”Ja i och med att vi säljer ju kläder och skor så blir de ju liksom att ja 

men folk vill prova. Det är ju de som har drivit kan man säga”. Kunderna har velat 

pröva produkterna innan ett köp och det har drivit företaget att öppna en fysisk butik 

för att kunna tillfredsställa det kundbehovet bättre. NetOnNet menar att sortiment och 

produkter som de tror på är nummer ett men att andra anledningar än produkttyper har 

varit styrande i frågan om att bli multikanalhandlare. Gymgrossisten ser de fysiska 

butikerna som god marknadsföring men även att kunder kan känna och klämma på 

produkterna man säljer. Dessutom ger de fysiska butikerna en möjlighet för kunden 

att handla produkten ”idag” då deras tagit slut. Bubbleroom har egenproducerade 

märken som de måste beställa stora kvantiteter av. Att öppna en butik hjälper då att 

driva försäljningen för att komma upp i de volymerna.  

 

Alla företag som intervjuades gjorde någon form av arbete eller hade redan verktyg 

som kan minska kostnader som relateras till kunskapsintensiva produkter eller 

kundernas behov av att ”klämma och känna”. Bubbleroom ger möjlighet för kunden 

att kunna returnera produkter i butik oavsett om de var köpta i butiken eller via e-

handeln och dessutom att beställa produkter till butiken kostnadsfritt. Vilket 

Bubbleroom förklarade på följande sätt.  

 

”Vi har ju kostnader i form av folk beställer hem och sen 

returnerar, den kostnaden slipper vi i butik. Köper man på 

nätet så kommer man kunna få det returnerat i butik. Vi 

kommer kunna skicka de till butik för gratis frakt och hämta ut 

de där. För de sakerna som inte finns i butik men finns på laget 

kommer du kunna köpa och betala i kassan och sen få antingen 

hemskickat eller skicka från lagret till butiken till dig.”  
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Gymgrossisten som har produkter som kan ses mer kunskapsintensiva försöker att 

presentera så mycket information som möjligt på hemsidan och dessutom har de ett 

livsstilsmagasin som behandlar kost och träning. Addnature menar att det kan vara en 

svår balansgång mellan att båda ha ett servicetänk gentemot kunden och samtidigt ett 

miljöperspektiv. Returer är inte bara en kostnad utan även skadligt för miljön. Det ska 

vara lätt för kunden att returnera men samtidigt inte för lätt och de kommer inte 

skicka med en returfraktsedel per automatik. Vilket Addnature åskådliggjorde genom 

följande  

 

”Vi vill ju ha ett servicetänk men vi vill ju också liksom ha ett 

miljötänk… inte skickar med en returfraktsedel per automatik… 

Ja, de kanske blir lite bökigare för kunden men samtidigt också 

så spar vi papper och sånt där och de tror jag kommer upplevas 

som positivt.”.  

 

NetOnNet har ett chattverktyg på webbplatsen där kunden kan få en möjlighet att 

prata med någon från företaget bland annat. Låga kostnader är konceptet som styr 

hela verksamheten och hos NetOnNet gör kunden mer jobb men ges lägre priser. 

 

Framtidsperspektiv 

Alla företag som deltagit i undersökning ser positivt på framtiden för e-

handelsbranschen. Addnature och Bubbleroom underströk även att resultaten för e-

handlare är branschspecifikt men vidhöll tron om en positiv utveckling. Samtidigt 

berättar även Bubbleroom om svårigheter för mindre aktörer ”Jag tror de är svårt för 

små e-handlare som inte har nått den här kritiska massan som fortsätter och behöver 

köpa sina kunder för att överleva eller nå en bra lönsamhet.”. NetOnNet tydliggör 

även de sin positiva syn på framtiden ” Den ser vi väldigt positivt på och det är inte 

bara för att jag måste säga det för att vi är e-handlare... jag tror den kommer att 

fortsätta och i ännu större grad.” 

 

NetOnNet har i framtiden tänkt fortsätta sin expansion med fysiska butiker. En ny 

butik kommer att öppnas under 2014 och fler ligger i planen för 2015. För 

Bubbleroom fortsätter även expansionen med fysiska butiker, beroende på hur den 

första går, men tanken är att öppna 20 stycken butiker under en treårsperiod. 

Addnature ser nya butiker som möjlig väg men har ännu inget planerat. 

Gymgrossisten avstod från att prata om eventuell expansion.  

 

Hos NetOnNet fortsätter förbättringsarbetet för att integrera information mellan 

kanaler. De ser det som en konkurrensmöjlighet att särskilja sig på. Ett typexempel på 

något som kan utvecklas är ”buy online, pick up at store” vilket ger kunden möjlighet 

att genomföra köpet via e-handeln och hämta ut produkten i butiken. Bubbleroom 

arbetar med att integrera marknadsplaner och kampanjer mellan de båda kanalerna 

samt integration av kassasystem med kundinformation registrerat i kassan. Hos 

Addnature finns det i dagsläget inget aktivt arbete med att bättra integrationen av 

information emellan kanaler men det skulle kunna vara ett område att förbättra sig på. 

Gymgrossisten anser att det skulle vara värdefullt att arbeta med att utveckla 

integrationen emellan kanalerna.  
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4.4 Presentation av expertintervju 
Information om kunden har alltid varit viktig att ha för företagen. Att ha en möjlighet 

att identifiera sina kunder och att kunna se kundbeteende. Att inneha den här 

informationen ger företagen bättre möjlighet att optimera sina erbjudanden mot kund. 

Vilket borde vara det huvudsakliga syftet för företagens informationsinsamling. För 

att uppnå detta är information rörande kundidentifiering och köpbeteende mest 

värdefull att ha. Det ger en möjlighet för att kunna dra egna slutsatser och få en 

förståelse för hur en typisk kundgrupp ser ut. Att sedan kunna undersöka vilken 

kundgrupp som köper vad och ha möjlighet att bearbeta kundgrupper som ännu inte är 

nådda. Det är värdefull information att ha för företagen. 

 

Tabellen nedan presenterar vad Cupole Consulting Group ansåg att det fanns för 

möjligheter och svårigheter med informationsinsamling i respektive kanal. 

 

Tabell 6, sammanställning av möjligheter och svårigheter med informationsinsamling 

 

Företag Möjlighet Svårighet 

Cupole Consulting 

Group 

Om kunden handlar med 

kreditkort och/eller över 

ett lojalitetsprogram kan 

köpbeteende registreras i 

den fysiska butiken, i 

butik kan kunden 

”klämma och känna”, lätt 

att skaffa information via 

e-handeln, vikten av att 

sedan kombinera de båda 

kanalerna 

Att i den fysiska butiken 

identifiera kunder, veta 

kundens intresse och hur 

beteendet ser ut i butik 

samt att koppla köp till 

specifik kund. En aspekt 

från e-handeln är att när 

varan levereras tappas 

kontrollen över kunden på 

ett annat sätt än vid 

butikshandel. 

Källa: Egen bearbetning 

 

Cupole Consulting Group ansåg att integration av den fysiska butiken och e-handeln 

var av stor vikt för företag. Att ha en möjlighet att kombinera respektive kanals 

naturliga fördel och minimera nackdelar. Vikten av kanalsamarbeten och integration 

beskrevs som följande ” Kanalintegration är ju egentligen det som vi tror i alla fall 

kommer att vara framtiden”. Det behövde dock inte bara vara positivt att ha nära 

integration mellan kanalerna utan myntet har två sidor. En svårighet kan vara att e-

handelsföretag har samma pris på nätet som även skall gälla i butik. Vilket 

tydliggjordes med följande ” Det ska vara billigt på nätet och av någon outgrundlig 

anledning så förväntar man sig att det ska vara samma pris i den fysiska kanalen som 

på nätet.” Om det här inte ordnas på rätt sätt kan det bli ganska stor press för 

företagens marginaler. Det kan bli problematiskt eftersom e-handeln redan har låga 

marginaler jämfört med fysiska butiker. Framförallt när e-handelns kostnader för 

returhantering tas med i beräkningen. 

 

I den bästa av världar skulle det vara möjligt att skapa en heltäckande kundanalys där 

företaget kan kommunicera med kunden innan besöket i butiken, under besöket och 

efteråt. Allt för att kunna erbjuda kunden så välriktade erbjudanden som möjligt. 

Kundidentifiering med intressen inkluderat och köpbeteende både genom e-handeln 

och i de fysiska butikerna för att skapa det holistiska kundvarvet. Även att för 

företagen kunna se vad som är köpt på nätet och återlämnat i butik till exempel för att 
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säkerställa mindre returkostnader. Något som påpekas ”… hur säkerställer vi att vi får 

mindre returer? Returhanteringen kommer att vara jätteviktigt…” 

 

Det kan vara av vikt för företagen att mäta kanalsamarbeten för att se hur väl 

integrationen mellan kanaler verkligen fungerar. Cupole Consulting Group underströk 

att information är viktig för företagen för att kunna fatta rätt beslut och då även att 

mäta för att skapa en så korrekt uppfattning av situationen som möjligt. Vilket 

framhölls vid intervjun på följande sätt  

 

”Man tittar och försöker dra slutsatser utifrån de data man har. 

Så det kommer bli ännu viktigare och det är förmodligen de 

som är bäst på att dra de slutsatserna och använda den här 

informationen på ett bra sätt som också kommer att vara mest 

lyckosamma.” 

 

Om Cupole Consulting Group var i processen att öppna en fysisk butik skulle vissa 

faktorer vara intressanta. Framförallt placering av butiken som är tätt kopplat till 

lokalkostnaden sen måste även produkttyper och sortiment utvärderas om vad som 

skall presenteras i butiken. Det framhölls även att stor vikt måste fästas vid den 

bakomliggande anledningen till butiksöppnandet och alla beslut måste vara anpassat 

efter det skälet. ”Vad är skälet till varför man har den här fysiska butiken? Det tror jag 

är en jätteviktig fråga att ställa sig.”. Dessutom skall ett betänkande om integration 

mellan de båda kanalerna finnas med. 

 

Cupolen Consulting Group tycker att framförallt kan användning av flera 

handelskanaler ge företagen en större räckvidd där e-handeln kompletterar den 

geografiskt begränsade fysiska butiken. Det kan även vara viktigt för att skapa tillväxt 

eftersom i den fysiska butiken säljer du en viss mängd varor och är begränsad om inte 

företaget öppnar nya butiker där kan e-handeln hjälpa till att växa utanför 

begränsningen. E-handeln kan även användas för att testa nya marknader utan att 

riskera stora kostnader vilket framfördes genom,  

 

”Skjuta ut de där små, kalla det testskotten och börja se… den 

här geografiska marknaden det är ett jättebra sätt tror jag och 

använda e-kanalen, att växa.” 

 

Förutom det ovanstående kan e-handeln påverkas av öppnandet av de fysiska butiker 

och Cupole Consulting Group kan tänka att det ger ett uppsving. Det kan vara ett sätt 

för e-handlare att legitimera sitt varumärke genom att få en fysisk närvaro. Men det 

kan även hjälpa till att etablera varumärket och fungera marknadsföring genom att 

butiken syns. Det kan ge synergieffekter genom att kanalerna kompletterar varandra 

vilket kan driva upp e-handeln. 

 

Som nämnts tidigare talade Cupole Consulting Group om att produkttypen spelar roll 

vid öppnandet av fysiska butiker. Det är viktigt att tänka över vilken produkt som ska 

säljas i kanalerna och det påverkar i sin tur hur stora lokalytor som behövs och vad 

som ska presenteras i butiken. Men som redan behandlats ansåg Cupole Consulting 

Group att den överordnade frågan handlar om vilken målsättning företaget har med att 

öppna den fysiska butiken och det borde styra besluten. 
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Returkostnad är något som delvis behandlades tidigare men för att minska detta hade 

Cupole Consulting Group ett par slutsatser. Vid produkttyper där kunden har större 

benägenhet att vilja ”känna och klämma” på varorna innan ett köp bör företagen lägga 

vikt vid standardisering, att standardisera så mycket som möjligt. Men också att ha 

välgjorda produktbeskrivningar med definitioner vilket beskrevs som följande  

 

”Ta skor igen som typexempel… att man tydligare kan 

definiera vad menar vi med en storlek en smal 42 och att man 

tydligare kan definiera vad är egenskaperna…” 

 

Vid kunskapsintensiva produkter gäller det att ha tydliga målgruppskategorier som 

hjälper kunden att välja rätt produkter. Det förutsätter att produktbeskrivningar är 

utförliga och behjälpliga för kunderna som exemplet med kosttillskott där Cupole 

Consulting Group beskrev situationen som följande 

 

”… har du svårt att gå upp i vikt då ska du ha den här som 

laddar dig med tusen extra kalorier varje dag. Ska du gå ned i 

vikt så ska du ha det här. Ska du ha någonting för att öka 

förbränning ska du ha det här för att kunna orka träna hårdare. 

Det tror jag är viktigt.”. 

 

För att konkret kunna minska företagens returneringskostnader bör det ovanstående 

tas i betänkande av företagen.  Men Cupole Consulting har även nämnt att det gäller 

för företagen att inte ha alltför enkla returneringsregler. Men samtidigt påpekades 

balansgången mellan returneringsreglerna och att göra kunden nöjd. Där för enkla 

regler kan resultera i kostnader och för svåra regler kan bidra med att försämra 

kundens uppfattning om att det är smidigt att handla. Det krävs en tydlig strategi från 

företagen vilket underströks vid intervjun enligt följande  

 

”Jag tror ändå att man behöver tänka över de här sakerna 

precis som vi var inne på och att ha en tydlig strategi för vad är 

det som krävs för att vi ska minska returerna.” 

 

I framtiden tror Cupole Consulting Group att e-handeln kommer att fortsätta att växa. 

Vissa segment inom branschen har kommit längre än andra men Cupole Consulting 

Group vidhåller att även fast e-handeln har tagit stora kliv och fortfarande växer 

kommer den inte att ersätta de fysiska butikerna. Bland annat på grund av att gå ut 

och handla är en social handling och fyller inte bara ett behov såsom avsaknad av ett 

klädesplagg. Vilket tydliggjordes ” Så man får inte missa den sociala aspekten i det.”. 

Det kan dock vara så att e-handel av vissa typer av produkter kommer utvecklas i 

olika takt. Dessutom framhöll Cupole Consulting Group att kombination av fysiska 

försäljningskanaler och elektroniska kommer att vara ett måste för företag i framtiden 

med e-handelns framfart. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras empirin som jämförs och sammanlänkas till tidigare 

forskning och modeller. Analysdelen byggs upp utefter samma teman som återfinns i 

empirin.  

 
Hur utnyttjar företagen kundinformation från en kanal, för att förbättra beslut i 

en annan? 

Redan år 2000 menade Enders och Jelassi att e-handlare övervägde en fysisk närvaro 

för att komplettera sin handel. 14 år senare har e-handlare inte bara övervägt beslutet 

utan flera har skaffat närvaron också. För att kunna skapa åtråvärda synergieffekter 

och utnyttja alla de fördelar som kanalsamarbeten kan ge behöver företagen ha 

möjlighet att effektivt samla in kundinformation. I undersökningen har alla tillfrågade 

företag berättat att de sker någon form av informationsinsamling. Framförallt mer 

omfattande via internetkanalen av naturliga skäl där informationen registreras 

automatiskt genom datasystem. Det här stämmer väl överens med grunden för 

relationsmarknadsföring, där Peppers och Rogers (2001) beskriver hur 

informationsteknisk utveckling har gett upphov till att företagen kan följa och spara 

komplex kundinformation som tidigare inte varit möjligt. Något som i nutid används 

av företagen. Expertperspektivet betonade att information om kunden alltid varit 

viktig för företag. Mer specifikt att ha en möjlighet att införskaffa information rörande 

kundidentifiering och köpbeteende för att kunna optimera erbjudanden mot kund som 

bör vara det huvudsakliga ändamålet. Det står i linje med företagens åsikt i 

undersökningen där alla företagen uttryckte en målsättning med 

informationsinsamlingen som var att bli bättre gentemot kund. Det är även 

överensstämmande med företagens insamling av information som främst var av 

kundidentifierande och köpbeteendemässig karaktär sett över alla fyra företag. Som 

nämndes tidigare samlades kundinformationen främst in genom e-handeln beroende 

på tekniska skäl som förenklat processen. I butik däremot kunde företagen visserligen 

samla information men inte på samma sätt som genom e-handeln. Dock använder 

bland annat NetOnNet kundkort vilket gör att kunder som använder det kan spåras 

även vid butikshandel. Utan kundkort eller andra medel för att identifiera kunden är 

dock företagen relativt maktlösa i informationsinsamlingen via butik om detta ställs i 

relation till den elektroniska insamlingen som sker via e-handeln. Expertperspektivet 

stödjer påståendet att i den fysiska butiken existerar svårigheter att kunna identifiera 

kunder, veta kundens intresse och hur beteendet ser ut i butiken samt kunna koppla ett 

köp till en specifik kund. Det stämmer även överens med företagens syn på 

informationsinsamlingen via den fysiska kanalen. Något som dock kan överbryggas 

genom lojalitetsprogram. 

 

Med tanke på att kundinformation med fördel skulle kunna samlas in via e-handeln 

borde kartläggningen av dessa kunder naturligt vara den styrande majoriteten som kan 

analyseras hos företagen och grunden för beslut. Med tanke på den extensiva 

information den kundgruppen genererar. Det skulle kunna vara så att företagen vid sin 

expansion till fysiska butiker även frambringat kunder som bara handlar via fysiska 

försäljningskanaler. Att dessa inte blir korrekt analyserade på grund av att de nästan 

helt lämnas utanför företagens informationsinsamlade funktion, bortsätt från 

kundkortsanvändare, skapar ett vidare intresse till hur detta faktum hanteras av 

företagen. Agerar dessa kunder utefter samma premisser som e-handelskunden eller 
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ser de annorlunda ut? Det kan vara svårt att veta men värt att nämnas och är något 

som företagen förslagsvis kan se över i framtiden. Med det sagt kan företagen 

däremot få indikationer av köpbeteenden och intressen verbalt från interaktion med 

sina kunder direkt i butik, eller via olika kontaktfunktioner som tillhandahålls av 

företagen där kunder och anställda på något vis interagerar. 

 

Alla fyra företag som deltagit i undersökningen samlade som tidigare nämnt 

kundinformation. Däremot utnyttjades inte den insamlade informationen i stor 

utsträckning mellan kanalerna, även fast den kanske utnyttjades på andra vis sett över 

alla deltagande företag. Den insamlade informationen om kundidentifiering och 

köpbeteendet gav företagen möjlighet att anpassa butikens sortimentsmix, skapa 

välgrundade kampanjer och styra kunder till butik. Det som här blir tydligt är den 

ganska fragmenterade bilden av vilka insatser som skapas och görs möjlig via 

kanalsamarbeten. Vid en närmare genomgång av resultaten använder företagen 

informationen på olika sätt och här fanns väldigt låg samstämmighet mellan 

företagens insatser. Trots att insamlingen av kundinformationen hade en hög 

samstämmighet mellan de olika företagen som agerar i skilda branscher. Det bör dock 

nämnas att Bubbleroom ännu inte hunnit implementera alla lösningar i sin fysiska 

konceptbutik. Företagen hade vitt skilda uppfattningar av hur informationen bör 

användas på bästa sätt. Det kan ha berott på att kanalsamarbeten inte är en prioriterad 

lösning hos företagen eller kanske att företagen varken har tid, resurser eller praktiska 

lösningar till att på ett optimalt sätt utnyttja sin insamlade information mellan 

försäljningskanalerna. Det kan även vara så att företagen inte är införstådda med de 

fördelar och positiva faktorer som ett effektivt kanalsamarbete kan innebära eller att 

de olika branscherna som företagen agerar i kräver olika insatser. Den här studien har 

dock inte varit tillräckligt stor i sin helhet för att reda ut exakt varför det ter sig på 

detta vis. Men med tanke på den stabila grund av kundinformation som samlas in av 

företagen kan det påstås finnas indikationer på att informationen mellan 

försäljningskanalerna skulle kunna utnyttjas i en större skala.  

 

För att utnyttja information emellan försäljningskanalerna borde någon form av 

integrering av informationen som samlas in via respektive kanal existera hos bolagen. 

Det enda bolaget i undersökningen som i dagsläget hade en fullt integrerad lösning 

där information från butik och e-handel flöt samman var, det till omsättning sett 

största företaget, NetOnNet. Även det, till omsättning, näst största företaget i 

undersökningen Gymgrossisten hade någon form av integration av information från 

butik och e-handel. För de två minsta företagen, omsättningsmässigt, i 

undersökningen var integrationen av information mellan kanaler låg. Det här kan bero 

på kostnader som är kopplade till datasystemen och praktiska lösningar som krävs för 

att implementera en heltäckande integration av informationsflödena. Det här kan i sin 

tur även vara en förklarande faktor till skillnader i hur informationen sedan kan 

analyseras och i slutändan utnyttjas emellan de olika kanalerna. Hos de två mindre 

företagen i undersökning kan det antas att de inte har samma storleksmässiga budget 

vilket avancerade datasystem för den här typen av informationsinsamling och 

bearbetning kräver. 

 

De fyra deltagande företagen i undersökning mäter inte nyttan av sina 

kanalsamarbeten trots att kollaboration sker. Det här stämmer väl överens med vad 

som presenteras av Zhang et al. (2010) där det påstods att nyttan av 

multikanalsamarbeten är komplicerade att mäta och att en majoritet av 
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multikanalåterförsäljare faktiskt inte mäter den regelbundet. Trots vikten av att mäta 

nyttan som betonades av expertperspektivet, framförallt betydelsen av att kunna 

uppfatta verksamheten på ett korrekt sätt, vilket kan representera den grundläggande 

informationsbas vilket företaget sedan fattar beslut på. I det här fallet gällande hur väl 

kanalsamarbeten fungerar i verksamheten eller vilket värde det genererar. Utan 

faktiska mätningar så finns ingen konkret information för företaget att grunda sina 

beslut på vid kanalsamarbeten utan bara en känsla eller vag uppfattning om vad som 

sker. Det kan i sin tur vara en av anledningarna till att företagen inte utnyttjar sin 

information emellan kanaler i en större utsträckning. Det kan vara en bidragande 

faktor till att den verkliga nyttan med kanalsamarbetena inte kan presenteras på ett 

rättvist sätt, framförallt till nyckelpersoner i organisationen, för att rättfärdiga 

påbyggnationer av kanalsamarbetena. 

 

På vilket sätt nyttjades kundinformation vid öppnandet av en fysisk butik? 

Företagen i undersökningen hade i olika utsträckning nyttjat kundinformation när de 

öppnade fysiska butiker och hade en skild syn på vilken information som var viktig 

vid dessa beslut. De två, omsättningsmässigt, mindre företagen i undersökning 

Bubbleroom och Addnature använde kundinformation vid öppnandet av dess fysiska 

butiker i större utsträckning. Önskemål från kund, styrka i antal kunder, vart 

lönsamma kunder fanns, överrepresentation i köp är exempel på information som 

nyttjades. Det betyder att från kundinformation som var insamlad från e-handel har en 

lokaliseringsanalys hjälpt bolagen att strategiskt placera ut butiker. Vilket skulle 

kunna vara ett tecken på vidare kanalsamarbete genom att information insamlad 

genom en försäljningskanal har hjälpt till att förbättra beslut i en annan. Eller här att 

från start kunna placera ut butiken till vad företagen tror att deras kunder efterfrågar 

den mest. Zhang et al. (2010) beskrev att öppna en fysisk butik kan vara kostsamt och 

riskfyllt på marknader där som företaget inte känner till och därmed minskat risken 

genom att testa marknaden med e-handeln. I linje med forskning har företagen gått 

tillväga på det sättet. E-handeln har utgjort grundstenen och på så vis minskat risken 

för att felsteg vid öppnandet av de fysiska butikerna. Det här kan vara ett stöd för 

Adelaar, Bouwman och Steinfields (2004) resultat, att e-handel inte används för att 

testa marknader, visat sig något missriktat. Det bör dock nämnas att den svenska 

marknaden varit den huvudsakliga marknaden där verksamheterna startat på och 

därav ingen ny marknaden för företagen oavsett den kunskapsnivå om marknaden 

som fanns hos företagen vid uppstarten. Huruvida e-handeln använts som 

utgångspunkt för att testa nya geografiska marknaden utanför Sveriges gränser har 

inte undersökning behandlat men skulle vara en intressant för en vidare jämförelse 

med tidigare motsägelsefulla forskningsresultat där den grundläggande verksamheten 

för företagen legat i en fysisk närvaro. 

 

Analysen från föregående stycke blir mer intressant när de två, till omsättning sett, 

största företagen Gymgrossisten och NetOnNet undersöks närmare. Vilka inte på 

samma sätt hade kundinformation som en avgörande faktor i beslutsprocessen runt 

öppnandet av fysiska butiker. Som grund för deras beslut låg mer allmänna faktorer 

som handelsindex, köpkraft och konkurrenssituation. Kundinformationen var delaktig 

i besluten när en fysisk butik skulle öppna men hade en marginell roll där de andra 

faktorerna vägde tyngre. På så sätt hade den insamlade kundinformationen en 

underordnad roll. Det här kan bero på olika faktorer. En teori är att de båda större 

företagen är relativt välkända och etablerade på den svenska marknaden vilket har 

inneburit att mikroparametrar i den redan kända kundkretsen inte blir lika 
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slagkraftiga. Dessutom innehar båda företagen i dagsläget redan en betydande fysisk 

närvaro vilket i sin tur kan vara en förklarande omständighet som förminskar 

kundinformationens betydelse i etableringsprocessen. Den strategiska positioneringen 

av de fysiska butikerna beror här inte på kundinformation och kan därför inte sägas 

vara ett tecken på kanalsamarbeten. Det betyder att av de fyra företagen som deltagit i 

undersökningen utnyttjar framförallt två av företagen kundinformation som underlag 

vid beslutsprocessen medan två i mindre grad eller inte alls. Om det beror på den 

alternativa teori som presenteras eller andra faktorer är svårt att fastställa under 

ramarna för denna undersökning men kan vara en intressant utgångspunkt att se 

vidare på i framtida studier runt ämnet. Kan företagens storlek och redan etablerade 

fysiska närvaro avgöra kundinformationens betydelse vid beslutsprocessen i att öppna 

nya fysiska butiker?  

 

Från expertperspektivet presenterades en viktig ståndpunkt när ett företag är i 

processen med att öppna en fysisk butik. Det gäller för företagen att ha klart för sig 

vilka de bakomliggande orsakerna är till att den fysiska butiken skall öppna. Därefter 

bör alla beslut vara anpassande efter det skälet. Just den här ståndpunkten kan ha en 

förklarande faktor för hur intressant kundinformationen blir i underlaget för besluten. 

Om företaget har fått indikationer och kanske rena förfrågningar från kunder att de 

skulle gynnas av en fysisk butik. Vilket har varit en av anledningarna till Addnature 

öppnat sina butiker så kanske just kundinformation får en central roll i underlaget som 

ligger till grund för beslutet. I alla fall en större roll än hos de två större företagen i 

undersökning som redan hade en ganska vid nivå av etablering. 

 

Vad stod bakom företagets motivation i beslutet att bli multikanalåterförsäljare? 

Gemensamt för företagen i undersökning var att motivationen bakom att bli 

multikanalhandlare grundades i möjligheten att nå fler potentiella kunder. Men inte 

bara att nå flera kunder utan även att ha ett bättre fokus på kunden där en ytterligare 

kanal gett större möjligheter för kunden, att möta dennes preferenser samtidigt som 

företagen vidgar sin egen marknadstäckning och nya kundgrupper. Detta i likhet med 

Levary och Mathieu (2000) som beskrivit att möta kunders olika preferenser som en 

bakomliggande orsak till att bli multikanalhandlare. Även Zhang et al. (2010) som 

sett att multikanalhandel kan vara ett sätt att tillfredsställa behov och förväntningar 

hos kunden. Att ha ett ökat fokus på kund som åtagandet att möta kundernas 

varierande preferenser inneburit har även andra forskare beskrivit som en nytta bakom 

att bli multikanalhandlare. Piris, Fitzgerald och Serrano (2004) har undersökt den 

upplevda nyttan hos traditionella handlare som adderat en e-handel till kanalutbudet 

där ökat fokus varit en av nyttorna. Något som i likhet har observerats i denna studie 

även fast företagen har gått tvärtom med kanalerna. Bättre kundfokus har även 

upptäckts av Weltevreden och Boschma (2008) som undersökt upplevd prestation vid 

tillägg av en virtuell kanal. Även fast viss forskning har sett till företag med 

traditionell handel som skaffat en virtuell kanal verkar likheter finnas som kan 

överföras till denna typ av forskning. Möjligheten att potentiellt kunna nå flera kunder 

var något som även expertperspektivet benämnde som en nytta av multikanalhandel, 

där e-handel kompletterar den geografiskt begränsade fysiska butiken hos företagen. 

Vilket kan vara ett sätt att skapa tillväxt hos företagen. Resultaten från 

undersökningen tillsammans med forskningsläget och expertperspektivet har här en 

hög samstämmighet i vad som kan ligga bakom företagets motivation att bli 

multikanalhandlare.  
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Andra empiriska studier har enligt Neslin och Shankar (2009) dessutom visat att 

multikanalkunder, som handlar i fler kanaler, har ett större värde än kunder som 

handlar i en kanal. Att alla undersökta företag haft en motivation som grundats i att nå 

fler kunder kan också kopplas till det större värdet som multikanalkunder inbringar. 

Förutom att företaget når till fler kunder kan företagen också få tillgång till mer 

värdefulla kunder genom expansionen, något som dock inte poängterats specifikt av 

företagen. Att olika kunder har varierande värden är något som Zeithaml, Rust och 

Lemon (2001) beskrivit i sin modell om konsumentpyramiden. Vanligtvis delas 

kunderna in efter olika faktor men för denna modell är lönsamhet hos kunden det 

centrala begreppet. Att differentiera sina kunder utefter lönsamhet ger företagen en 

inblick i vilka kunder som mer resurser bör läggas på och vice versa. Eftersom 

företagen inte visat uppmärksamhet över multikanalkundernas förväntande högre 

värde så kanske de inte differentierar kunder på det här sättet. Det kan dock vara 

viktigt för företagen att göra det. Speciellt med tanke på kostnader rörande returnering 

som är kopplat specifikt till e-handel. Möjliga vinster med rätt bearbetning av 

värdefulla kundsegment bör inte heller förbises. Det kan dock vara så att de 

undersökta företagen har kunder segmenterade på det här sättet redan och endast 

förbisett multikanalkundernas potentiella värde. 

 

Förutom att nå fler kunder och därigenom ett ökat fokus på kunden fanns andra 

faktorer som var av betydelse. NetOnNet såg bland annat stordriftsfördelar i att ha 

flera försäljningskanaler framförallt genom ökade volymer. Addnature, 

Gymgrossisten och Bubbleroom talade om att den fysiska butiken som adderats till 

kanalutbudet kan ha bidragit till att varumärket stärks. Levary och Mathieu (2000) har 

belyst i sin undersökning att ett stärkt varumärke kan vara en nytta med en fysisk 

butik, framförallt genom ökat tillit och förtroende från kundens sida. Att kunna 

verifiera företagets äkthet och seriositet kan vara en viktig faktor för e-handlare, 

speciellt de som ännu inte uppnått en allmän acceptans eller tillräcklig storlek för att 

uppfattas som seriösa företagare. Därför kan ett stärkt varumärke genom att existera 

fysiskt vara ett viktigt element när e-handlare överväger sitt kanalutbud och diskuterar 

att öppna butik. Även från expertperspektivet betonas den fysiska närvaron som ett 

sätt att legitimera sitt varumärke. Det fanns alltså en likhet emellan företagen och 

expertperspektivet samt med forskningen om att ett stärkt varumärke är en av 

anledningarna till att öppna en fysisk butik. Det här gäller när den första butiken 

öppnades och det kan spekuleras i att värdet på marginalen av att varumärkes stärks 

blir svagare ju fler butiker som företag öppnar. Den ursprungliga effekten med att 

varumärket legitimeras ges utav de första butikerna som sedan planas ut när kunderna 

och allmänheten accepterat e-handlaren som en seriös företagare. När den effekten är 

uppnådd ger en ytterligare butik inte samma effekt förutom till kunder som inte kände 

till de fysiska butikerna. Det som dock fortsätter att ha ett lika stort värde är 

förmodligen den marknadsföringsmässiga effekten där en ny butik fungerar som ännu 

en billboard på en ny plats. Att butikerna kan ha en gett marknadsföring genom att 

fungera som en reklampelare var något som Bubbleroom vidhöll hade skett efter 

lanseringen av deras butik. Detta i likhet med expertperspektivets påstående om 

positiv påverkan genom synlighet. 

 

Företagen i undersökningen har även sett flera värden i att vara multikanalhandlare 

genom att skapa en fysisk handelskanal. Det handlar om personlig kontakt och 

relationsskapande med kunden, stordriftsfördelar och andra synergieffekt genom att 

kanalerna kompletterar varandra. Här har dock åsikterna varit ganska delade. Det kan 
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bero på hur utvecklad verksamheten är och vad grundtanken var med att bli 

multikanalhandlare. Exempelvis har NetOnNet som är det, till omsättningen, största 

företaget i undersökning berättat att stordriftsfördelar och synergieffekt på grund av 

större volymer och optimerade flöden varit nyttor. Å andra sidan talade Addnature, 

det till omsättning näst minsta företaget, om personlig kontakt med kunden och att 

visa företagets personlighet. Det kan bero på att NetOnNets mer omfattande 

verksamhet gynnats till större del av dessa kostnadsbesparingar, samtidigt som 

Addnatures mindre verksamhet med endast två butiker har sett en bra respons på sitt 

relationsbyggande med kund. Addnatures verksamhet kan på grund av sin mindre 

storlek alltså haft mindre stordriftsfördelar och istället gynnats av andra 

synergieffekter som möjlighet till heltäckande service mot kund.  

 

I likhet med de studier som presenterats i forskningsläget har alla företagen upplevt 

positiva effekter av införandet av de fysiska butikerna. Det som dock inte framhölls 

av företagen var några negativa effekter av expansionen. Det kan te sig naturligt att 

någon svaghet eller mindre önskad effekt har uppstått i och med utökningen. Men 

fokus lades vid det som hade gynnat företagen. Det kan bero på att i egenskap av 

professionell yrkesutövare som på bästa sätt ska representera sitt företag utåt sett så 

vill företagen få beslut och resultat att framstå så bra som möjligt. Med tanke på att 

denna uppsats är en offentlig handling kan det ha påverkat intervjupersonerna att ge 

vinklade svar åt det positiva hållet. Med de sagt har den presenterade forskningen inte 

heller tagit ett djupare anspråk på de negativa effekter, förutom kannibalisering vilket 

inget företag i undersökningen hade noterat. Inte heller har expertperspektivet lagt 

vikt vid de negativa konsekvenserna. 

 

Hur har typen av produkter som företaget säljer påverkat beslutet att bli 

multikanalåterförsäljare? 

Hos företagen i undersökning finns en skillnad i utbudet av produkter som säljs i 

butik och e-handeln. Den skillnaden berodde i samtliga fall på en begränsning som 

kan kopplas till den fysiska butiken. Eftersom det finns en skillnad i utbudet av 

produkter baserat på vilken kanal de säljs kan det kanske även vara så att företagets 

produkter kan ha påverkat beslutet att bli multikanalåterförsäljare. Av företagen i 

undersökning har två företag mer standardiserade produkter, Gymgrossisten och 

NetOnNet. Deras produkter är istället av en kunskapsintensiv karaktär. Bubbleroom 

och Addnature har däremot icke-standardiserade produkter där konsumenter ofta har 

ett behov att se eller testa produkterna innan ett köp enligt Grewal et al. (2004). Då 

borde alltså Bubbleroom och Addnature ha störst problem med kostnader rörande 

returhantering. Där bör då även störst risk finnas att produkttypen som säljs har 

påverkat beslutet att bli multikanalhandlare. I linje med detta beskrev Addnature att i 

och med deras produkttyp vill konsumenter se eller testa och det har varit en drivande 

faktor i frågan om utökningen i kanalutbudet. Det stämmer även överens med 

antagandet av Grewal et al. (2004). Hos Bubbleroom däremot har produkttypen inte 

varit en drivande fråga, istället har en faktor varit att komma upp i större volymer med 

de egenproducerade märkena. Hos NetOnNet och Gymgrossisten har inte heller 

produkttypen varit med som en avgörande faktor vid butikernas öppnande. Att de 

säljer standardiserade varor som inte har en lika hög ”kläm- och känn-”faktor kan i 

sin tur ha haft en påverkan. Vilket gör andra faktor mer intressanta vid övervägandet 

av att öppna en fysisk butik. Däremot har både Gymgrossisten och NetOnNet 

ordentliga produktbeskrivningar och välutformade hemsidor för att hjälpa kunden att 

välja rätt och det finns även möjligheter till kontakt med företagen via hemsidan. 
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Enders och Jelassi (2000) har påstått att produkter som går att digitalisera i hög grad 

gör att kunderna själva kan hämta information, vilket NetOnNet och Gymgrossisten 

har utformat sina hemsidor utefter. Enligt Zhang et al. (2010) kan det här minska 

kundens behov av en fysisk butik eftersom de kunskapsintensiva varornas svårigheter 

kan överbryggas av kund genom välgjorda produktbeskrivningar. Det kan inte 

tillfredsställa kundens behov av att utvärdera produkten fysiskt enligt Grewal et al. 

(2004) men det kan mycket väl tillfredsställa det kunskapsmässiga behovet eftersom 

företagen säljer standardiserade produkter. Något som även expertperspektivet lade 

betoning vid, att standardisera så långt som möjligt med tydliga målgruppskategorier 

och samtidigt ha välgjorda produktbeskrivningar. Det här gällde även icke-

standardiserade produkter där definitioner av vad exempelvis en smal storlek 42 

innebär kunde vara behjälpligt. 

 

Att endast ett av de fyra företagen hade produkttyp som en betydande faktor i beslutet 

om att öppna en fysisk butik kan bero på flera saker. Det skulle kunna vara så att de 

inte haft problem med returer genom att redan från starten med e-handeln haft en 

utarbetad plan. Det kan även vara så att företagen, likt Bubbleroom, redan innan de 

fysiska butikerna öppnades ha haft uttömningskanaler eller andra strategier för att 

hantera problemen på. En annan orsak kan vara att företagen drivit butikerna under en 

längre tid och att returnering inte längre är ett större problem och det har fallit bort i 

glömska. Det här skulle då bero på att kunder med ett större behov av att ”klämma 

och känna” eller utvärdera produkten med sinnena numera tar sig till den fysiska 

butiken för att handla. Samtidigt som kunder som är ganska säkra på storlekar, kvalité 

och andra utvärderande faktor stannar kvar helt i e-handeln. En annan faktor som inte 

belysts i denna undersökning är så kallat free ridning där kunderna kanske provar en 

produkt i butik men sedan handlar på nätet, vilket gör kunderna säkra på utvärderande 

faktorer. 

 

Returneringskostnader kan vara ett problem för många e-handlare. Vilket Avery et al. 

(2012) belyst genom att e-handel har gett begränsade möjligheter att fysiskt testa 

produkter. Att öppna en fysisk butik på grund av returneringskostnader skulle kunna 

vara tänkvärt. Dessutom kan det vara ett tecken på att produkttypens roll i 

verksamheten är betydande. Alla fyra företag i undersökning gjorde någon form av 

arbete eller hade verktyg för att minska returneringskostnaden. En kostnad som alltså 

grundas i konsumentens behov av att ”klämma och känna” eller som 

kunskapsintensiva produkter för med sig. Gymgrossisten och NetOnNet som både har 

kunskapsintensiva produkter försöker förebygga det här genom informativa 

produktbeskrivningar och att tillhandahåll så mycket information som möjligt via 

hemsidan. Bubbleroom vill kunna utnyttja sin fysiska butik för att överbrygga 

problemen med returnering. Samtidigt vill Addnature utveckla sitt miljötänk genom 

att inte ha för enkla returneringsregler och därigenom samtidigt minska returerna. 

Addnatures arbete går hand i hand med rekommendationerna från expertperspektivet 

som betonat att företagen inte borde ha allt för enkla returneringsregler. Men precis 

som Addnature påpekade så menade även expertperspektivet att det är en svår 

balansgång mellan att göra kunden nöjd och returneringsregler. Eftersom returer är ett 

förekommande problem hos e-handlare bör det finnas en klar och tydlig strategi 

bakom reglerna. Det gör i slutänden att kunden har full koll på vad som gäller 

samtidigt som företagen på ett hanterbart sätt kan reglera kostnaden runt returnering. 
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6. Avslutande diskussion 
 

I den avslutande diskussionen kommer studiens implikationer och rekommendationer 

att presenteras. Vidare kommer författarna att belysa vad som kunde ha gjorts 

annorlunda genom en metodkritik och avsnittet avslutas med ett omvärldsperspektiv. 

 

Resultaten och analysen har visat att företagen samlat in värdefull information om 

sina kunder vilket gett stora möjligheter. Specifikt har information rörande 

kundidentifiering och köpbeteende varit huvudfaktorer i frågan. Däremot har 

nyttjandet av den informationen emellan kanaler inte varit långtgående utan ganska 

ytlig och i mindre skala sett till hela urvalet. Eftersom kanalsamarbeten kan vara både 

en konkurrensfördel och synergieffekt gällande informationsutbyte mellan kanaler har 

företagen gått miste om potentiella fördelar. Vet företagen om det? Förmodligen inte, 

resultaten i undersökningen visar att företagen inte mäter nyttan av kanalsamarbeten 

och därför inte heller kan ha konkreta bevis av företeelsen. En intressant faktor som 

dök upp vid analys var att de omsättningsmässigt större företagen hade mer 

integrering av information. Det beror troligtvis på datasystemens kostnad där knappa 

resurser varit avgörande i vilken typ av system som företagen haft råd att införskaffa, 

andra mer akuta områden kan ha varit prioriterade. Att ha avancerade datasystem som 

hanterar stora mängder information på ett utmärkt sätt är ett steg i rätt riktning mot 

klarare kanalsamarbeten. Det saknar dock betydelse för företagen om de inte har 

resurser och kompetensen att analysera och sedan applicera utfallet i verksamheten. 

Teoretiskt sett har undersökningen visat att kanalsamarbetenas inneboende potential 

inte utnyttjas fullt ut, trots att kapaciteten ofta finns där hos företagen. Det vore av 

intresse att bygga vidare på forskningen fast istället rikta fokus på större företag där 

informationen var mer integrerad och bättre använd. Med tanke på resurserna som 

krävs i verksamheten för att bedriva optimalt fungerande kanalsamarbeten. Resultaten 

har även väckt frågan om kanalsamarbeten verkligen är en eftertraktad synergieffekt 

vid multikanalhandel. Den grundläggande forskningen skulle kunna utredas närmare 

för att verkligen ringa in problemets huvudfokus. 

 

Användandet av kundinformation vid öppnandet av fysiska butiker verkar ha spelat en 

mer omfattande roll för de mindre företagen. Förmodligen på grund av att de 

etablerade företagen inte varit lika känsliga för den typen information, deras kunder 

och varumärke är redan välkända. Det kan förefalla naturligt att kundinformationen 

vid beslut av geografisk placering för butik har blivit mindre viktig när storleken på 

företagen ökat. Men däremot har alla företag varit små någon gång och att fortsätta 

konsekvent involvera kundinformation genomgående vid beslut i verksamheten 

kanske inte är helt fel. Företagen visste inte, eller nämnde inte, att multikanalkunder 

kan vara mer värdefulla än enkanalskunder. Det kan kopplas till mätningen av 

kanalsamarbeten som också uteblev. Att arbeta faktabaserat efter grundade hypoteser 

kan skapa välgrundade beslut, något som företagen borde ta tillvara på eftersom den 

som vet mest och utefter det format sin verksamhet borde även prestera bäst. 

Författare har i och med kundinformationens användning vid öppnandet av fysiska 

butiker dragit en parallell mellan forskning om internets potential att vara geografiskt 

täckande och användning av kundinformation för att förbättra ett beslut rörande en 

annan kanal. Det har visat sig att hos mindre företag har kundinformation spelat en 

viktigare roll. Det här skulle kunna vara ett steg som fler mindre företag har gått eller 

kommer gå igenom vid expansion. Att utveckla det här resultatet och skapa en bättre 

teoretisk grund kan i framtiden skapa en klarare bild av fenomenet. 
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Ett annat intressant resultat var att företagen inte såg några negativa effekter med 

öppnandet av de fysiska butikerna. Någon svårighet eller problematik kan sannolikt 

ha upplevts i och med förändringen när de fysiska butikerna öppnat. Att företagen inte 

uppmärksammat detta känns förvisso osannolikt men kan samtidigt vara ett tecken på 

ensidigt synsätt där organisationens beslut ses med positiva ögon. Det kan vara 

skadligt för företagen att inte ha en objektiv bild av verksamheten, organisationens 

och framförallt egna professionella beslut. Detta kan överkommas med ett 

faktabaserat arbetssätt där mätningar och utvärderingar är grundstenen. Det kan även 

vara så att intervjupersonerna helst inte vill ge sken av företagens problem utan 

istället har för intention att framföra en mindre nyanserad positiv bild. Vid forskning 

runt upplevda effekter och prestationen av införandet av en ny handelskanal har 

författarna kunnat bidra med ett omvänt scenario där e-handlare öppnat en traditionell 

handel. Det som framförallt noterades var att ingen av de intervjuade företagen eller 

expertperspektivet talade om några negativa effekter av aktionen. Existerar det några 

sådana överhuvudtaget eller hur ser det egentligen ut med det mindre eftertraktade 

sidan av myntet? Att se upp med borde vara respondenternas svar som kan kantade av 

guld och gröna skogar. Sällan är misslyckanden och nederlag ett önskat intervjuämne. 

  

Endast hos ett av de fyra företagen hade produkttypen en avgörande roll vid 

öppningen av de fysiska butikerna. Eftersom två av företagen sålde produkter som 

kan anses vara icke-standardiserade såsom kläder kanske det borde haft en mer 

betydande roll för det andra företaget också. Men det handlar också om i vilket syfte 

butiken öppnades. För företaget där produkttypen hade en stor roll var också 

anledningen till beslutet att kunderna skulle få pröva, klämma och känna på 

produkterna. Det andra företaget hade inte samma målsättning utan ville skapa en 

modehandel. Om anledningen till beslutet tas i betänkande kanske inte produkttyp 

varit en given prioriterad faktor runt beslutet. De två företagen med vad som kan 

anses som standardiserade produkter hade inte produkttyp som en avgörande faktor 

som påverkat beslutet att bli multikanalhandlare. Det kan anses vara normalt eftersom 

deras produkter inte i samma utsträckning kräver att kunderna ska pröva, se eller 

känna på produkten innan ett köp. Istället är de kunskapsintensiva vilket verkar 

kunnat ha överbryggats på ett bra sätt genom välutarbetade produktbeskrivning och 

hemsidor. Den här undersökningen har byggt vidare på forskningen i området om att 

alla produkter inte lämpar sig för e-handel, genom att koppla det till öppnandet av en 

fysisk butik där problemen kan övervinnas. Det har visat sig att endast ett av 

företagen haft produkttyp som en avgörande faktor vid det beslutet. Men ett av två 

företag med icke-standardiserade produkter kan vara något att bygga vidare på. Att 

genomföra en undersökning av det här området i en större skala med företag som 

endast har icke-standardiserade produkter skulle kunna kasta ett starkare ljus över 

situationen. Att alla undersökta företag har utfört arbete för att minska returer kan 

vara ett tecken på att området är intressant, eftersom tidigare forskning slagit fast att 

problemen med e-handel ofta kan kompletteras i en traditionell handel för att 

tillfredsställa kunderna. 

6.1 Rekommendationer  
Företagen samlade alla in information och främst genom e-handeln. Det har gett 

företagen en god grund att stå på. Vidare noterades att den här informationen inte 

utnyttjades i stor utsträckning mellan kanalerna sett över alla företag. Att ta tillvara på 

informationen som samlats in kanske redan görs på andra sätt, men just mellan 
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försäljningskanalerna finns utrymme för förbättring. Som tidigare nämnts kan 

kanalsamarbeten vara både en konkurrensfördel och en synergieffekt vilket kan vara 

ett sätt för företagen att särskilja sig på och dessutom uppnå ett bättre resultat. Att 

mäta nyttan av kanalsamarbeten kan vara ett steg på vägen som dessutom kan 

legitimera användandet av resurser för att skapa förbättringen. De mindre företag 

borde med fördel kunna arbeta för en bättre integrering av informationen från 

försäljningskanalerna. 

 

Gällande varierande produkttyper som företagen säljer borde företagen fortsätta att 

arbeta för att underlätta för kund. För standardiserade produkter bör välskrivna och 

informativa produktbeskrivningar finnas till hands. Något som anammades av 

företagen vilket även bör fortsätta och dessutom utvecklas mer i framtiden. Gällande 

icke-standardiserade varor borde, förutom fysiska butiker, också ett försök till 

standardisering ske. Förutom beskrivningar som kan vara behjälpliga för kunden kan 

även andra försök till standardisering vara på sin plats. Att kunna överföra storlekar 

och användningsområden till någon form av standard för att överbrygga klyftorna 

mellan kundens preferenser och tillkortakommandena i e-handeln. Det här skulle även 

kunna hjälpa företagen att minska kostnader relaterade till returer. 

6.2 Metodkritik  
I samband med intervjuerna kunde expertintervjun kunnat ske först istället för sist. 

Den intervjun kunde även hjälpt författarna att formulera intervjuguiden på ett bättre 

sätt genom att fungera som en enklare form av testintervju. Att däremot ha en ren 

testperson till intervjuguiden med insikt i ämnet för att kunna ge en rättvis bild av 

frågeställningarna hade varit behjälpligt, men varje intervjuperson har istället ingått i 

studien. Författarna kunde vid själva intervjutillfällena ha varit mer aktiva genom att 

avbryta respondenterna vid alltför uttömmande svar som gått utanför frågeställningen. 

Vilket skulle resulterat i en mindre känsla för att upprepning både för respondenten 

och författarna. Slutligen kunde transkription och matchning av nyckelord ha skett på 

ett mer avancerat sätt för att skapa mer uttömmande resultat av intervjuerna och gjort 

studien mer robust i sin helhet. 

 

Vidare skulle intervjuerna kunnat kompletteras med enkäter för att på så sätt få 

respondenternas svar svart på vitt. Men även för att lättare kunna utläsa gemensamma 

mönster. Dessutom skulle forskarna kunna ha skapat en formel i ett försök att påvisa 

hur lönsam handel uppkommer. En faktor som då troligen skulle vägas in är 

kanalintegration. Genom att kombinera intervjuer som kan ses som kvalitativa med ett 

kvantitativt tillvägagångssätt skulle troligen ha gett en ännu mer objektiv bild av 

verkligheten. En kombination av metoderna skulle därmed kunna påverka vilket 

utrymme respondenternas subjektiva tankar får. Detta hade varit i samstämmighet 

med expertperspektivet som ansåg att det är viktigt att mäta faktorer för att få en 

rättvis bild av verksamheten.  

6.3 Omvärldsperspektiv 
Samtliga företag spådde en ljus framtid för e-handel samtidigt som expertperspektivet 

tillsammans med Bubbleroom belyste att traditionell handel troligen även i framtiden 

kommer ha ett övertag inom vissa segment. För att kunna dra nytta av 

handelskanalernas olika fördelar kommer sannolikt den optimala lösningen vara en 

kombination av flera handelskanaler. Att handla via virtuella kanaler blir alltmer 

populärt och därav den positiva framtidstron. Med dess ökade popularitet kommer 
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även nya utmaningar då kunderna kan bli mer och mer kräsna. De förväntar sig en 

lika bra upplevelse via e-handel som i en traditionell butik i form av inspiration, 

bemötande och rekommendationer. E-handel ger generellt ett bättre pris till kunden 

vilket kan ses som en kompensation för att denne får göra mycket av arbetet själv. 

Fenomen som kan uppkomma med detta är så kallad free riding som innebär att 

kunden antingen går till en butik för att testa produkten eller använder andra virtuella 

källor för att utvärdera. Återförsäljare kommer troligen att tacklas med problem som 

kan relateras till returer även i framtiden. Eller möjligt att återförsäljaren har utvecklat 

en bra lösning för att minska sina returer som sedan kopieras av andra återförsäljare 

eller att kunder nyttjar verktygen men handlar ifrån en konkurrent som har mer 

förmånliga priser.  

 

Detta tyder på att handel står inför potentiella förändringar i form av arbetstillfällena. 

Troligen kommer inte alla att försvinna utan att behovet håller på att förändras. 

Sannolik skulle antalet anställda i en butik minska med att kunden redan innan köpet 

har utvärderat produktutbudet via virtuella kanaler. Samtidigt skulle återförsäljarna 

behöva lägga ännu mer resurser på att utveckla deras virtuella kanaler. Vilket i sin tur 

skulle generera en ännu större marknad för olika typer av CRM- system och liknande 

lösningar för en utveckla e-handel. Det skulle betyda att behovet av spetskompetens 

inom området ökar. Även olika former av logistiklösningar kommer troligt att 

utvecklas samt mer optimala sätt att levererar produkter till slutkund. Genom e-handel 

exponerar företagen sina priser ut mot kund, vilket ger kunden ett övertag på så sätt 

att denne kan jämföra priser och införskaffa produkten där den är som billigast. Detta 

kan leda till prispress som påverkar företagen i högsta grad. Men även samhället som 

stort kan påverkas då billigare priser på varor och tjänster kan påverka inflationen.  

 

Historiskt sett har handel mellan olika aktörer varit en drivkraft för att öka välståndet. 

Med hjälp av internet har den potentiella marknaden blivit större och går över 

Sveriges gränser. Det gör att politiska faktorer kan påverka handeln. Idag finns det 

politiska åtaganden som bildat en handelsunion inom Europeiska unionen. Detta 

underlättar både för konsumenter och för återförsäljare som vill nå till fler marknader. 

På agendan finns ett utökat handelsavtal mellan Europeiska unionen och USA vilket 

troligen skulle uppmuntra till handel mellan dessa parter framförallt genom virtuella 

kanaler. Vilket troligen skulle innebära stora potentiella möjligheter för samtliga 

aktörer. Handelsunioner kan även ha en fredsbevarande kraft och därmed ses som en 

långsiktig strategi för att upprätthålla en stabil marknad. 

6.4 Framtida forskning 
Vid en framtida studie inom ämnet kan författarna efter denna studie rekommendera 

kommande forskare att titta närmare på vissa specifika fenomen som upptäcks. Vid 

analys av resultaten såg författarna vissa specifika mönster vid storleksuppdelning av 

företagen. En framtida studie skulle närmare kunna undersöka antingen mindre eller 

större företag för att skapa en djupdykning inom ämnet. Även frågeställningarna vid 

intervjuerna skulle kunna anpassas efter storleken på företagen. Ett annat sätt att 

skapa ett mer homogent urval kan vara att enbart ha företag från en och samma 

bransch. Författarna vill dock sätta upp ett varningens finger för att det kan anses 

känsligare och företag kan vara mer beskyddande av informationen i en sådan 

situation. Båda dessa alternativ till denna studie kan skapa ett bättre djup och 

förmodligen en mer detaljerad förståelse för ämnet.  
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En intressant faktor som uppkom vid undersökningen var etik. Eftersom 

informationsinsamling sker rörande kundidentifiering och köpbeteende finns här en 

moralisk aspekt för företag att vårda med varsamhet. Alla företag i studien klargjorde 

att informationen samlades in för att göra det bättre för kunderna. Dessutom nämndes 

vid flertal tillfällen att aktuell lagstiftning följdes, främst gällde detta 

personuppgiftslagen vid hantering och lagring av särskilda uppgifter. Av den här 

anledningen kan en annan studie försöka att utreda hur faktorer rörande etik och 

moral spelar in vid informationsinsamling och kartläggning av kunder. Både från 

kundernas perspektiv men även från företagens perspektiv. I förlängningen kan det 

här vara något som påverkar i vilken utsträckning information samlas in hos 

företagen. Det skulle även kunna påverka kundernas sätt och vilja att handla. 

 

Produkttyp har varit en faktor som denna undersökning sett närmare på. Forskningen 

har belyst icke-standardiserade produkters lägre lämplighet vid e-handel och problem 

rörande returneringskostnader. Författarna kunde inte utläsa något konsekvent 

samband mellan produkttypen och öppnandet av fysiska butiker. Men det fanns 

tecken på att så skulle kunna vara fallet. Speciellt eftersom alla företag arbetade med 

att minska returer. I en framtida studie skulle detta fenomen kunna undersökas 

närmare. Det skulle på egen hand kunna vara ett undersökningsområde om 

frågeställningar och problem kan fördjupas ytterligare. 
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7. Slutsatser 
 

Slutsatserna har inletts med en återkoppling till studiens syfte för att sedan 

konkretisera vad studien har kommit fram till genom att besvara 

undersökningsfrågorna. 

 

Studien har avsett att undersöka hur företag samlar in och utnyttjar kundinformation 

mellan försäljningskanalerna. Men även att utreda motiven bakom att bli en 

multikanalåterförsäljare samt produkttypens roll i beslutet. För att utreda studiens 

syfte har författarna ställt upp ett antal frågeställningar. 

 

Hur utnyttjar företagen kundinformation från en kanal, för att förbättra beslut i 

en annan? 

Samtliga bolag uttryckte att de samlade in information om sina kunder främst för att 

möta deras preferenser. Insamlingen var mer omfattande via internetkanalen då det 

fanns begränsningar med att följa kunden i den fysiska kanalen. Information om 

kunden är värdefull och har använts emellan handelskanaler för att anpassa butikens 

sortimentsmix, skapa välgrundade kampanjer och styra kunder till butik. Trots att 

informationen ses som värdefull att använda, och företagen samlar in den, nyttjas den 

inte i stor utsträckning mellan försäljningskanalerna. Det skiljer sig även mellan 

företag i vilken utsträckning den nyttjas. För att kunna nyttja informationen mellan 

kanaler bör det finnas integration mellan handelskanalerna. Graden av integration 

verkar kunna relateras till företagens storlek, sett i omsättning.  

 

På vilket sätt nyttjades kundinformation vid öppnandet av en fysisk butik? 

Företagen hade skilda uppfattningar om kundinformationens roll vid öppnande av en 

fysisk butik. De, sett till omsättning, minsta bolagen lade större vikt vid 

kundinformation i samband med öppnandet av sina fysiska butiker. Samtidigt som de 

större företagen sett till omsättning, la fokus på andra faktorer så som handelsindex, 

köpkraft och konkurrenssituation. Kundinformation spelade en marginell roll för de 

större företagen i beslutsprocessen att öppna en fysisk butik. Den kundinformation 

som har används är bland annat feedback ifrån kunder samt vart e-handel har en stark 

kundkrets. 

 

Vad stod bakom företagets motivation i beslutet att bli multikanalåterförsäljare? 

Gemensamt för företagen i undersökning var att motivationen bakom att bli 

multikanalhandlare grundades i möjligheten att nå fler potentiella kunder. Men även 

mer fokus på kunderna och deras preferenser samtidigt som företagens 

marknadstäckning blir mer omfattande. Det har rått relativt hög samstämmighet 

mellan studiens resultat, forskningsläget och expertperspektivet om vilka företagens 

motiv har varit för att bli multikanalhandlare. I och med öppnandet av en fysisk butik 

såg företagen fördelar som legitimering av varumärke, vilket även bekräftas av 

expertperspektivet, samt stärkt varumärke.  

  
Hur har typen av produkter som företaget säljer påverkat beslutet att bli 

multikanalåterförsäljare? 
Huruvida produkttypen har varit avgörande vid öppnandet av fysiska butiker har skiljt 

sig mellan företagen. Det går inte att utläsa ett konsekvent samband mellan företagen 

som har standardiserade produkter eller företag som har icke-standardiserade. 

Däremot har analysen påvisat att produkttypen troligen spelar en stor roll för 
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företagen då samtliga företag aktivt arbetat med att minska returneringskostnader. Det 

kan vara åtgärder som minskar kundens behov av att ”klämma och känna” eller 

faktorer som kan relateras till kunskapsintensiva produkter. Slutsatsen blir att andra 

faktorer än produkttypen var av mer intresse vid öppnandet av en fysisk butik.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

9.1.1 Företagsperspektiv   
1. Insamling av kundinformation 
  
Samlar ni in information om era kunder? 
 

I vilket syfte samlar ni in information om era kunder?  
  
Vilken typ av kundinformation samlar ni in genom era handelskanaler?  
 
Finns det skillnader i informationen som samlas in via respektive kanal? I 

sådana fall vilka?  

 

Vad anser ni att det finns för svårigheter och möjligheter med 

informationsinsamling i respektive kanal?  

 
2. Nyttjandet av kundinformation mellan kanalerna 
 

Hur nyttjar ni kundinformation mellan kanaler i dagsläget?  

 

Hur ser integrering av information mellan kanaler ut?  

 

Hur skulle ni vilja använda kundinformation mellan kanalerna i den bästa av 

världar?   
 

Görs mätningar av nyttan hos era kanalsamarbeten? Om inte, varför? Om ja, 

vad ser ni för nytta?  

 

Nyttjades kundinformation vid beslutet om öppnandet av fysiska butiker? I så 

fall på vilket sätt?  

  
3. Motivation/målsättning/strategi 
 

Vad hade ni för målsättning med öppnandet av fysiska butiker? Är den 

densamma idag? Varför/ varför inte? 

 

Vilken typ av värden ser ni av att använda fler handelskanaler?  

 

Hur har e-handel påverkats av införandet av fysiska butiker? Ser ni en 

förändring? Hur hanteras den?  

 
4. Produkttyp 

 

Erbjuder ni olika produkter via de båda kanalerna? I sådana fall, hur skiljer de 

sig och varför?  

 

Hur tror du att ert produktutbud har påverkat ert val att öppna en fysisk butik? 
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Hur arbetar ni för att minska kostnader som kan relateras till ”kläm- och känn-

” faktorn eller kunskapsintensiva produkter?  

 

5. Framtiden 
  

Hur ser ni på e-handelns utveckling?  

 

Hur ser ni på att etablera fler fysiska butiker?    

 

Hur anser ni att integrationen mellan kanaler skulle kunna förbättras? Är det 

något som ni aktivt jobbar med idag?  

 

9.1.2 Expertperspektiv 
1. Insamling av kundinformation  

 

I vilket syfte är det värdefullt att samla in information om kunder?  

 

Vilken typ av kundinformation är värdefull att ha? Hur skapas en värdefull 

kundbas, vilka komponenter behövs? 

 

Vad anser du att det finns för svårigheter och möjligheter med 

informationsinsamlingen i respektive kanal? 

 

2. Nyttjandet av kundinformation mellan kanalerna 

 

Är det viktigt med integrerade kanaler? För- och nackdelar? 

 

Hur skulle integrering av kanaler bäst kunna uppnås? 

 

I det bästa av världar hur skulle kundinformation kunna användas mellan 

kanalerna?  

 

Varför skulle det kunna vara viktigt att mäta kanalsamarbeten? Hur skulle den 

mätningen se ut?  

 

Om du skulle vara med i processen för att öppna en fysisk butik, vilka faktorer 

tror du att du skulle lägga vikt på och varför?  

 

3. Motivation/målsättning/strategi 

 

Vilka värden ser du av att använda flera handelskanaler?  

 

Hur tror du e-handel påverkas av öppnandet av fysiska butiker? Hur skulle den 

förändringen hanteras? 

 

För att det ska vara lönsamt med flera handelskanaler, tror du att det är viktigt 

att de är integrerade? Varför/ varför inte?  

 

4. Produkttyp 
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Hur tror du att produktutbudet påverka valet av att öppna fysiska butiker?  

 

Vad du tror är bra metoder för att minska kostnader som kan relateras till 

”kläm och känn” eller produkter som är kunskapsintensiva?  

 

5. Framtiden 

 

Hur ser du på e-handelns utveckling?  

 

Hur ser du på kombinationen av e-handel och fysiska butiker, är det ett 

vinnande koncept? 


