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Sammanfattning: 

Titel:  Kanaler, Konsumenter och Konsumtion.  – En studie om hur företag använder 

mutipla kanaler. 

Nyckelord: Flerkanalsföretag, Konsumentbeteende, E-handel, Fysiska butiker, 

Kommunikationskanaler  

 

Syfte:  Syftet är att beskriva hur flerkanalsföretag anpassar sin konsumentkommunikation 

till en marknad i ständig digital utveckling och ett förändrat konsumentbeteende som 

följd. Syftet är därtill att studera hur flerkanalsföretag håller resurseffektivitet genom 

sina numera flertalet kommunikationskanaler. 

-   Hur styr ett konsumentbeteende allt mer påverkat av digitalisering, hur flerkanalsföretag 

etablerar och underhåller multipla konsumentkanaler inom handeln? 

-   Hur arbetar flerkanalsföretag resurseffektivt med sina kommunikationskanaler? 

 

Metod:  Med kvalitativ ansats och semistrukturerade samtalsintervjuer har studien undersökt 

hur flerkanalsföretag anpassar sin konsumentkommunikation. Den teoretiska 

referensramen innefattar teorin om MCM, (Multichannel consumer marketing). 

Slutsats: Det har blivit viktigare att som flerkanalsföretag differentiera sig och anpassa sin 

kommunikation till den grupp konsumenter man önskar att attrahera. Fysiska butiker 

och e-handel ser allt mer ut att växa samman och flerkanalsföretag blir standard. Till 

stor del fattas beslut idag på ”magkänsla” med en viss mån av dataanalys som grund.  

Det finns en uppfattning inom såväl forskning som bland respondenterna att vi ännu 

bara sett början på den digitala utvecklingen. Idag finns en diskrepans mellan den 

kapacitet av dataanalys som är tillgänglig till hur vi ska tillgodogöra oss den på ett 

resurseffektivt sätt. Ännu finns inte tillräckligt bra och anpassade verktyg utan att det 

blir för kostsamt för företagen inom outdoor-branschen. Tillsvidare anammas ett 

traditionellt tänk som allt mer fokuserar på integrering och synergier mellan kanaler. 

 

Kontakt:  För frågor gällande uppsatsen kontakta grahn.linnea@gmail.com 
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Abstract:  

 
Keywords:  Multi-channel enterprises, Consumer behavior, E-commerce, Physical store 

 Communication channels 

   

Intention:  To describe how multi-channel enterprises adapt their customer communications into 

a market in constant digital evolution and changing consumer habits as a result. The 

aim is therewith to study how multi-channel enterprises is resource efficient through 

their communication channels. 

 

Method: With qualitative approach the study has examined how multi-channel enterprises 

adjust their consumer communication. This has been done using semi-structured 

interviews, in which the selection group was multi-channel companies in the outdoor 

industry. The theoretical framework includes the theory of MCM (Multi-channel 

consumer marketing) that was further used as a tool to analyse the collected data. 

  

Conclusion: It has become more important as a multi-channel company to differentiate themselves 

and adapt their communication to the consumer group they wish to attract. 

Communication strategy is to some extent descided with analyzed data but most 

desicions are based on experience and "gut instinct". There is a perception among 

respondents that we have only seen the beginning of the digital revolution that are 

facing the market. There is collected data and information in abundance, but not yet 

good enough to be able to assimilate the relevant information in an effective way. 

There is a discrepancy between what capacity is available and how to assimilate it. 

Whoever is the first to fill the gap will get ahead and pave the new road. 
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1.   Inledning  
 
Köpbeteende, människans agerande i relation till konsumtion och dess köpprocess är en vetenskap 

som det forskas mycket kring, samt är ett ämne i konstant utveckling och förändring; Underhill har 

med sin internationella storsäljare ”Why we Buy” djupgående analyserat vad som påverkar 

människor i köpprocessen. En bok som nu reviderats för att anpassas till den globala konsumenten 

och e-handeln som plattform. E-handelns utveckling spelar på en ny arena med egna regler som 

förändrar vårt köpbeteende i grunden. (Underhill 2010) Redan på 1990-talet skrev Nicholas 

Negroponte i vad som då beskrevs som en revolutionerande bok, Being Digital ”Allt som kan 

digitaliseras kommer att digitaliseras” (Jonsson, Stoopendahl & Sundstöm 2015). Det var flera år 

före den stora massan hade tillgång till internet och än färre hade hört talas om e-handel. Om man 

anade e-handelns potential då är ovisst, klart är i alla fall att man hade tilltro till att e-handeln skulle 

komma att förändra sättet vi konsumerar. Det har skett mycket sedan dess och i dag lever vi i ett 

samhälle som präglas av digitalisering där försäljning av varor och tjänster via e-handel ökar stadigt 

(HUI 2013a). Enligt rapporten från HUI research (2013a) är utvecklingen av den e-handel vi sett 

de senaste 10 åren sannolikt ingenting mot vad som kommer att ske de kommande 10 åren. I takt 

med att systemen blir bättre och säkrare samt att konsumenter blir allt mer vana att hantera fler 

ärenden och tjänster över internet spås e-handelns framtid vara ljus. Förändringstakten är hög även 

om tillväxttakten är osäker menar rapporten från HUI research. 

 

Detaljhandeln genomgår ett paradigmskifte (Sharma & Krishnan 2002). I Köprevolutionen 

beskriver Jedbratt att marknaden befinner sig i den liminala zonen, det vill säga ett läge där vi 

kommit så långt vi kan med hjälp av gammalt tänkande och traditionella svar inom 

marknadsföringen. Det finns en stark tro på att den framtida marknadsföringskartan kommer 

präglas av realtidsinformation, ständig tillgänglighet och total transparens också i den fysiska 

handelsmiljön. (Jonsson, Stoopendahl & Sundstöm 2015) Klart är att konsumenter i och med nya 

teknologiska möjligheter förändrar och anpassar sitt konsumentbeteende samt hur de inhämtar 

information. Den nya generationen, de så kallade millenials ser det som en självklarhet att använda 

de fördelar som internet innebär i informationssök och e-handel för att tillgodose sina behov. 

Mobilanvändandet spelar en allt större roll och har inom vissa områden blivit en större e-

handelskanal än datorn som ansetts som den traditionella  e-handelns plattformen. (HUI 2013b)   
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E-handeln har skapat förutsättningar för en handel som är öppen dygnet runt med hela världen som 

tillgänglig marknad. Konkurrensen mellan fysiska butiker och nätbutiker är hård men studier visar 

också att vad konsumenter förväntar sig i köpprocessen skiljer sig åt beroende på om de handlar på 

nätet eller i en fysisk butik. Köpbeteendet påverkas av vilken typ av produkt konsumenten köper 

samt hur ofta. (Burke 2002) Malin Sundström som forskar i konsumentbeteende vid högskolan i 

Borås menar att slaget inte står mellan e-handel och de fysiska butikerna som många tycks tro. 

Konsumenterna väljer inte det ena eller det andra utan använder det sätt som är mest 

tillfredställande för stunden och för aktuell produkt. Istället för att hålla isär begreppen e-handel 

och fysisk handel anser Sundström att handeln bör bli bättre på att anpassa sig efter konsumentens 

behov och ta fram lösningar för att möta dessa behov såväl on-line som off-line 

(retailingresearch.blogspot 2013). Gränsen för vad som är e-handelsföretag eller fysiska butiker 

suddas ut allt mer; för att vara konkurrenskraftig idag behöver företag nå sina kunder genom flera 

kanaler så kallade ”multichannel retail” vidare i denna studie benämnd som flerkanalshandel. 

Fenomenet att använda sig av flera kanaler för att nå sina kunder är i sig inget nytt, men möjligheten 

för företag att använda sig av allt fler kanaler ökar i takt med att teknologin utvecklas. (Zhang, 

Farris, Irvin, Kushwaha, Steenburgh, & Weitz 2010) 

 

 

1.1  Problemdiskussion  
 

Framtidsanalytiker på 1990-talet såg framför sig hur konsumenter i och med e-handelns intåg 

skulle överge fysiska butiker och istället göra de flesta av sina inköp över internet. De såg framför 

sig hur fysiska butiker skulle ersättas av smarta internetentreprenörer som förstod sig på den nya 

teknologin och som kunde leverera bättre erbjudande till konsumenterna. Femton år senare har det 

visat sig att internet snarare blivit en teknologisk möjlighet; ett komplement för fysiska butiker att 

nå ut till sina konsumenter och en möjlighet att erbjuda flera handelskanaler. Många traditionellt 

fysiska butiker har anpassat sig till att bli flerkanalsföretag som nu mer eller mindre kommit att 

dominera marknaden. Trots stora fördelar med att bedriva flerkanalshandel innebär det också 

många utmaningar. (Zhang et al. 2010) En stor del av utmaningen är att hänga med i den snabba 

utvecklingen, något som gäller såväl företagare som forskare (Konus, Verhoef & Neslin 2008) 

Fenomenet att som konsument handla via fler kanaler, det vill säga flerkanalshandel, ökar snabbt 
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och därmed adderar företag gärna ännu fler kanaler för att nå ytterligare konsumenter (Beck & 

Rygl 2015).  

 

Forskning visar på att den digitala utvecklingen skapat en helt ny arena för företag och konsumenter 

att mötas på. Något som ger stora möjligheter för en ökad handel, en utökad marknadsplats samt 

tillgång till en större konsumentgrupp. Utvecklingens möjliggörande för företag att använda fler 

kanaler för att nå sina konsumenter gör att marknadsföringen blir allt mer komplex och 

individanpassad. Konsumenters krav blir högre, krav på tillgång till information, snabb leverans 

och kundrespons väntas gå allt snabbare vilket är en stor utmaning för företagen att möta. (Schröder 

& Zaharia 2008; Burke 2002;  Sharama & Krischnan 2002; Liu, Burns & Hou 2013; Schramm-

Klein, Wagner, Steinmann & Morschett 2011; Pookulangara, Hawaley & Xiao 2011) 

Konkurrensen är hård, något som pressar priserna, samtidigt är det kostbart för företagen att hänga 

med i utvecklingen och mer måste åstadkommas med mindre resurser (Pookulangara, Hawaley & 

Xiao 2011; Herhausen, Binder, Schoegel & Hermann 2015) Det finns gott om forskning som visar 

på att konsumentbeteende förändrats, vilket direkt påverkar flerkanalsföretagen. Forskningen har 

tagit fram teorier kring hur företag kan förbättra samspelet mellan funktioner, kanaler och 

konsumenter (Zhang et al. 2010; Chen & Popovich 2003; Neslin, Grewal, Leghorn, Shankar, 

Teerling, Thomas &Verhoef  2006) Utmaningen ligger i att hålla en balans mellan hur företag 

håller resurseffektivitet i sina kanaler och samtidigt tillgodoser konsumentens behov inom 

flerkanalshandel. I synnerhet när den teknologiska och digitala utvecklingen går allt snabbare 

samtidigt som strategiarbete kräver långsiktig planering. Denna studie riktar sig till återförsäljare 

som en indikator för att identifiera sin plats på marknaden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

1.2  Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur flerkanalsföretag anpassar sin 

konsumentkommunikation till en marknad i ständig digital utveckling och ett förändrat 

konsumentbeteende som följd. Syftet är därtill att studera hur flerkanalsföretag håller 

resurseffektivitet genom sina kommunikationskanaler. 

  

 
1.3  Frågeställningar  

 

Hur styr ett konsumentbeteende allt mer påverkat av digitalisering hur flerkanalsföretag etablerar 

och underhåller multipla konsumentkanaler inom handeln? 

 

Underfråga:  

Hur arbetar flerkanalsföretag resurseffektivt med sina kommunikationskanaler? 

 

 

1.4  Avgränsning  
 
Denna studie ämnar att undersöka hur flerkanalsföretag anpassar sina kanaler till en marknad under 

konstant förändring där en ökande digitalisering bidrar till en högre förändringstakt än någonsin 

tidigare. Ingen värdering kommer att göras vad gäller framgångsfaktorer eller ekonomisk 

omsättning, däremot studeras företagens kommunikationskanaler gentemot sina konsumenter. 

Studien har valt att fokusera på detaljhandeln och där en specifik, i sammanhanget liten bransch, 

för att bli realistisk och genomförbar. Aktuell bransch är outdoor-branschen där flerkanalsföretag 

selektivt valts ut utifrån tre stycken för studien valda kriterier och därefter genomfört 

samtalsintervjuer. Mer ingående information om urvalsgruppen tas upp i metodkapitlet under 

rubriken 4.2 Urval.  
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1.5  Begreppsförklaring  
 
Kanaler – En kanal innebär det sammanhang, den kontaktpunkt ett företag har med sina 

konsumenter vid varje givet tillfälle. (Neslin 2006) 

 

Flerkanalshandel  (Multichannel retail) –  Företag som erbjuder försäljning genom flera kanaler. 

Vanligt förekommande är fysiska butiker, e-handel och trycka kataloger, men samtliga kanaler i 

vilket företag har kontakt med sina konsumenter inkluderas i denna studie, det kan till exempel 

vara event, mässor och festivaler. 

 

Flerkanalsföretag  - Ett företag som bedriver flerkanalshandel är därmed också ett 

flerkanalsföretag. 

Outdoor-företag – Företag inriktade på försäljning av produkter och kläder för olika typer av 

friluftsliv. Benämning outdoor används som ett allmängiltigt begrepp för friluftsliv. Definitionen 

av friluftsliv innebär ”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte utan krav 

på prestation eller tävling” (Kulturdepartementet 1999)   

Omnikanal -  Innebär att flera av ett flerkanalsföretags försäljningskanaler har integrerats med 

varandra. En produkt kan till exempel beställas av konsumenten genom e-handel och hämtas upp i 

den fysiska butiken, eller tvärt om att produkten beställs i den fysiska butiken och skickas hem till 

konsumenten. Att bedriva omnikanaler ställer krav på systemintegrationen hos flerkanalsföretag.  

 

E-handel – Ett företag som säljer produkter eller/och tjänster över internet via en virtuell nätbutik. 
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2.   Studiens  utgångspunkt  
 
Att redogöra för studiens utgångspunkt och vilken förförståelse som forskaren besitter är 

framförallt viktigt inom kvalitativ forskning och kan ses som ett kvalitetskrav. Det är också viktigt 

att inte låta förförståelse påverka objektiviteten i resultattolkningen. (Olsson & Sörensson 2007) 

Utgångspunkten och ämnesvalet för denna studie har vuxit fram successivt, genom en kombination 

av personligt intresse för marknadsföring, egen erfarenhet och den intensiva utveckling av digitala 

kanaler, i detta fall inom handel och konsumtion. 

  

 
2.1  Förförståelse  

 
Ämnesvalet och intresset att studera konsumenters beteende i köpprocessen och företags sätt att 

bemöta sina konsumenter väcktes efter att ha arbetat som butikssäljare inom outdoor-branschen. 

Valet att studera outdoor-branschen föll sig naturligt då det är där jag som författare av denna 

uppsats har störst egen erfarenhet, men också för att det är ett lämpligt område för att studera 

relationen mellan företag och konsument. Min iakttagelse är att konsumenter som vänder sig till 

en outdoor-butik har ett större engagemang än vid många andra köp. Oavsett om de är nybörjare 

som vill prova något nytt eller om de är erfarna, vet precis vad de behöver och vad som fungerar 

för deras ändamål finns en gemensam nämnare; köpet är kopplat till fritid och nöje, något man ser 

fram emot och som ska fylla ett specifikt syfte. Att det ofta är relativt dyra produkter som ska hålla 

länge gör att processen till ett köp tar längre tid och innefattar mer övervägande. Här har relationen 

mellan företag och konsument en större påverkan än vid många andra köp. Intresse för outdoor kan 

i hög grad ses som en livsstil. Att vi därtill lever i en social kontext som allt mer publiceras genom 

olika sociala medier där också företag verkar och syns har skapat ett växande intresse hos mig; ett 

intresse att ta reda på hur företag tänker kring kanalanvändning och hur de strategiskt når sina 

konsumenter. Min yrkesmässiga iakttagelse i kombination med teoretisk utbildning vid 

Sportmanagementprogrammet och den djupare teoretiska förståelse det inneburit inom 

företagsekonomi och marknadsföring har förstärkt intresset för denna studie ytterligare. 

   



 13 

3.Teori  
 
Att företag bedriver flerkanalshandel är inget nytt fenomen även om det utvecklats intensivt i och 

med e-handel. Därmed ligger flerkanalshandel inom ett område med mycket forskning att hämta 

och som är under ständig process. Följande kapitel tar upp en kort sammanställning av tidigare 

forskning som är relaterat till studiens ämnesval samt en mer ingående beskrivning av tre stycken 

teorier som kan tillämpas för denna studie. 

  

 
3.1  Koppling  till  tidigare  forskning.  

 
Något som tas upp av artiklarna som lyfts fram för denna studie är just hur inverkan av digital 

utveckling har påverkat konsumenters köpbeteende. För flerkanalsföretag idag är det allt viktigare 

att förstå sina konsumenter, hur de agerar och vad som ligger bakom konsumentens beteende. Detta 

för att på ett effektivt sätt kunna rikta rätt information genom rätt kanal till rätt konsument och bli 

mer individanpassat. (Schröder & Zaharia 2008; Sharama & Krischnan 2002; Liu, Burns & Hue 

2013; Schramm-Klein et al. 2011; Pookulangara, Hawaley & Xiao 2011; Zhang et al. 2010; Chen 

& Popovich 2003; Neslin et al. 2006) Att studier visar på att konsumenter beter sig olika under 

olika delar av köpprocessen gör inte utmaningen för företagen lättare (Schröder & Zaharia 2008). 

Herhausen et al. (2015) ifrågasätter hur effekten av att integrera online och off-line kanaler faktiskt 

genererar fler fördelar än nackdelar och om det är resurseffektivt för att inte riskera nollsummespel 

alternativt förlust. Att belysa resursfördelning i relation till kanalintegration är högst relevant men 

ett område som det har forskats allt för lite på. Herhausen et al. (2015) har däremot kommit till 

slutsatsen att en integration av kanaler med fysisk butik och e-handel är mycket fördelaktigt. Om 

det är resurseffektivt är beroende på situation, men klart är att integration mellan kanaler skapar 

kundförtroende och kompletterar snarare än konkurrerar med respektive kanal. (Herhausen et al. 

2015). 
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3.1.1  Research-shopper  phenomenon  

 

I viss mån finns det delade meningar om hur konsumenter beter sig i köpprocessen. ”The research 

shopper phenomenon” menar att det finns ett mönster i hur konsumenter använder en kanal för att 

söka information om en produkt, för att sedan använda en annan kanal för själva köpet (Verhoef, 

Neslin & Vroomen 2007). Det vill säga att Företag A tappar konsumenten efter sökfasen som då 

går vidare och genomför köpet hos Företag B. Även detta är ett område som det ännu inte forskats 

så mycket kring. Det vanligaste fenomenet som uppstod i Verhoef et al. (2007) studie är att en 

konsument söker efter en produkt på internet för att sedan köpa den i en fysisk butik. Men det är 

lika väl ett problem för fysiska butiker att konsumenter provar och tar till sig information i den 

fysiska butiken för att sedan genomföra köpet hos en e-handlare som erbjuder samma produkt till 

ett billigare pris. För detta fenomen föreslås så kallad ”channel lock-in”, det vill säga att företaget 

blir bättre på att skapa en situation som styr köpet vidare till en kanal inom företaget där köpet kan 

genomföras. Detta för att skapa synergier och omnikanalfördelar mellan kanaler inom företaget. 

 

 

3.1.2    Delade  meningar  om  research-shopper  phenomenon  

 

Schröder och Zaharia (2008) kom å andra sidan fram till att de flesta konsumenter använder samma 

kanal för en köpprocess, men använder olika kanaler för olika köpprocesser och att det har mer 

med produkten i fråga att göra. Detta betyder att det är av mindre vikt att skapa synergier för köp 

mellan kanalerna men av större vikt att styra konsumenten till den kanal som de utifrån aktuellt 

köp föredrar, något som kan tillgodoses genom att ”lära känna” sina konsumenter. Dessa delade 

meningar tyder på att det behövs mer forskning i ämnet men också på att det är ett komplext 

fenomen där beteende  skiljer sig mellan olika typer av produkter. 
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3.2  Teoretiska  modeller  
 
Ur de vetenskapliga artiklar som är underlaget för studiens tidigare forskning, har ett urval av tre 

stycken teorier gjorts; dessa kan tillämpas som modell för aktuell studie och för att besvara syftet 

genom frågeställningen. En kortfattad och övergripande beskrivning av teorierna tas upp i detta 

stycke för  att sedan beskrivas mer ingående under respektive rubrik; Teori 1, Multichannel 

customer management (MCM), Teori 2, Customer relationship management (CRM) och Teori 3, 

Multiple channel retailing (MCR). Fortsättningsvis kommer teorierna benämnas med respektive 

förkortning. Studiens huvudteori är Teori 1, MCM och den teori som ligger till grund för 

utformningen av intervjufrågor. I och med att Teori 2, CRM och Teori 3, MCR är snarlika till 

huvudteorin finns de med för att kortfattat senare reflekteras till utifrån insamlad data.  

 

 
Figur  3.2.  Översikt  över  teorier,  skapad  för  ändamålet  av  uppsatsförfattare.  

 

Tyngdpunkten i MCM är att se konsumenten som strategi för värdeskapande till skillnad från 

många traditionella strategier som har tyngdpunkten på företaget och leverantörerna. För att som 

företag skapa ett effektivt MCM arbete behöver företaget kartlägga hur konsumenten agerar, vilka 

kanaler de använder och vilket syfte som ska uppnås. Teorin har identifierat de största 

utmaningarna ett företag ställs inför och därmed skulle teorin kunna användas som en vägledning 

för att uppnå ett effektivt MCM arbete. Teori 2, CRM bygger å sin sida på ett välarbetat och 

balanserat samspel mellan de tre komponenterna teknologi, process och människa där CRM 

tillämpas för att maximera företagets relation till sina kunder. Teori 3, MCR är uppbyggt på en rad 

Teori 1: MCM (Huvudteori) 
(Multichannel customer management) 
 
- Dataintegration 
- Förstå konsumentens behov 
- Utvärdering av kanaler 
- Fördelning av resurser 
- Koordinera kanalstrategier 

 
Tyngdpunkt: 
Konsumenten är strategin. 

Teori 3: MCR 
(Multiple channel retailing) 
 
- Organisationsstruktur 
- Dataintegration 
- Konsumentanalys 
- System för utvärdering  

 
 
Tyngdpunkt: 
Utmaningar och 
motivationsfaktorer. 

Teori 2: CRM 
(Customer relationship management) 
 
- Enkelt för konsument att handla 
- Fokus på slutkonsument 
- Utvärdera informationsflöde inom 

organisationen 
- Uppmuntra till kundlojalitet 
- Planera in mätbara avstämningar 

 
Tyngpunkt: 
Samspel mellan teknologi, process, 
människa. 
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aktiviteter som alla involverar försäljning genom fler än en kanal och som har identifierat de största 

utmaningarna i att integrera en strategi för ett effektivt MCR.  

 

 

3.2.1  Teori  1.  Multichannel  customer  management  (MCM)  

 

Multichannel customer management innebär enligt Neslin et a. (2006) design, spridning, 

koordinering och utvärdering av kanaler genom vilka företag och konsumenter kommunicerar med 

varandra. En teori med målsättning att skapa värde genom effektiv lagerhållning, utveckling och 

förmåga att attrahera kunder. Tyngdpunkten i  teorin är att se konsumenten som strategi för 

värdeskapande till skillnad från många traditionella strategier som har tyngdpunkten på företaget 

och leverantörerna. För att skapa en multikanalstrategi och implementera den på ett effektivt sätt 

behöver företaget först samla in adekvat data att bygga sina beslut på. Till att börja med behöver 

man kartlägga hur konsumenten agerar, vilka kanaler användes och till vilket syfte? Vad köptes 

och genom vilken kanal. Analysera hur kanalerna fungerar/inte fungerar, vilka kanaler som 

genererar flest köp och hur företaget bör fördela sina resurser mellan kanalerna. Utifrån denna 

information kan företaget gå vidare med att specificera en strategi. Neslin et al. (2006) har i sin 

rapport identifierat de fem största utmaningarna för MCM och därtill exempel på frågor för 

företagen att ställa sig. 

 

o   Dataintegration: Vilken data behöver integreras? Endast viktigt med data över genomförda 

köp eller är även data över sökväg viktigt? Lönar det sig att samla data, ger det valuta för 

pengarna? 

 

o   Förstå konsumentens behov: Vad är det som avgör vilka kanaler konsumenten använder? 

Vilka attribut är viktiga? Påverkar marknadskommunikationen hur konsumenten väljer kanal? 

Vad väljer kunden först, kanalen eller företaget? Det vill säga går kunden via sökmotor 

alternativt andra hemsidor eller går konsumenten direkt till företagets hemsida? 

Påverkar flerkanalsmiljön konsumentens lojalitet? 
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o   Utvärdering av kanaler: Vad bidrar respektive kanal med? Vad tillför nya kanaler? Vilka 

kanaler skapar bäst synergi med andra kanaler? 

 

o   Fördelning av resurser mellan olika kanaler: Vilken är den optimala marknadsmixen? 

Hur viktig är det att företaget finns på webben? Hur ska resurser fördelas mellan kanalerna? 

Hur mycket ska spenderas på design, marknadsföring och utveckling? 

 

o   Koordinera kanalstrategier: Ska kanalen vara integrerad eller fristående? 

Vilka aspekter av kanalen ska vara integrerade? Ska priser vara desamma, innehålla samma 

produkter, ska designen överensstämma mellan olika kanaler? 

 

  

3.2.2  Teori  2.  Customer  Relationship  Management,  (CRM)    

 

CRM är en kombination av människor, processer och teknologi som försöker förstå företagets 

konsumenter. Att framgångsrikt implementera CRM kräver ett välarbetat och balanserat samspel 

mellan de tre komponenterna teknologi, process och människa. CRM ska tillämpas för att 

maximera företagets relation till alla sina kunder vilket också inkluderar internet och e-handel. 

Organisationer idag behöver fokusera på att leverera det högsta värdet till sina konsumenter genom 

bättre kommunikation, snabbare leveranser och personanpassade produkter och tjänster. 

Kommunikation sker i allt högre grad över internet och kraven på att företagens tekniska utveckling 

anpassas till en oförutsägbar och ständigt förändrande marknad. Enligt Chen och Popvich (2003) 

kommer de företag som implementerar ett CRM-arbete som också inkluderar e-management, vilket 

skapar synergier mellan kanaler för flerkanalsföretag, tjäna mest och bli de mest framgångsrika 

företagen. Till skillnad från produktfokuserad marknadsföring där man försöker hitta konsumenter 

till sina produkter genom massmarknadsföring är CRM relationsfokuserat, där målet är att ta fram 

produkter och tjänster som konsumenterna efterfrågar. (Chen & Popovich, 2003)  
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Som vägledning finns inom teorin fem steg för att skapa ett mer konsumentfokuserat företag;  

 

1, Gör det enkelt för konsumenter att handla. 

2, Fokusera på slutkonsumenten. 

3, Utvärdera informationsflödet mellan avdelningarna, mellan ”front office” och ”back office”. 

4, Uppmuntra till kundlojalitet genom att agera förebyggande gentemot konsumenterna.  

5, Planera in mätbara avstämningar och åtgärder för att kontinuerligt förbättra arbetet.   

(Chen & Popovich 2003) 

 

 

3.2.3  Teori  3.  Multiple  Channel  Retailing    (MCR)  

 

Multichannel retailing eller flerkanalshandel, som denna studie valt att kalla det, innebär en rad 

aktiviteter som alla involverar försäljning genom fler än en kanal. Det finns många fördelar och 

möjligheter med flerkanalshandel men det innefattar också stora utmaningar för att det ska fungera. 

Zhang et al. (2010) tar i sin rapport upp vilka de största utmaningarna är inom flerkanalshandel, 

men även vilka möjligheter som finns för att skapa synergier mellan kanaler; vad företagare 

behöver överväga inför sina beslut vad gäller marknadsmixen och hur dessa kan  påverkas i 

framtiden. (Zhang et al. 2010)  Zhang et al. (2010) har summerat de största utmaningarna för att 

integrera en strategi för ”multiple channel retailing”: 

 

1, Organisationsstruktur: 

Att skapa en fungerande organisationsstruktur är troligtvis den största utmaningen för ett företag. 

Vanligtvis är organisationer uppdelade i olika avdelningar men med en ambition att 

konsumentkanalerna i allt större utsträckning strävar efter att kopplas samman, skapa synergier, en 

så kallad sömlös handel, något som ställer höga krav på samarbete inom organisationen.  
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2, Dataintegration: 

En grundläggande faktor för att kunna bedriva fungerande flerkanalshandel är att ha ett IT-system 

som kan hantera information mellan kanaler. Ett system som klarar att paketera och vidare leverera 

information på ett önskvärt sätt. Den största utmaningen är vanligtvis att koppla ihop vad kunderna 

handlar i den fysiska butiken med vad de handlar digitalt. 

 

3, Konsumentanalys:  

Att förstå sina konsumenter och anpassa sig efter deras behov är en nyckel till kundlojalitet. Genom 

att förstå denna process kan företaget också anpassa sina kanaler för att denna process ska fungera 

så smidigt som möjligt utan att klampa in på vad som kan uppfattas som privatinformation och 

konsumentsäkerhet. 

 

4, System för  utvärdering och prestation: 

Detta är ett område som många företag skulle vinna mycket att bli bättre på, speciellt när det gäller 

synergier mellan kanaler. Att veta vad som gick bra/mindre bra och varför är av stor vikt för att 

kunna effektivisera, men är i utgångspunkt också resurskrävande. 

  

 
3.3  Teoridiskussion  

 

Utifrån de teorier som presenterats ovan blir det tydligt att många delar inom teorierna MCM, CRM 

och MCR återkommer i så pass hög grad att de blir svåra att hålla isär. Att ställa sig frågan om alla 

teorier är värda att ta med är klart relevant, samtidigt som det är intressant att se om dessa skillnader 

kommer att avspeglas i empirin och vilka eventuella slutsatser det kan medföra. Det till viss del 

motsägelsefulla resultat som presenterades i stycket för tidigare forskning vad gäller ”the research-

shopper phenomenon” är avsett att han i åtanke under intervjuerna för att se om ytterligare aspekter 

inom området kan förekomma.  
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4.  Metod  
 
Den vetenskapliga arbetsmetoden formas utifrån ett ramverk som sätts samman till varje 

forskningsprojekt, för att på lämpligast sätt besvara aktuellt syfte.  Allt vetenskapligt uppstår ur 

frågande, vilka metoder som används för att besvara frågandet presenteras i metodkapitlet. (Olsson 

& Sörensen, 2007)  

 

 

4.1  Forskningsstrategi  
 

Det finns två huvudlinjer för att forma det vetenskapliga arbetet, den induktiva och den deduktiva 

linjen, en kombination av dessa linjer kallas för den abduktiva linjen vilket kan anses vara den mest 

lämpliga för denna studie. En abduktiv linje fungerar som en växelverkan mellan induktiv och 

deduktiv, där den induktiva delen innebär att ett område beskrivs av informanter. (Olsson & 

Sörensen 2007) I denna studie sker detta genom samtalsintervjuer. Den deduktiva delen står för 

tidigare teoretiska förutsättningar. Kombinationen är således abduktiv och innebär att genom 

kvalitativa intervjuer som ställs mot vetenskapliga teorier ämnar mynna ut i en slutsats som 

besvarar syftet genom frågeställningen. (Olsson & Sörensen 2007) 

 

 
4.1.1  Kvalitativ  ansats.  

 

För analys av insamlad data väljer forskaren antingen ett kvantitativt eller ett kvalitativt synsätt. 

Kvalitativ forskning förknippas med småskaliga studier där ord eller visuella bilder är mer vanligt 

som analysenhet, samt att forskningen i större utsträckning kopplas till forskarens inblandning.  

Kvantitativ forskning tillämpas i högre grad på storskaliga studier, använder siffror som 

analysenhet och tenderar att ses som ett opartisk tillvägagångssätt från forskarens sida. 

(Denscombe 2016, s. 234) För denna studie som är småskalig och i viss utsträckning kan förknippas 

med författarens tidigare erfarenhet, samt att studien vidare kommer att analyseras med ord 

tillämpas med fördel en kvalitativ ansats.  
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4.1.2  Metodval  

 

Val av metod för datainsamling handlar om att sätta ”rätt sak på rätt plats”. Det är viktigt att 

forskaren baserar sitt beslut om val av metod på användbarhet och tillämpar den metod som passar 

bäst i aktuell undersökning. (Denscombe 2016, s 234) Det mest lämpliga metodvalet för denna 

studie är intervjuer i och med att syftet tillsammans med avgränsning och urval tydligt beskriver 

vilka egenskaper som krävs för att besvara frågeställningen. Denna grupp kan ringas in genom en 

branschöversikt och i detta fall passar metodvalet intervjuer bra även i aspekten av tillgänglighet 

och antal aktuella intervjuobjekt. 

 

 

4.1.3  Intervjuguide  

 

Frågorna för intervjun utformades med teorin MCM som grund. Detta för att skapa en röd tråd och 

en struktur för intervjumallen som stämmer överens med kategorierna inom vald teori och för att 

besvara syftet för uppsatsen. Intervjun klassificerades enligt semistrukturerat format som innebär 

att viss flexibilitet tillåts vad gäller möjlighet att ställa följdfrågor, lägga till frågor eller att ställa 

frågorna i en annan ordning utifrån vad som upplevs lämpligt under intervjutillfället (Denscombe 

2016, s. 266). För mer information om MCM se teorikapitlet under rubriken 3.2.1 Multichannel 

customer management. För intervjuguide, se bilaga 10.1. 

 

 

4.2  Urval  
 

 Urvalsramen för denna studie är outdoor-branschen och efter kriterierna; återförsäljare, 

flerkanalsföretag samt etablerade på marknaden, har beslut tagits om vilka flerkanalsföretag som 

önskats ingå i urvalsgruppen. Urvalsramen innefattar företag som har en outdoor-profil och som 

inriktar sig på outdoor-produkter, det är även en homogen marknad som till stor del fokuserar på 

premiumkunder. Därmed har företag som har ett blandat sortiment, vanligtvis med en kombination 

av sport, idrott och outdoor utelämnats. Med etablerade återförsäljare menas att de utvalda 

flerkanalsföretagen har en vedertagen marknadsandel inom branschen och som har bedrivit sin 



 22 

verksamhet i någon form i minst fem år. Genom att genomföra intervjuer med återförsäljare som 

säljer utrustning och kläder inom outdoor där segment och prisklass är snarlikt finns en god 

möjlighet att erhålla en representativ bild av branschen. Dessa återförsäljare arbetar i sin vardag 

utifrån ett mikroperspektiv i sina verksamheter. För att också se till ett makroperspektiv av 

nuvarande branschläge inkluderas två intervjupersoner i urvalsgruppen som arbetar inom outdoor-

branschen på en mer övergripande position; dels på en nätverksplattform sluten för branschen, dels 

inom PR och kommunikation inriktade på outdoor-företag.  

 

 
4.2.1   Explorativt  urval  

 

Det finns två tillvägagångssätt att välja mellan vid urval ur en population. Antingen ett explorativt 

urval alternativt ett representativt urval. Dessa två infallsvinklar kopplas ihop med olika typer av 

samhällsforskning. Explorativt urval är vanligare att använda för att upptäcka nya idéer och 

trender. (Denscombe 2016, s.63) Då syftet för denna studie är att behandla trender och beteenden 

inom handeln och dess utveckling, avser studien att anamma ett explorativt urval. Något som även 

är passande med tanke på småskaligheten för studien i kombination med en kvalitativ studie.  

 

 

4.2.2   Icke-sannolikhetsurval  

 

Ytterligare tillvägagångssätt som forskaren behöver ta ställning till är om studien avser anamma 

ett sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval där skillnaden är om urvalet är slumpvis eller 

ej. Ett sannolikhetsurval innebär att ett urval sker helt slumpmässigt och att forskaren inte har något 

inflytande över uttagningen i urvalsgruppen. Vid ett icke-sannolikhetsurval har forskaren viss 

bestämmanderätt och valfrihet över urvalsgruppen. Orsaken kan variera men vanligaste är att 

urvalsgruppen är svår att nå eller att det inte är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i 

undersökningen. (Denscombe 2016, s.64) För denna studie avses att tillämpa ett icke-

sannolikhetsurval då respondenternas expertis, erfarenhet och position är grunden för 

undersökningen och det som tillför studien den empiri som krävs för att besvara syfte och 

frågeställning. 
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4.3  Tillvägagångssätt  
 

Datat samlades in genom semistrukturerade samtalsintervjuer där elva utvalda personer tillfrågats, 

bland de tillfrågade fanns nio företag representerade. Utifrån de gemensamma kriterier som togs 

upp i urvalet, det vill säga etablerade återförsäljare som bedriver flerkanalshandel i outdoor-

branschen, är samtliga företag inom branschen som uppfyller dessa kriterierna tillfrågade. Till detta 

tillkommer två personer som har annan sysselsättning än återförsäljare. Dessa medverkar i 

undersökningen för att komplettera studien utifrån ett makroperspektiv över branschläget för 

outdoor då de arbetar med PR & kommunikation samt på en nätverksplattform sluten till branschen. 

En översikt av vilka aktörer som finns inom branschen och som uppfyller kriterierna har gjorts med 

hjälp av eftersök på internet, egen tidigare kunskap samt i samråd med erfarna och yrkesverksamma 

profiler inom branschen.  

 

För intervjuer är det önskvärt att de genomförs personligt, det är också det vanligaste och det mest 

populära tillvägagångsättet. Som Denscombe (2016) menar är fördelar med samtalsintervjuer att  

det är lättare att tolka uttryck, sammanhang och stämning men också för att det blir tydligare för 

forskaren vid transkriberingstillfället förutsatt att forskaren valt att spela in intervjun. Att spela in 

intervjun för vidare transkribering är ett bra sätt att kontrollera att respondenten gav svar på de 

frågor som ställdes. Det är fördelaktigt att det är intervjuaren som transkriberar ljudfilen, gärna så 

snart som möjligt efter att intervjun genomfördes för att inte glömma viktiga detaljer och misstolka 

nyanser i svaren. (Denscombe 2016, ss.267)  

 

 

4.3.1   Genomförande  av  intervjuer  

 

En pilotintervju genomfördes med en av respondenterna några veckor före aktuell intervju, detta 

för att få feedback om såväl ämnet för uppsatsen samt om frågorna upplevdes relevanta för 

respondenten. Efter feedback från respondenten och bearbetning av intervjumallen var intervjuerna 

redo att genomföras. Kontakt togs först per e-post eller telefon för att presentera studien och boka 

tid för samtalsintervju. Samtliga tillfrågade visade intresse och var positiva till att strukturera om i 

sina scheman för att skapa plats för en intervju.  
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Av de elva  tillfrågade genomfördes åtta intervjuer, anledningen till bortfallet på tre intervjuer 

grundade sig i att det inte var möjligt att hitta en passande tidpunkt inom den aktuella tidsramen. 

Däremot finns åtta av de nio tillfrågande företagen representerade bland de genomförda 

intervjuerna. Fyra intervjuer genomfördes i Stockholm på respondentens kontor eller i annan nära 

angränsande lokal, resterande fyra intervjuer genomfördes under liknande omständigheter i 

Jämtland. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas och vidare analyseras. 

Intervjun uppskattades ta ca 30 minuter. Ett medelvärde för genomförda intervjuer var 34 minuter, 

där den längsta tog 52 min och den snabbaste 23 min. Resterande intervjuer tog ca 30 min vardera 

i inspelad tid.  Intervjuerna inleddes med ett avslappnat samtal där studien presenterades samt 

upplägget för intervjun. I några fall fortsatte samtalet efter inspelningen stängts av, för relevant 

information som framkom under detta samtal gjordes anteckningar i anslutning till att intervjun var 

genomförd. 

 

 

4.4  Tillförlitlighet,  validitet  och  generalisering  
 
För att uppnå ett vetenskapligt värde måste vissa kriterier uppfyllas. Detta är vanligtvis reliabilitet 

även kallat tillförlitlighet, det vill säga om man skulle genomföra studien igen, skulle samma 

resultat uppnås. Validitet är det andra kriteriet, det vill säga, mäter man det som avses att mäta, är 

resultatet överförbart. (Ejvegård 2009, ss.77) När det kommer till kvalitativ forskning är dessa 

kriterier mycket svåra att mäta. Framförallt reliabiliteten är svår att rekonstruera för intervjuer men 

även validiteten kan vara svår att bevisa. För att uppnå ett vetenskapligt värde behöver forskaren 

löpande fråga sig om samma resultat skulle uppnås av en annan forskare, allt annat lika. Som en 

kontroll av tillförlitlighet är det inom kvalitativ forskning ännu mer noga att redogöra för metod, 

beskrivning av urval och procedurer. (Denscombe 2016 ss. 409)  

 

En annan relevant aspekt är i vilken utsträckning ett resultat går att generalisera. Hur stor är 

överförbarheten till andra områden. Hur generaliserbarheten angrips är beroende på studiens 

uppbyggnad. För att underlätta för läsaren behöver forskaren kunna tillhandahålla den information 

som krävs för att läsaren själv ska kunna göra en bedömning av fyndens relevans och överförbarhet. 

(Denscombe 2016 ss. 409) För denna studie innebär det att den information om respondenterna 
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och transkribering av samtalen som inte finns med i uppsatsen går att tillgodogöra sig genom att 

direkt ta kontakt med författaren, annan relevant information ska i största möjliga mån framgå i 

uppsatsen. En ständigt närvarande medvetenhet att hålla studien objektiv och av vetenskapligt 

värde, är av stor vikt och ansvaret ligger på författaren av studien.  

 

 

4.5  Metodkritik  
 

Presentation av forskningsstrategi, urval och tillvägagångsätt har gjorts med en ambition att så 

tydligt som möjligt redogöra för ämnet och öka tillförlitligheten. Att i kapitel två redogöra för 

förförståelse är också ett sätt att tydligt förmedla vilken tidigare erfarenhet och kunskap jag som 

författare går in med. Det finns ingen forskning som står fri från påverkan av forskaren själv men 

i synnerhet inom kvalitativ forskning är det av stor vikt att forskaren aktivt påminner sig själv att 

hålla sig objektiv och gå in i analysen med ett öppet sinne (Denscombe 2016 ss. 409). Fördelen 

med kvalitativ forskning är att forskningsfynden i högre grad baseras från fakta från den ”verkliga” 

världen (Denscombe 2016 ss 409). Det är forskningsfyden från den ”verkliga” världen som denna 

studie ämnar samla in och därefter objektivt analysera. 
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5.   Empiri  
 

Data har samlats inom spannet från den största aktören inom outdoor-branschen till en liten nischad 

specialbutik i samma bransch. För att besvara studiens syfte har åtta samtalsintervjuer genomförts. 

Då syftet kan besvaras utan att närmare beskriva de företag och företagsrepresentanter som deltagit 

i studien, har beslut tagits, grundat på etiska riktlinjer för forskningsprojekt (Denscombe, 2016 

s.423) att presentera data anonymt, så även respondenterna. Data presenteras därmed som svar från 

Företag A, Företag B, Företag C och så vidare. När en majoritet av respondenterna besvarat en 

fråga på samma sätt, kommer svaret att presenteras som en enhetlig åsikt där alla respondenter 

inkluderas om inget annat framgår. För att få en uppfattning av inriktning och storlek över de åtta 

företag som deltagit i studien följer nedan en kortfattad översikt. Empirin presenteras under de 

kategorier som frågorna ställdes enligt intervjumallen. För komplett intervjumall se bilaga 10.1. 

 

 

5.1  Presentation  av  företag.  
 

Företag A: Kommunikationsbyrå med inriktning på varumärken inom outdoor. I denna studie 

bidrar företaget med ett övergripande intryck av branschens utveckling från en professionell  

synvinkel. (ca 4 anställda) 

 

Företag B: Ett Skandinaviskt nätverk och en plattform för leverantörer inom outdoor-branschen. 

Företaget bidrar i denna studie med ett övergripande intryck av branschens utveckling utifrån lång 

erfarenhet och nära kontakt med leverantörer i branschen. (ca 1-4 anställda) 

 

Företag C: Återförsäljare som började med en liten e-handel, som sedan har expanderat till att nu 

vara stora på e-handel samt driver två stycken fysiska butiker. Nyligen etablerades partnerskap med 

ett externt europeiskt företag. (ca 90 anställda) 

 

Företag D: Återförsäljare med tre stycken centralt belägna fysiska butiker som på konsumentens 

förfrågan etablerat en e-handel. Fokus ligger på den fysiska butiken. (ca 42 anställda) 
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Företag E: Största återförsäljaren på marknaden med 31st fysiska butiker och en komplett e-

handel. (ca 153 anställda) 

 

Företag F: Återförsäljare med stort fokus på e-handel med två stycken fysiska butiker. Hade 

tidigare fler fysiska butiker men har sedan 2012 nischat sig allt mer till e-handel. (ca 56 anställda) 

 

Företag G: Liten återförsäljare som startade e-handel för en smal nisch inom outdoor, öppnade 

2014 en fysisk butik. Grundaren är även distributör och arrangerar tävlingar. (ca 2 anställda ) 

 

Företag H: Återförsäljare och fabriksbutik kopplad till en leverantör, samt outlet med fler 

varumärken, bedriver e-handel på delar av sortimentet. (ingen uppgift på hur många anställda) 

 

 

5.2  Sammanställning  av  data  
 

Frågorna till respondenterna följde intervjumallen, däremot varierade ordningen i vilken frågorna 

ställdes under intervjun beroende på hur samtalet utvecklades och vilka följdfrågor en intervjufråga 

ledde vidare till. I enlighet med intervjumallen var frågorna strukturerade under de kategorier som 

följer nedan.  

 
 

5.2.1  Dataintegration  

 
Hur har flerkanalshandeln förändrats de senaste 5-6 åren? 

Hur har konsumentbeteendet förändrats de senaste 5-6 åren? 

 

Samtliga respondenter är eniga att det har hänt mycket på marknaden de senaste 5-6 åren och att 

det är en markant förändring på konsumentbeteendet under samma tid. Konsumenter idag är 

betydligt mer pålästa och informerade när de väl kommer till en butik. Märkbart är att det har hänt 

mycket vad gäller tillgänglig information på nätet, såväl faktamässigt som i forum där andra 

konsumenter delar med sig av sina upplevelser av en produkt. E-handeln har ökat markant och 

förväntas fortsätta växa. Detta för med sig att att konsumentens efterfrågan av mervärde ökar 
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framförallt för att handla i fysiska butiker. Det kan vara behov av specialkompetens och service, 

status i att handla på ett visst ställe, man vill vara en del av en gemenskap och i högre grad 

identifiera sig med ett varumärke. Att branschen de senaste åren stått inför stora förändringar finns 

det också enighet kring och att flerkanalshandeln är här för att stanna råder det inga tvivel om, det 

har hänt mycket men det kommer fortsätta utvecklas betydligt mer vad gäller den digitala och 

teknologiska utvecklingen de kommande åren. 

 

En vedertagen iakttagelse av branschens utveckling enligt respondenterna är att det kommer att ske 

en tydligare utgallring av återförsäljare. Det har blivit en annan konkurrens på marknaden, några 

aktörer kommer försvinna, några kommer slås ihop men utrymme för vissa mindre specialister 

kommer finnas kvar. För att konkurrenskraftigt klara sig framgent behöver man som företag hänga 

med i utvecklingen och uppdatera sina system till en nivå som matchar den digitala och 

teknologiska utvecklingen. Något som kommer bli svårt för små fristående aktörer som måste hitta 

sin egen nisch föra att överleva. Än så längre har vi bara sett början av den dataintegration som 

kommer, det börjar till exempel bli allt vanligare med terminaler i butiker där man kan koppla upp 

sig till fler av återförsäljarens kanaler. Denna utveckling kräver ofta dyra investeringar med 

löpande kostnader för uppdateringar. 

 

”Dagens kund har inte tid, den är mer stressad och vill göra sitt köp och sitt avslut. 

Då vill vi hjälpa dom och till det behövs vissa tekniska lösningar. ”   (Företag E 2016) 

 

Företag D och Företag F sticker ut från mängden. De menar att dataintegration blir en allt större 

del inom handeln men samtidigt finns det också en konsumentgrupp som fortsatt kommer att 

efterfråga traditionell handel och de unika personliga relationer som byggs upp där. Vad gäller 

mindre specialistbutiker finns det inte resurser eller tillräckligt stort behov att implementera 

avancerade terminaler i butiken. Båda dessa respondenter anser att deras största styrka ligger i 

kundbemötande och personlig service. De har också största delen av sin försäljning i den fysiska 

butiken kontra sin e-handel och är fristående, det vill säga att de inte tillhör inte någon större kedja. 

Se kommentar från Företag D. 
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”Vi resonerar så att om alla andra företag flyr de traditionella kanalerna med 

tidningsannonser och tryckt reklam blir vi ensam kvar och får därmed än större 

exponering. Vi har e-handel men det är mest för att det efterfrågas av våra konsumenter. 

Vi vill att folk ska komma in i butiker så vi kan bygga relationer. Det är där vi är som 

starkast och det är där vi lägger våra resurser. ”                                 (Företag D 2016) 

 

 

5.2.2  Förstå  konsumentens  behov  

  

-   Hur arbetar företaget för att skapa unika värden för sina konsumenter? 

-   Hur arbetar företaget för att bygga kundlojalitet? 

 
Konsumenter idag är som nämt mer pålästa och informerade. Det finns idag en helt annan tillgång 

till information på nätet från såväl företag och hemsidor som olika intresseforum. Detta är något 

som ställer högre krav på butikspersonal i att kunna leverera service, mervärde och relationer som 

bygger kundlojalitet. Det är betydligt svårare att bygga kundlojalitet via e-handel. E-handels 

konsumenten är flyktig och påverkas mer av lockpriser. Det blir naturligt svårare för e-handeln att 

skapa mervärde genom att bjuda in till aktivitetskvällar och kurser av olika slag, därför måste de 

vara bättre på att synas i andra sammanhang där de kan träffa och lära känna sina konsumenter. 

Det kan vara event och arrangemang, tävlingar eller mässor.  

 

”Vår e-handel som består av en betydligt större del av omsättningen än vad våra butiker 

gör visar tydligt på att det är svårare att skapa lojala konsumenter digitalt. Det är svårare 

att bygga upp relationer.”                                            (Företag C 2016) 

 

Flera av det intervjuade återförsäljarna arbetar med kundlojalitet genom kundklubbar och 

medlemskap genom vilka man samlar poäng som vid slutet av året resulterar i återbäring i form av 

rabattkuponger, något som i högre utsträckning gäller fysiska butiker. ”Det ska löna sig att vara 

en återkommande konsument” (Företag D 2016) Det mest vanliga är trots allt lockpriser för att få 

kunder intresserade. Just vad gäller lockpriser och prispress är det mer vanligt förekommande hos 

återförsäljare som i utgångspunkt bedriver e-handel. Respondenterna menar att fler och fler företag 
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försöker efter de senaste årens mer markanta priskrig mellan e-handlare inom outdoor ta större 

avstånd från prispress på grund av att de förstör marginalerna. En effekt av tidigare priskrig är att 

det blir allt svårare att tjäna pengar för alla när marginalerna sjunker i en redan pressad bransch. 

Det är dock en svår situation att komma ur då återförsäljarna upplever att prispressen bidragit till 

det förändrade köpbeteendet, att konsumenter förstår att de kan undgå att handla för ordinarie pris. 

”Konsumenterna har lärt sig att väntar det bara ut företagen några veckor så går samma produkter 

att hitta på rea” (Företag H 2016). Här har företagen en utmaning i att återgå till att etablera en 

marknad med ordinarie priser som grund, framförallt de som skapade sina marknadsandelar genom 

prispress och lockpriser.  E-handeln försöker bygga lojalitet genom att satsa på nöjda kunder och 

enkelhet, se kommentar.  

 

”Det är svårt med lojalitet på nätet. Man jobbar framförallt med lockpriser, 

nyhetsutskick på mailen där man erbjuder bra priser till redan befintliga kunder. Man 

försöker skapa återkommande kunder genom kundnöjdhet. Att man handlat hos oss 

tidigare, blivit nöjd och därmed gärna handlar igen. Enkelheten i att ens uppgifter redan 

finns inlagda i vårt system, det är enkelt att hitta på sidan och att det är smidigt att 

genomföra ett köp är viktigt”.               (Företag F 2016) 

 

 

En övergripande reflektion som gäller för alla företag inom branschen oavsett marknadsposition  

är att som företag vara äkta och lyckas förmedla det, se kommentar. 

 

”Varje företag måste hitta sin grej och nischa sig på det man är bra på och framförallt 

så måste det vara äkta. Äkthet är något som konsumenten uppskattar och enkelt 

genomskådar. Lojalitet byggs genom att erbjuda tjänster, mervärde som du inte tar 

betalt för men som bygger värde i längden. Till exempel att du har bra kontakt med en 

fotbollsförening om du säljer fotbollskor. Samarbeten och relationer med aktiva kan 

vara att de får rabatt i butiken. Så har det varit längre, men det är en regel som 

fortfarande fungerar. Men nu kanske företaget inte bara har reklamskyltar utan också 

är involverad i verksamheten. Man är en del av klubbens Facebooksida, de har sin egen 



 31 

plattform där de erbjuder försäljning för sina medlemmar med mera. Det är ett sätt att 

locka till sig fler kunder till butiken och bygga lojalitet.”                      (Företag A 2016) 

 

Att skapa unika värden genom att lyssna på konsumenterna och locka in dom i butiker är ett 

sätt att skapa lojalitet enligt Företag D. 

 

”Vi följer med i utvecklingen och genom vår kundklubb har vi bra koll på vilka våra 

kunder är och vad de handlar, vår e-handel ser vi mer som ett verktyg för att få in 

kunderna till butiken snarare än att styra våra kunder till att handla på nätet. Vi satsar 

mycket på mjuka värden i form av hög kvalité på personlig service, arrangemang i 

butiken och kurser i samband med att man köper mer komplexa produkter, exempelvis 

vid köp av längdskidor erbjuds vallakurser. Att vi öppnade vår e-handel beror på att 

det efterfrågades av våra kunder. Däremot finns inte alla våra produkter på nätet. Vi 

vill att kunderna ska komma in i butiken, det är där vi hjälper dom bäst.”    (Företag D) 

 

Flera av respondenterna menar att företag behöver sälja mer av en upplevelse för att skapa 

lojalitet. Företag E beskriver nedan hur de arbetar.  

 

”Genom att hålla en hög kvalité och service i allt vi gör. Om det så är genom vår 

kundklubb, magasin, miljöengagemang eller event. Vi erbjuder informationskvällar i 

våra butiker. Att vi varje år donerar pengar till välgörenhet baserat på vår omsättning 

uppskattas hos många av våra konsumenter. Att kunna göra något extra och göra gott 

känns bra. Jag tror vi måste sälja mer av en upplevelse, vi måste skapa en relation till 

kunden, det ska vara kul att handla hos oss, man ska vara stolt över att handla hos oss. 

Service och kunskap är det viktigaste. Det har det alltid varit så det är inget nytt, vi 

behöver bara paketera det annorlunda. Vi ser att butiken måste bli mer av en mötesplats. 

Kunden kan hämta så pass mycket produktinformation själv så vi måste kunna bjuda 

på något annat som inspirerar mer till att gå ut i naturen. Det är svårare och svårare att 

få lojala kunder idag, så är det.”                                   (Företag E 2016) 
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5.2.3  Utvärdering  av  kanaler  

 
-   Hur utvärderas konsumentkanalerna, hur värdesätts de? 

-   Vilka former av konsumentkanaler ser ni framåt? 

 

Att fler och fler av respondenterna väljer att integrera teknik i sin fysiska butiker börjar bland annat 

visa sig genom att det finns terminaler direkt uppkopplade till företags näthandel i butiken. Det har 

pratats om omnikanaler de senaste åren som innebär att kanaler allt mer integrerar med varandra. 

Beställ på nätet, hämta i butik eller beställ i butik och få leveransen hemskickad. Framförallt är det 

smidigt när produkten inte finns i den fysiska butiken och ett sätt för återförsäljaren att inte tappa 

kunden. Trots att det pratats mycket om omnihandel är det få som har ett fungerande system i sin 

verksamhet. Det är mest troligt något som kommer att utvecklas och anpassas allt mer. 

Flerkanalshandeln fokuserar på att det ska vara enkelt att handla och ”lyfta” omnikanalen till nästa 

nivå, en allt mer så kallad sömlös handel där gränser mellan kanaler inte ska märkas eller begränsa. 

För integrering av omnihandel ser det olika ut beroende på storlek på företag, se kommentarer. 

 

”För att hänga med i utvecklingen måste man ha förmåga att investera i teknik och 

system som håller måttet. Något som gör det svårt för mindre aktörer. Där har stora 

företag och kedjor en klar fördel.”               (Företag E 2016) 

 

”För oss är det inte aktuellt med teminaler i butiker, vi är för små, det finns ingen 

anledning. Som en liten specialistbutik är det mer så att konsumenterna söker upp oss. 

Vi gör i stort sätt ingen marknadsföring alls annat än att vi uppdaterar våra sociala 

medier, det är däremot ingenting vi följer upp, det finns inte tid för det.”  

(Företag G 2016) 

 

En återkommande kommentar från alla respondenterna är att de går på ”magkänsla”. Det finns data 

i mängder och det blir övermäktigt, det finns en önskan om att kunna tillgodogöra sig mer 

information genom den data som faktiskt finns och som registrerats men där brist på tid ofta gör 

att beslut ändå tas på ”magkänsla”. Se kommentar. 
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”Kanaler utvärderas genom tester och marknadsundersökningar. Idag finns det otroligt 

mycket data att analysera, så mycket att det knappt går att ta till sig. Trots att 

analysering av data är en viktig del så hinns det inte med på ett optimalt sätt. I 

ärlighetens namn är det mycket magkänsla vi går på.”             (Företag C 2016) 

 

Konsumentkanaler framgent menar Företag E allt med kommer att flyta ihop, det behöver anpassas 

till hur konsumenten lever och konsumerar. Se kommentar. 

 

”Jag tror att i stort sätt kommer man inte prata om e-handel och fysisk butik, man 

kommer prata handel.  Det har vi haft som tanke i vårt projekt. Tänk istället vad kunden 

vill göra, när, var och hur. Se bara till mobilen, allt mer aktivitet sker där, man måste 

anpassa sajterna allt mer till mobilen. Man kommer behöva ha mer filmklipp som visar 

produkter för man vill inte sitta och scrolla och läsa om produkter på en liten skärm. 

Det kommer hända mycket, men jag tror att vi kommer att väva ihop kanaler allt mer.”

               (Företag E 2016) 

 

 

5.2.4  Fördelning  av  resurser  mellan  olika  kanaler  

 

-   Hur ser resursfördelningen mellan de olika kanalerna ut? 

-   Vilka parametrar värdesätts? 

-   Hur arbetar man för att vara resurseffektiva? 

 

Med en gemensam bild bland respondenterna att prispress påverkar marginalerna samtidigt som 

större insatser måste göras för att bibehålla lojala kunder, blir det allt viktigare att tänka 

resurseffektivt och dra ner på kostnader. För de företag som i huvudsak bedriver e-handeln handlar 

det till stor del om insatser för få tillbaka så lite returer som möjligt. För fysiska butiker är det 

viktigare att lägga sina resurser på att få in konsumenterna i butiken. Vad gäller resursfördelning 

svarade respondenterna med större variation än på andra punkter. En övergripande kommentar som 

gäller för alla företag är citatet nedan från Företag B. 
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”Om man tänker marknadsföringsmässigt går det inte att tänka enkelspårigt, företagen 

behöver synas i alla kanaler. Det viktiga är att konsekvent förmedla samma budskap. 

Man kan idag med små ekonomiska medel nå ut genom flera marknadsföringskanaler. 

Någon som ofta prioriteras i för liten utsträckning är att effektivisera inom 

organisationen, inte i första hand att kapa utgifter utan att genom effektivare 

kommunikation fördela resurser bättre.”                                               (Företag B 2016) 

 

För e-handeln handlar det mycket om returer och transporter där företag kan 

resurseffektivisera genom att analysera returerna. Se kommentar. 

 

”Försöka arbeta för att få tillbaka så lite returer som möjligt. Kostnader för returer är 

ett stort problem och här måste konsumentens inställning samt insikt i vilket 

omfattande resursslöseri det är med alla dessa returer. Något vi som företag kan göra, 

är att genom att analysera data se vilken typ av produkter som kommer i retur mer 

frekvent än andra för att sedan gå vidare och se om något i produktbeskrivningen kan 

förtydligas eller vad problemet kan grunda sig i. ”                                (Företag C 2016)  

 

 

Att tänkta effektivt med resurser är enligt Företag E att fokusera på rätt konsumenter, för 

deras del innebär det att nå sina redan befintliga konsumenter. Se kommentar. 

 

”Med den begränsade marknadsbudget vi har och som redan är slimmad är det mer 

resurseffektivt att satsa på de kunder som vi redan har. Där är tanken, genom att satsa 

på de kunder som redan har handlat hos oss, göra dom ännu mer nöjda så spiller det 

över och skapar ringar på vattnet genom att de i sin tur rekommenderar oss vidare. Vi 

lägger mycket fokus på vårt magasin och våra egna kanaler. Vi behöver ta ett steg i 

taget men det är klart att på sikt behöver vi titta mer på transport och leveranser. Det 

blir nästa stora steg. Vi vill gärna ha in folk till våra butiker och med det kommer det 

också hända mycket på transportsidan.”             (Företag E 2016) 
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5.2.5  Koordinera  kanalstrategier  

 
-   Vilka synergier ger flerkanalsföretag? 

-   Vad efterfrågar konsumenterna? 

 

Respondenterna är eniga med att vi framgent i större utsträckning kommer se mer partnerskap 

mellan företag både inom branschen och mellan olika branscher. Dels företag som i samma bransch 

ser att de kan samarbeta utan att direkt konkurrera men också att ett företags produkter syns genom  

sammanhang som till exempel löpargrupper eller andra typer av organiserade aktiviteter. 

Samarbete med idrottsföreningar är i sig inget nytt men nya former av samarbeten kommer att 

utvecklas framförallt företag emellan, ett måste för att vissa företag ska överleva i en 

konkurrensutsatt miljö. Synergier är definitivt viktigt för den digitala världen. Se citat. 

 

”Synergier mellan kanaler är jätteviktigt man pratar om att ett digitalt köp kan leda till 

tre köp off-line. Många, 70-80% av kunderna har på något sätt tittat digitalt först, sökt 

sin egen information innan de kommer in i butiken, så det är klart att vi försöker snappa 

upp kunder i olika forum. Det kan vara lite överallt, i en podcast, Facebook, samarbete 

med en bloggare, via hashtags, lite var som helst.”            (Företag E 2016) 

 

”Vi ser såklart synergieffekter av att synas genom olika kanaler. Problemet är att hitta 

tiden att göra något bra av det. Men att integrera vår e-handel med våra arrangemang 

skulle leda till betydligt mer trafik till vår hemsida och det är rent nödvändigt. Det 

innebär också att e-handelnsplattformen behöver utvecklas och bli bättre.”                                                                           

                (Företag H 2016) 
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5.2.6  Största  utmaningarna  för  flerkanalsföretag  

 
-   Vilka är de största utmaningarna för flerkanalsföretag idag? 

-   Vilka är de generellt största bristerna hos flerkanalsföretag idag? 

 

Företag H beskriver att en utmaning som är extra påtaglig för outdoor-branschen är att den är så 

väderberoende och utvecklar vilka konsekvenser det medför. 

 

”Hur, vad och när produkter säljer är till stor del styrt av årstider och väder. 

Konsumenter köper inte vinterjackan innan kylan kommer oavsett kanal. Det är i sig 

inget nytt, det som har blivit en större utmaning är att att gränserna för vad som är 

outdoor, fashion och sport luckrats upp allt mer. Traditionellt har outdoor-branschen 

haft två säsonger per år,  det vill säga två kollektioner och två stora säsongsreor per år. 

Med fler kedjor och stora aktörer som kommer in på outdoor-segementet i kombination 

med påverkan från modevärlden som har upp till åtta säsongskollektioner, påverkar det 

hur produkter väntas sälja. En effekt är att omsättningshastigheten måste hålla takten 

för att göra plats för nya produkterna som kommer in, produkter reas ut oftare och inte 

efter de klassiska säsongsreorna. Detta gäller framförallt de stora kedjorna men 

påverkar samtliga återförsäljarna i branschen.”             (Företag H 2016) 

 

Hotet från stora utländska aktörer som framförallt via e-handel vill ta sig in på den svenska 

marknaden är absolut en utmaning. En utmaning som gör att alla i branschen måste hitta sina egna 

vägar för att differentiera sig och attrahera sin målgrupp. Som citatetn nedan säger är återförsäljare 

idag så mycket mer och de stora aktörerna från utlandet kommer att pressa marknaden. 

 

”Den som kan kommunicera ut sitt budskap bäst kommer lyckas bäst. Dagens 

flerkanalsförtag ska inte bara sälja produkter, de behöver konkurrera inom så många 

fler områden som är enskilda yrken i sig. Att producera magasin, arrangera aktivitet, 

hålla kurser och föreläsningar. Att genom olika medier hålla sina konsumenter 

uppdaterade och kommunicera ut till sina konsumenter är en stor utmaning.”  

 (Företag A 2016) 
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”Det kommer blir en utgallring likt det varit inom El-branschen. Framförallt har det 

inom e-handeln varit några år av kraftig prispress. Marginalerna blir allt mindre 

samtidigt som kostnaderna ökar. För att klara sig behöver man antingen vara stor med 

möjlighet att pumpa in pengar från investerare alternativt vara en liten specialistbutik. 

Små nischade specialister kommer alltid behövas, det gäller bara att nischa sig rätt. 

Man ska heller inte förringa kundens behov av att klämma och känna på produkterna. 

Det är svårt att digitalt beskriva en produkt på en bild, i många fall inom just outdoor-

produkter är detta en avgörande faktor vid ett köp där passform och funktion blir ännu 

viktigare än i vissa andra branschen.”             (Företag F 2016) 

  

Vi lever i en ständigt pågående process och en utmaning inom outdoor-branschen är omden  

överhuvudtaget kommer att finnas kvar på sikt i sin befintliga form, för att citera Företag H. 

 

”Outdoor är en bransch som har en förmåga att återföda sig själv både vad gäller nya 

aktiviteter inom outdoor och för hela branschen. Tidigare, före 2000-talet, var det 

allmängiltiga begreppet friluftsliv som nu har bytts ut mot outdoor. Vad som är outdoor 

blir även det mer och mer luddigt. Frågan är om begreppet kommer finnas kvar på sikt 

eller om det utvecklas ut till något annat? ”                                  (Företag H 2016) 
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6.   Analys  
 

Utgångspunkten i analysen är att ställa insamlad data, det vill säga svar från respondenterna, i 

relation till befintlig vetenskaplig teori vilket i detta fall är MCM (Multichannel customer 

management). Analysen för inte med sig någon ny kunskap utan är mer för att strukturera och 

skapa översiktlighet över insamlad data (Backman 2008). Syftet med MCM är att lyfta fram 

flerkanalsföretagens fem största utmaningar och som ett vägledande verktyg tillämpas för att bygga 

upp en strategi med konsumenten som värdeskapare. Analysen är strukturerad likt de kategorier 

som MCM är byggd på, så även mallen för intervjun (för intervjumall se 10.1). 

 

Till att börja med sammanställdes data från respondenterna genom transkribering. Datat 

strukturerades genom kodning av de mest frekvent förekommande begreppen; ”Magkänsla”, 

Mervärde, Mjuka värden, Marginaler och Budskap. 

 

 

6.1  Dataintegration  
 

Utifrån teorin är första utmaningen för ett effektivt MCM integration av datahantering. Frågor som 

företag bör ställa sig är bland annat vilken data behövs, ger det valuta för pengarna, hur mycket 

data är företaget i behov av med mera. 

 

Begrepp från empiri: ”Magkänsla” 

 
Utifrån de intervjuer som genomförts ses liknande svar. Företagen ser klart positivt på analys av 

data för att kunna kartlägga och rikta sin marknadsföring specifikt och mer träffsäkert. Detta görs 

också i större eller mindre utsträckning, mycket beroende på storlek på företaget. Ju mindre företag, 

desto mindre förmåga att fördela sina resurser för att kunna prioritera dataanalysering. Det är 

kostsamt och tar mycket tid. Tid och resurser säger sig samtliga av respondenterna vara 

anledningen till att de inte använder sig mer av dataanalys i sina beslut. Många gånger är det alltför 

mycket information att hantera för att på ett bra sätt kunna sortera vad som är relevant för sitt 

specifika behov. Därför säger sig respondenterna att de i mångt och mycket går på ”magkänsla” i 
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sina beslut. Det är ett snabbare, effektivare och billigare sätt som ibland blir rätt och ibland blir fel 

men som fungerar tillräckligt tillfredställande. Det finns ett intresse av att använda sig av mer 

dataanalys men datat skulle behöva presenteras på ett mindre tids- och resurskrävande sätt. 

Respondenterna är eniga i att flerkanalshandeln är här för att stanna, mycket har hänt de senaste 

åren men det är ännu bara början på den digitala och teknologiska utvecklingen som är att vänta. 

 

 
6.2  Förstå  konsumentens  behov  

 
Den andra utmaningen inom MCM är att förstå konsumentens behov, något som förslagsvis görs 

genom att förstå vilka attribut som är viktiga, exempelvis vad som påverkar kundlojalitet och vad 

som avgör vilka kanaler som är viktiga. 

 

Begrepp från empiri: Mervärde 

 

Alla återförsäljare stävar efter att ha lojala konsumenter. Hur respondenterna arbetar för att uppnå 

detta skiljer sig åt. För de respondenter som har sin tyngd i fysiska butiker byggs lojalitet 

framförallt genom personlig service och förutom den mindre specialistbutiken (Företag G) har 

dessa flerkanalsföretag i högre grad kundklubbar som erbjuder mervärde och bonus till sina 

medlemmar för att skapa lojalitet. Mervärde är det återkommande begreppet, det ska löna sig att 

vara en lojal konsument. Ett mervärde som för fysiska butiker byggs genom bonussystem som kan 

generera i återbäringscheckar, inspirationskvällar, kurser och prova på tillfällen. Till viss del 

produceras magasin och i vissa fall löften om bidrag till välgörenhet. För företag med övervägande 

del e-handel är det svårare att bygga lojalitet, vanligast är att försöka driva trafik till hemsidan 

genom lockpriser och prispress, något som dock inte visat sig vara lyckosamt för att bygga lojalitet. 

Istället är devisen att nöjda kunder bygger lojalitet. En kund som är nöjd med navigering på 

hemsida, enkelhet i att avsluta ett köp samt smidig leverans och transport väntas återkomma till 

samma företag för nästa köp och i tillägg till det föra ordet vidare. Även för flerkanalsföretag med 

störst fokus på e-handel har egna magasin blivit mer vanligt förekommande som ett sätt att profilera 

sig. 
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Att personlig service, kundupplevelse och mervärde är viktiga attribut som är lättare att erbjuda via 

fysiska butiker är en gängse erfarenhet hos respondenterna. Det medför att många av de 

flerkanalsföretag som i huvudsak satsar på e-handel ser att deras fysiska butikerna fyller en viktig 

funktion som spiller över till e-handeln. Det har visat sig att bara konsumentens vetskap att det 

existerar en fysisk butik, bidrar till att öka känslan av säkerhet hos konsumenten att handla via 

företagets e-handelskanal. 

 

 

6.3  Utvärdering  av  kanaler  
 
Den tredje utmaningen som MCM presenterar är utvärdering av kanaler, vilket innebär en 

utvärdering av vad nya kanaler bidrar med och vad som bäst skapar synergier med andra kanaler. 

 

Begrepp från empiri: Mjuka värden 

 

Generellt sett sker det allt för lite konkret utvärdering av kanaler inom företagen. Trots vetskapen 

om att konkret utvärdering kan löna sig i längden är det en kostnadspost och en tidsaspekt som ofta 

prioriteras ned. Det är helt enkelt få av de intervjuade respondenterna som har någon rutin för 

utvärdering av kanalers effektivitet. Många gånger ses sociala medier med Facebook, Instagram, 

hashtags och blogguppdateringar som viktiga kanaler, i utgångspunkt kostar de inte så mycket 

pengar och vars insats är liten i relation hur många det når ut till. Att sedan föra statistik på hur 

många och om man faktiskt når ut till sina konsumenter, samt en strategi för hur man ska ta tillvara 

på kanalen sker inte alls i samma utsträckning. Ett par av de större återförsäljarna uppgav sig ha 

medvetna metoder och undersökningar för att se på synergier för vissa kanaler. Mycket beror det 

på hur pass komplicerad kanalen är att mäta. Beroende på kanal är generellt ”magkänsla” det 

återkommande ordvalet för att beskriva utvärdering av kanaler och det är svårt att mäta och 

utvärdera mjuka värden. Utvärdering av kanaler som kommunicerar med mjuka värden såsom 

delaktighet på mässor och event, inspirationskvällar och kurser går mer på känsla än på matematisk 

statistik och beräkningar. Dessa mjuka värden bygger i större utsträckning varumärke på sikt än är 

direkt mätbara till merförsäljning. Det är lättare att utvärdera e-handeln vilket också görs i större 

grad då det finns program som effektivt kan räkna på konsumentens beteende på hemsidan.  
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6.4  Fördelning  av  resurser  mellan  olika  kanaler  
 

Den fjärde utmaningen för flerkanalsföretagen är att hålla resurseffektivitet mellan sina kanaler. 

Att göra det genom att ta ställning till hur kanaler värderas och fördelas utifrån resurser. Var är det 

viktigt att synas och vilken är den optimala marknadsmixen? 

 

 Begrepp från empiri: Marginaler 

 

Det är upp till varje enskilt flerkanalsföretag och ett ständigt pågående ställningstagande hur 

resurser ska fördelas beroende på företagets utgångspunkt.  Att ett företag finns på webben är idag 

ett måste, det råder det inga tvivel om oavsett om företaget driver en aktiv e-handel eller inte. Det 

är bara en tidsfråga innan det inte kommer vara någon begreppsskillnad mellan fysiska butiker och 

e-handel, det kommer helt enkelt bara vara handel. Allt tyder på att den digitala utvecklingen 

kommer att utvecklas mer och att mycket kommer att ske inom e-handeln de kommande åren, där 

råder stor enighet hos respondenterna. Samtidigt är tilltron till den fysiska butiken stor. Branschen 

omfattas i hög grad av en typ av produkter som är tekniska och där konsumenten gärna vill prova, 

känna och klämma innan köp, som det ser ut idag. Stora e-handelsföretag och kedjor får kritik av 

respondenterna för att prisdumpning och lockpriser har urholkat marknaden och skapat 

förutsättningar som påverkar marginalerna negativt för återförsäljarna. Det har blivit allt svårare 

att tjäna pengar vilket innebär att resurser till systemuppdatering och därmed bättre förutsättning 

för kanalintegrering begränsats för framförallt de mindre återförsäljarna. Det är också troligtvis det 

som kommer bli de mindre enskilda återförsäljarnas fall; hänger man inte med i utvecklingen eller 

kan differentiera sig på annat sätt kommer man heller inte klara konkurrensen på marknaden. Ett 

troligt scenario är att hotet från utländska kedjor med stora muskler väntas ta en större 

marknadsandel i och med att handeln blivit global. Sammanslagningar och partnerskap med andra 

aktörer såväl inom som utanför branschen blir allt vanligare som ett sätt att bli mer 

konkurrenskraftiga. 
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6.5  Koordinera  kanalstrategier  
 

Den femte utmaningen i teorin är koordinering av kanalstrategi. Ska kanalerna vara integrerade 

eller fristående, hur ska de se ut och vilka kanaler ska användas? 

 

Begrepp från empiri : Budskap 

 

Huruvida en kanal ska vara integrerad eller fristående är till stor del en resurs- och investeringsfråga 

enligt respondenterna. Svar från en av respondenterna med ett mer övergripande perspektiv på 

outdoor-branschen menar starkt att man som flerkanalsföretag inte kan välja någon enstaka kanal; 

man behöver synas i så många kanaler som möjligt, det viktiga är att genom kanalerna förmedla 

samma budskap. I viss mån går det att ombesörja flera kanaler med förhållandevis små medel, i 

synnerhet vad gäller i marknadsföring. Vad gäller integrering av köp och länkar mellan kanaler 

ligger mycket på vad företagets datasystem klarar av. Det vill säga så kallade omnikanaler och vad 

som allt mer börjar benämnas som sömlös handel. Det ska vara enkelt och smidigt för konsumenten 

oavsett om man beställer via mobilen och hämtar i butik eller om transaktionen går till på annat 

sätt. Datasystem är kostsamt och en investering som löpande behöver uppdateras. Den 

gemensamma slutsatsen hos respondenterna är att integrering av kanaler är klart positivt och 

lockande, det största hindret är kostnader för systemuppdatering samt en avsaknad av strategi för 

vad man förväntas uppnå. 

 

 

6.6  Koppling  till  tidigare  forskning.  
 

Vad gäller den tidigare forskning som presenterades under teorikapitlet kan man se att resultat från 

vetenskaplig forskning också kommer igen i respondenternas svar. Det är idag stor skillnad på hur 

konsumenter beter sig i köpprocessen och att mycket har hänt de senaste åren med stark koppling 

till den digitala utvecklingen ligger helt i linje med flera av de refererade forskarna. (Schröder & 

Zaharia 2008; Sharama & Krischnan 2002; Liu, Burns & Hou 2013; Schramm-Klein et al. 2011; 

Pookulangara, Hawaley & Xiao 2011; Zhang et al. 2010; Chen & Popovich 2003; Neslin et al. 

2006) Vikten av att förstå och lära känna sina konsumenter tas även den upp. Likt Herhausen et al. 
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(2015) som belyser resursfördelning för kanalintegration kom det inte fram några tydliga svar från 

respondenterna annat än beslut i hög grad tas på ”magkänsla” och i viss mån på analyserad data. 

Det ansågs generellt som positivt att integrera kanaler; något som det pratats mycket om i 

branschen de senaste åren men där många ännu bara skrapat på ytan. 

 

I den tidigare forskningen presenterades delade meningar kring ”Research shopper phenomenon” 

(Verhoef, Neslin & Vroomen 2007; Schröder & Zaharia 2008). I den empiri som framkom genom 

respondenterna användes inte begreppet som fenomen, däremot togs den kategori konsumenter upp 

som söker information i en kanal och handlar i en annan, vanligtvis för att söka billigare pris. Där 

fanns en uppfattning om att det är en viss grupp konsumenter som har det beteendet och 

inställningen. Något som är ett problem men att det är en grupp som inte verkar öka i samma takt 

som e-handeln växer. Det var heller ingen av respondenterna som hade vidtagit någon åtgärd eller 

planerade att införa någon åtgärd annat än att fortsätta leverera bra service. Under intervjuerna 

nämndes problemet endast i aspekten av att konsumenter söker information och betjäning i fysiska 

butiker för att sedan genomföra köpet hos en billigare aktör med enklare service nivå. 

 

 

6.7  Analysdiskussion  
 

I teorikapitlet presenterades också modellerna CRM (customer relationship managment) och MCR 

(multiple channel retailing). Dessa modeller är så pass snarlika MCM att de i obetydlig grad ger 

något vidare perspektiv till att i analysen redogöra ytterligare för dessa. Tanken var att även 

analysera svaren från respondenterna till CRM och MCR för att se om det skulle ge ett vidare 

perspektiv och en djupare förståelse. Efter att data analyserats mot MCM blir reflektionen snarare 

att modellerna i så pass stor utsträckning består av lika delmoment, att de i kombination med data 

från intervjuerna svårligen går att skilja åt och än mindre ger något djupare svar för frågeställning 

och syfte. Samtliga punkter som CRM och MCR lyfter fram tas på ett eller annat sätt upp genom 

analysen av MCM, på så sätt kan det påstås redan finnas med i analysen utan att de specifikt lyfts 

fram. 

 

  



 44 

7.   Resultat  
 

Den insamlade empirin i kombination med den teoretiska referensramen ligger som grund för att 

besvara studiens frågeställningar:  

 

-   Hur styr ett konsumentbeteende allt mer påverkat av digitalisering, hur flerkanalsföretag 

etablerar och underhåller multipla kanaler inom handeln?  

-   Hur arbetar flerkanalsföretag resurseffektivt med sina kommunikationskanaler? 

 

Först och främst kan ett konstaterande göras utifrån analysen, att mycket av den empiri som 

erhållits vid intervjuerna även tas upp i de vetenskapliga rapporter som finns representerade under 

tidigare forskning. I synnerhet Neslin et al. (2006) som i sin tur flera andra vetenskapliga artiklar 

refererar till i sina studier (Konus, Verhoef & Neslin 2008; Zhang et al. 2010; Herhausen et al. 

2015). Det är något som kan ses som en positiv indikation för studiens överförbarhet och 

generaliserbarhet. 

 

En sammanställning av de åtta genomförda intervjuerna visar på empirisk mättnad. Det är liknande 

svar som kommer igen och den bild som återges av företagen samstämmer till stor del med 

varandra. Flerkanalsföretagen arbetar i mångt och mycket med liknande punkter som MCM tar 

upp, det vill säga dataintegration, konsumentbehov, utvärdering av kanaler, fördelning av resurser 

och koordinera kanalstrategier, men utan att för den skull ha en medveten teori i grunden för sitt 

arbete. Företagen beskriver snarare att de försöker känna in marknaden och sina konsumenter, att 

många beslut som tas bygger på vad som kan refereras till som ”magkänsla”. Utifrån kundklubbar 

och registrering av data via e-handel, har återförsäljarna en rimligt god överblick på vilka deras 

konsumenterna är och vad de föredrar, samtidigt som samtliga respondenter medger att de skulle 

vara positivt att inkludera fler verktyg för dataanalys att grunda sina beslut på; att det inte görs 

beror på tid, resursbrist och okunskap. I och med att dataanalys i så pass stor utsträckning inte 

inkluderas för utvärdering blir det svårare att skapa struktur för hur utvärdering av kanaler och hur 

resurseffektivisering ska hanteras. Däremot finns en tydlig medvetenhet i att det skulle var önskvärt 

med mer dataintegration för beslutsfattande.  
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Samtliga respondenter har identifierat förändring i sina konsumenters beteende, konsumenterna är 

mer pålästa och använder sig av allt fler kanaler. Det påverkar hur flerkanalsföretagen anpassar sig 

till rådande omständigheter. Multipla kanaler är ett måste. Etablering och underhåll av dessa 

kanaler sker på olika sätt inom olika flerkanalsföretag, till stor del beroende på företagets storlek 

och resurstillgång. Generellt finns det brister i utvärdering av dessa kanaler som nämnts ovan och 

det finns en önskan att bli mer resurseffektiv. Tillgången till information är enorm, men verktygen 

som respondenterna har är många gånger för ospecifika och komplicerade för att kunna inhämta 

analyserna samt presentera informationen på ett resurseffektivt sätt. Istället lutar sig 

respondenterna på sin så kallade ”magkänsla” som än så länge upplevs ge goda resultat, vara 

tidsmässigt snabbare och mindre resurskrävande.  

 

I enlighet med Konus, Verhoef och Neslin (2008) är det en svårare utmaning att skapa lojalitet hos 

sina konsumenter via e-handel än i fysiska butikerna, något som bekräftas av respondenterna. 

Samtidigt som det finns en påtaglig oro över att den växande e-handeln ska locka allt fler globala 

aktörer med stora muskler att konkurrera på den svenska marknaden, upplevs respondenterna ha 

tilltro till den svenska konsumenten. Svenskar upplevs i viss grad vara lojala gentemot 

skandinaviska märken och att de värdesätter tryggheten i att veta vad och av vem de konsumerar. 

Utifrån respondenterna verkar detta även gälla för relationen mellan leverantörer och återförsäljare 

inom branschen. Outdoor-branschen är en liten bransch där man känner till varandra och vill 

bibehålla en rättvis och hållbar konkurrens, något som möjligtvis skulle kunna vara en styrka mot 

globala aktörer. Att studier likt Herhasen et al. (2015) som visar på att e-handeln istället för att 

konkurrera ut fysiska butiker visar sig kunna växa samman och komplettera varandra, skulle 

flerkanalsföretag inom outdoor-marknaden kunna använda till sin fördel. Det viktiga är att 

differentiera sig och kommunicera tydliga och enhetliga budskap genom flera kanaler. 

 

Utifrån de tre teorier som presenterades i teorikapitlet har Teori 1, MCM (Multichannel customer 

management) genomgående varit huvudteorin för studien. Det konstaterades tidigt att såväl Teori 

2, CRM (customer relationship managment) och Teori 3, MCR (multiple channel retailing) är 

snarlika MCM. Däremot fanns ett intresse att reflektera kring om dessa teorier trots sin likhet kunde 

komplettera med ytterligare fördjupning i ämnet. Det har visat sig att så inte är fallet även om såväl 
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CRM som MCM är aktuella teorier. En tolkning efter analysen är snarare att MCM är en utveckling 

av både CRM och MCR. Det vill säga om MCM tillämpas har också CRM och MCR tillämpats.  

 

Om generaliserbarheten av denna studie är tillräcklig för att kunna dra slutsatsen att situationen är 

överförbar till detaljhandeln i stort är svår att svara på. Vad gäller den vetenskapliga tyngden 

behövs mer forskning för att garantera en allmängiltig generalisering. Däremot finns uppfattningen 

om att det mycket väl kan vara ett generaliserbart fenomen om man ser vart trender, rapporter och 

prognoser pekar inom allt fler branschen.  
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8.     Slutdiskussion  
 
Förutsättningarna har blivit tuffare och konkurrensen har ökat inom outdoor-branschen, något som 

visat sig bland annat genom priskrig och lockpriser från i synnerhet e-handeln, som tar en allt större 

del av marknaden. Detta har bidragit till ett förändrat konsumentbeteende som gör det svårare för 

företag att hålla marginaler, samtidigt ökar kostnader i form av transporter och stora mängder 

returer. Det har i och med en tuffare konkurrens blivit viktigare att som flerkanalsföretag 

differentiera sig och anpassa sin kommunikation till den grupp konsumenter man önskar att 

attrahera. De fysiska butikerna ser inte ut att blir utkonkurrerade av e-handeln som är här för att 

stanna; snarare ser de ut att växa samman och komplettera varandra. Även fler kanaler väntas 

tillkomma. Till stor del tas respondenternas beslut på erfarenhet och ”magkänsla” men den gängse 

uppfattningen är att vi bara har sett början på den digitala utveckling som kommer att ske.  

När det kommer till att fatta beslut på ”magkänsla” är det något som jag som författare av denna 

studie anser vara ett luddigt begrepp och som är komplext att tyda. Vad betyder det egentligen? 

Det skulle vara ett intressant ämne att ta upp för vidare forskning. Att beslut på ”magkänsla” inte 

bygger på ett spontant infall utan att det mer troligt är en tyst kunskap som vävs ihop av utbildning, 

kunskap och erfarenhet där mycket väl teorier kan vara involverade utan att de är uttalade i en 

medveten strategi, det är dock en förgrening som sträcker sig utanför denna studie. 

 

Min slutsats efter att ha analyserat vetenskaplig forskning, teorier och den primärdata som 

respondenterna bidragit med, är att vi står mitt i en förändring där omfattande digital utveckling är 

att vänta, något som gäller för fler branscher, inte bara inom outdoor. Företagen har samlat data 

och information i överflöd, men har ännu inte tillräckligt bra och anpassade verktyg för att kunna 

tillgodogöra sig relevant information på ett effektivt sätt. Det går fortfarande att tänka traditionellt, 

göra som man gjort tidigare med något nya infallsvinklar. Det är ett sätt som fungerar och som 

används av flerkanalsföretagen, men med en strävan att i större grad bygga en sömlös handel. Jag 

är beredd att hålla med Jedbratt som nämndes i inledningen och som i Köprevolutionen menar. ”Vi 

befinner oss den liminala zonen där vi kommit så långt vi kan med gammalt tänkande och 

traditionella svar.” (Jedbratt 2015 se Jonsson, Stoopendahl & Sundström 2015, s.10 ) 
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Det finns med andra ord en diskrepans mellan vilken kapacitet som finns och hur vi ska 

tillgodogöra oss den. Den som blir först med att fylla det gapet kommer att få ett försprång och 

bana ny väg.  Till en början kommer det troligtvis att vara en resursfråga. Förändringen kan komma 

att ske inom större branscher före den når till små branscher som outdoor-branschen, men 

fenomenet är detsamma.  Denna diskrepans är mycket trolig generaliserbar inom många områden 

i dagens läge.  

 

 

8.1  Förslag  till  vidare  forskning  

 
Under studiens gång har det dykt upp flera ämnen och begrepp som vore intressant att ta vidare för 

fortsatt forskning, såsom att djupare gå in i ämnet ”magkänsla”. Det var en överraskande stor del 

beslut som uppgavs bygga på just ”magkänsla”, intressant då det idag finns mer data än någonsin 

att ta del av för företag som vill veta mer om sina konsumenter. Ett nytt begrepp som kom upp 

under en intervju och som om det blir verklighet kraftigt skulle ändra förutsättningarna för alla som 

bedriver e-handel inom EU är ”Digital Single Market”. Ett förslag som innebär att EU ska bestå av 

en gemensam digital marknad, det vill säga att alla e-handlare måste erbjuda sina produkter och 

tjänster till alla nationaliteter inom EU men allt vad det innebär i tullar och olika valutor. Ett 

intressant ämne att studera mer ingående och se vilka konsekvenser det skulle få. Ett tredje förslag 

till vidare forskning skulle vara att se perspektivet utifrån leverantörer av dataanalysprogram. 

Förslag på olika lösningar finns, men frågan är om de tillräckligt bra och når budskapet fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 49 

9.   Referenser  
 

Allhorn, J. (2016). Oklart om svenska handlare finns kvar om 10år. http://www.ehandel.se/Oklart-

om-svenska-handlare-finns-kvar-om-10-ar,7458.html [2016-03-30] 

  

Backman. J, (2013). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Beck, N. & Rygl, D. (2015). Categorization of multiple channel retailing in Multi-, Cross-, and 

Omni-‐Channel Retailing for retailers and retailing. Journal of Retailing and Consumer Services 

27, pp. 170-178. 

 

Burke, R.R. (2002). What consumers want in the physical and virtual store. Journal of the Academy 

of Marketing Science, Volume 30, Issue 4, pp. 411-432.  

 

Chen, J.I. & Popovich, K. (2003). Understanding customer relationship management (CRM). 

Business Process Management Journal, Vol. 9 Iss 5 pp. 672 – 688. 	 

Denscombe. M, (2016). Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Ejvegård. R, (2009).Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Ekengren. A-M & Hinnfors. J, (2006). Uppsatshandboken. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: 

Studentlitteratur. 

Herhausen. D, Binder. J, Schoegel. M & Hermann. A, (2015) Integrating bricks with clicks: 

Retailer-level and channel-level outcomes of online-offline channel integration. Journal of 

retailing, 91(2), (2015), pp. 309-325. 

HUI - PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research (2015). E-barometern helårsrapport 

2015. 2015 Årsrapport. http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och- barometrar/e-barometern 

[2016-04-02] 



 50 

HUI - GS1 Sweden och HUI Research (2013a). Scenarion för e-handelns framtida tillväxt.  

http://www.hui.se/statistik-rapporter/rapporter [2016-04-02]  

HUI- PostNord, Svensk Digitalhandel och HUI reseach (2013b). Q3 E-barometern. 

http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern [2016-04-02] 

Jonsson. P, Stoopendahl. P & Sundström. M, (2015). Köprevolutionen. Liber  

 

Konus. U, Verhoef. P. C & Neslin. S. A. (2008). Multichannel Shopper Segments and Their 

Covariates. Marketing Journal of Retailing Vol.84(4), pp.398-413. 

Kulturdepartementet (1999). Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (Stockholm: 

Kulturdepartementet Ds 1999:78, s 9) 

http://www.regeringen.se/contentassets/6753bc911e6e4cbfbfdeae3d59973aa2/statens-stod-till-

friluftsliv-och-framjandeorganisationer [2016-05-10] 

Liu. X, Burns. A-C & Hou. Y. (2013). Comparing online and in-store shopping behavior towards 

luxury goods. International Journal of Retail & Distribution Management. Volym 41, 11/12, pp. 

885 – 900. 

Neslin. A.S, Grewal. D, Leghorn. R, Shankar. V, Teerling. M.L, Thomas. J.S & Verhoef.  

P.C. (2006). Challenges and opportunities in multichannel customer management. Journal of 

Service Research, Volume 9, No2, pp. 95–112.  

 

Olsson. H & Sörensson. S. (2007). Forskningsprocesser. Lund: Liber. 

 

Pookulangara. S, Hawey. J & Xiao. G. (2011). Explaining consumers´ channel switching behavior 

using the theory of planned behavior. Journal of Retailing and Consumer Services 18, ss. 311-321. 

 

Schramm-Klein. H, Wagner. G, Steinmann. S & Morschett. D. (2011). Cross-channel intergration 

– is it valued by customers? The International Review of Retail, Distribution and Consumer 

Research 21:5, pp. 501-511. 



 51 

Schröder.H & Zaharia. S. (2008). Linking multi-channel behavior with shopping motives: An 

empirical investigation of a German retailer. Journal of Retailing and Customer Services 15, 

pp.452-468. 

Sharma. A, & Krishnan. R. R. (2002). Clicks Only, Clicks and Bricks, and Bricks Only: Are Retail 

Salespeople an Important Factor in Choice? Journal of Marketing Management, 18 (3-4), ss. 317-

336.  

Sundström, M. (2013).   Slaget står inte mellan e-handeln o fysiska butiker... 

http://retailingresearch.blogspot.se/2013/11/slaget-star-inte-mellan-e-handeln-o.html hämtat 

[2016-03-31] 

 

Underhill. P, (2010). Why We Buy, Shopping som vetenskap. Forma Publishing Group AB 

 

Verhoef. C.P, Neslin. A. S & Vroomen. B. (2007).  “Multichannel Customer Management: 

Understanding the Research Shopper Phenomenon”, International journal of research in 

marketing, 24(2), (2007), pp. 129-144. 

 

Zhang. J, Farris. P.W, Irvin. J.W, Kushwaha. T, Steenburgh. T.J & Weitz. B.A. (2010). Crafting 

integrated Multichannel Retailing strategies. Journal of Interacting Marketing 24 (2), pp.168–180.  

 

9.1  Figurförteckning  
 

Figur  3.2.  Översikt  över  teorier,  skapad  för  ändamålet  av  uppsatsförfattare.  

10.  Bilagor  

10.1  Intervjumall  
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10.1 Intervjumall 
 
 
Företag: 
 
Namn: 
 
Titel/Roll på företaget : 
 
 
 

Syfte:  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur flerkanalsföretag anpassar sin 

konsumentkommunikation till en marknad i ständig digital utveckling, med ett förändrat 

konsumentbeteende som följd. Syftet är därtill att studera hur flerkanalsföretag håller 

resurseffektivitet genom sina kommunikationskanaler. 

 

 

 

 

Frågeställning: 

Hur styr ett konsumentbeteende allt mer påverkat av digitalisering hur flerkanalsföretag etablerar 

och underhåller konsumentkanaler inom handeln? 

 

Underfråga:  

Hur arbetar flerkanalsföretag resurseffektivt med sina kanaler? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

      (2 av 2)  
 
Dataintegration: 

-‐   Hur har flerkanalshandeln förändrats de senaste 5-6 åren? 

-‐   Hur har konsumentbeteendet förändrats de senaste 5-6 åren? 

-‐   På vilket sätt integreras analys av data i beslutsfattande? 

 

Förstå konsumentens behov: 

-   Hur arbetar företaget för att skapa unika värden för sina konsumenter? 

-   Hur arbetar företaget för att bygga kundlojalitet? 

 

Utvärdering av kanaler: 

-‐   Hur utvärderas konsumentkanalerna, hur värdesätts de? 

-‐   Vilka former av konsumentkanaler ser ni framåt?    

 

Fördelning av resurser mellan olika kanaler: 

-‐   Hur ser resursfördelning mellan de olika kanalerna ut? 

-‐   Vilka parametrar värdesätts? 

-‐   Hur arbetar man för att vara resurseffektiva? 

 

Koordinera kanalstrategier: 

-   Vilka synergier ger flerkanalsföretag? 

-   Vad efterfrågar konsumenterna? 

 
 
Vilka är de största utmaningarna för flerkanalsföretag idag? 
 
Vilka är de generellt största bristerna hos flerkanalföretag idag? 
 
 
 
 
 

 


