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Abstract 
 
Title:  “If the customer itself gets to choose” 
 
Level: Undergraduate 
 
Authors: Emma Carlenfors and Sara Åkerlund 
 
Supervisor: Leif Rytting 
 
Examinator: Kaisa Lund 
 
Aim: The aim of the study is to investigate from a business perspective how purchase 
channels can be integrated to create customer value. 
 
Research Questions:  

• How can companies meet the needs of different target groups by using 
omnichannels?  

• How can companies facilitate customers daily lifes by using omnichannels?  
• How can companies simplify customers purchase decision by using 

omnichannels?  
 
Method: The study is of qualitative character, with a combination of an inductive and 
deductive approach. The empirical data has been collected through eight semi-
structured interviews.  
 
Conclusion: The food industry is experiencing a revolutionary change where it tries to 
integrate buying channels and adjust to an omnichannel environment. Today’s customer 
is more aware and active than it ever has been before, from what their demands are 
higher on the companies to provide them with practical solutions, which generate high 
customer value. The study shows that certain insecurity exists concerning the buying 
decision online and we note that companies can meet these problems by providing the 
customers with product information and trust creation. The result of the study indicates 
that companies can meet the needs and wishes of their customers in a better way by 
using the psychographics variable when segmenting.  By actively taking a stand for 
sustainable development companies can attract the conscious and active customer 
present on todays market. We can conclude that the customer wants to shop when, 
where and how it wants to which requires availability and integration of buying 
channels. The study has also shown that the food industry not yet implemented mobile 
applications to the extend the customer wishes, but that it’s developing. 
 
Contribution of the thesis: The study contributes with guidelines, which can be 
followed in the progress work concerning the omnichannels. 
 
Suggestion for future research: The food industry has today begun to integrate buying 
channels to meet customer demands and needs, but that emerged from the study, there is 
a problem on creating profitability. We therefore suggest further research that focuses 
on how companies in the food industry can create profitability in an omnichannel world. 
 
Keywords: Omnichannels, shopping channels and customer value  
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Sammanfattning 

 
Titel: “Om kunden själv får välja” 
 
Nivå: Kandidat 
 
Författare: Emma Carlenfors och Sara Åkerlund 
 
Handledare: Leif Rytting 
 
Examinator: Kaisa Lund 
 
Syfte: Vårt syfte med denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur 
köpkanaler kan integreras för att skapa kundvärde. 
 
Forskningsfrågor:  

• Hur kan företag möta olika målgruppers behov genom att använda omnikanaler?  
• Hur kan företag underlätta kunders vardag genom att använda omnikanaler?  
• Hur kan företag förenkla kunders köpbeslut genom att använda omnikanaler?  

 
Metod: Studien är av kvalitativ karaktär, med en kombination av induktiv och deduktiv 
ansats. Den empiriska datan är insamlad genom sju semi-strukturerade intervjuer.  
 
Slutsats: Livsmedelssektorn genomgår idag en revolutionerande förändring där den 
försöker integrera köpkanaler och anpassa sig i en omnihandel. Kunden är idag mer 
medveten och aktiv än vad den någonsin tidigare varit, varefter den ställer högre krav på 
att företag ska förse dem med praktiska lösningar som genererar höga kundvärde. 
Studien resultat påvisar att det existerar en viss osäkerhet vid köpbeslut via online 
handel och vi kan konstatera att företag kan möta denna problematik genom att förse 
kunden med produktinformation samt skapande av förtroende. Studiens resultat 
indikerar på att företag bättre kan möta kunders behov och önskningar om de använder 
sig av psykografiska variabler vid segmentering. Genom att aktivt ta ställningstagande 
för hållbar utveckling kan företag attrahera den medvetna och aktiva kunden som 
förekommer på dagens marknad. Vi kan konstatera att kunden vill handla när, var och 
hur den vill vilket ställer krav på tillgänglighet och integration av köpkanaler. Studien 
har även påvisat att livsmedelssektorn inte implementerat mobila applikationer i den 
mån kunden önskar, men att detta är under utveckling.  
 
Teoretiskt bidrag: Studien bidrar med riktlinjer vilka kan följas vid utvecklingsarbetet 
gällande omnihandeln. 
 
Förslag till framtida forskning: Livsmedelssektorn har idag börjat integrera 
köpkanalerna för att möta kundernas krav och behov, men som framkommit ur studien 
finns det en problematik kring att skapa lönsamhet av denna verksamhet. Vi föreslår 
därför vidare undersökningar som fokuserar på hur aktörer inom livsmedelssektorn kan 
skapa lönsamhet i en omnihandel. 
 
Nyckelord: Omnikanaler, köpkanaler och kundvärde  
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Förord 
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opponenter för den handledning vi mottagit under arbetets gång.  
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1 Inledning 
Studiens inledande kapitel ämnar skapa förståelse och introducera läsaren för valt 

område. I bakgrunden presenteras livsmedelssektorn och vidare ges i 

problemdiskussionen en överblick av områdena omnihandel, köpkanaler och 

kundvärde. Detta mynnar sedan ut i en problemformulering vilken följs av studiens syfte 

samt forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan millenniumskiftet har livsmedelssektorns omsättning ökat för varje år som gått, 

en trend som förutspås fortsätta i samma riktning (Statistiska centralbyrån, SCB, 2014). 

Ökningen beror dels på en allmän prisökning men också på att kunder konsumerar mer 

idag än vad de tidigare gjort. Under 2014 spenderade svenska konsumenter drygt 249 

miljarder kronor på dagligvaror, en ökning på 8 miljarder eller 3,3 procent från 

föregående år (SCB, 2014). I samband med livsmedelssektorns ökade tillväxt har det 

även under de senaste decennierna uppkommit fler valmöjligheter vid införskaffandet 

av livsmedel. Stormarknader har allt längre öppettider och onlinebaserade butiker med 

24-timmars service, eller hybrid av dessa, har skapat nästintill oändliga möjligheter för 

konsumenterna att handla när, var och hur de vill.  

 

Redan i slutet av 1990-talet gjordes försök till att lansera e-handel av livsmedel 

(Kjellén, 2004). Konsumentintresset visade sig dessvärre vara svagt vilket gjorde det 

svårt för aktörerna att uppnå lönsamhet för verksamheten som därmed lades ned. Idag 

anses branschen ha bättre förutsättningar att lyckas med e-handel då kunderna tycks ha 

nått en högre mognadsgrad (HUIa Research, 2015). I Svensk Digital Handels senaste 

kvartalsrapport (2015) uttalar sig organisationens VD, Jonas Ogvall, om hur 

livsmedelsförsäljningen via nätet går framåt och att den bara under det sista kvartalet 

ökade med 35 procent jämfört med föregående år. Ogvall förklarar vidare att 

tillväxtsiffrorna påvisar stor tillväxtpotential för att handla mat på nätet. Sveriges största 

aktörer inom livsmedel är ICA, Coop, Axfood och Bergendahls. Flera internetbaserade 

aktörer har på senare tid tillkommit som exempelvis Linas matkasse, Mathem.se samt 

Matsmart.  
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Vid köp av livsmedel via internet kan kunden välja att beställa färdiga matkassar med 

tillhörande recept eller själva plocka ut vilka produkter kassarna ska innehålla. 

Matvarorna kan levereras direkt till hushållet eller hämtas av kund vid utvalt 

upphämtningsställe alternativt livsmedelsbutik, så kallat click and collect (Karlsson, 

2008). Karlsson (2008) förklarar att leveransen länge har varit en öm punkt när det 

gäller e-handel av dagligvaror då faktorer som pris och tidpunkt för leveransen är 

avgörande för kunden. Undersökningar visar att den svenska konsumenten föredrar 

hemleverans framför click and collect (HUIb Research, 2015). Vid frågan hur 

konsumenter vill få sina livsmedel levererade valde 67 procent via hemleverans, 11 

procent valde att hämta varorna vid utvalt upphämtningsställe och endast 5 procent 

valde alternativet att hämta varorna genom en drive-thru vid livsmedelsbutiken (ibid). 

Något som vi funnit intressant är att trots denna statistik gör marknadens ledande 

aktörer omfattande investeringar i konceptet click and collect. ICA gruppen har idag 

cirka 50 stycken drive-thru stationer i landet och fler är under konstruktion (ICA 

gruppen, 2015). Drive-thru stationer bygger på att kunden lägger in sin order via 

företagets hemsida och samtidigt väljer en tidsperiod för upphämtning, 30 minuter före 

vald tid skickas sedan en påminnelse till kunden via SMS (ibid). 

 

Konsumenters vanor och köpbeteenden gällande livsmedelsinköp är generellt fastrotade 

och svåra att påverka, men samtidigt anses det enda beständiga inom detaljhandeln vara 

just förändringar i konsumentbeteenden (Fredholm, 2006; HUIa Research, 2015). 

Konsumenten anpassar sitt sätt att handla efter personliga behov och använder i allt 

större utsträckning digitala enheter både innan, under och efter inköp. För att lyckas nå 

dagens digitala konsument är ett helhetstänk i köpprocessen och mellan de olika 

köpkanalerna en strategi att eftertrakta, en så kallad omnihandel (HUIa Research, 2015).  

 

Med denna bakgrund som utgångspunkt handlar vårt arbete följande om köpkanaler i 

livsmedelssektorn och dess väg mot en omnihandel. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den främsta trenden vi kan se inom detaljhandeln de senaste decennierna är spridningen 

av olika köpkanaler (Neslin et al., 2006). Idag används flera kanaler samtidigt vilket har 

gett upphov till begreppet multikanaler (Zhang, Zhu och Liu, 2012). Författarna menar 

att spridningen av internet och den tekniska utveckling som samhället genomgått har 
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varit den drivande faktorn bakom skapandet av fler köpkanaler. Neslin och Shankar 

(2009) beskriver att begreppet köpkanaler innefattar fysiska butiker, online butiker, 

kataloger, personlig försäljning och telefonförsäljning. Författare argumenterar dock för 

att mobiltelefonen kommit att bli en ny försäljningskanal att innefatta i begreppet 

(Brynjolfsson, Hu och Rahman, 2013; Yadav, Sharma och Tarhini, 2016).  

 

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) argumenterar för att dagens 

konsumenter i större grad har upptäckt de fördelar som finns med e-handel, såsom att 

inte behöva ta hänsyn till en butiks öppettider eller dess geografiska läge för 

möjligheten att handla. Två faktorer som i positiv bemärkelse påverkat e-handeln är 

konsumenternas internetvana samt tidigare erfarenhet av annan distanshandel, t.ex. 

postorderköp via katalog (Dijst, Farag och Lanzendorf, 2002; Alström, Gander, 

Haraldsson och Lind, 2013). Ytterligare en anledning är att konsumenterna i dagsläget 

har högre tillit vid genomförandet av betalningar över internet än vad de tidigare haft 

(Alström et al., 2013). Fredholm (2006) förklarar att den främsta anledningen till att e-

handeln lyckats ta över marknadsandelar från den traditionella handeln är på grund av 

den tidsbesparing som konsumenterna upplever, vilket även är fallet för e-handeln av 

specifikt livsmedel. Zang et al. (2010) menar att online handel tillåter kunden att tänka 

och reflektera över sina köp i sitt eget hem där den kan känna sig bekväm utan tidspress. 

Seiders, Berry och Gresham (2000) argumenterar även för att kunder föredrar de 

återförsäljare som spar dem tid och energi samt genererar värde över kundens förväntan. 

Vidare menar Fredholm (2006) att intresset för att handla just livsmedel via nätet vuxit 

de senaste åren på grund av att unga människor är vana vid internethandel och därmed 

blir steget att köpa livsmedel över nätet inte lika stort.  

 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) påstår att den mobila handeln vuxit fram som en 

egen köpkanal till följd av att en del aktörer på marknaden har insett att online handeln 

inte är tillräcklig för att tillfredsställa dagens konsumenter som kräver allt mer 

bekvämlighet och högre tillgänglighet. En del författare argumenterar till och med för 

att den mobila handeln skulle vara överlägsen online handeln på grund av kundens 

ständiga närhet till mobiltelefonen vilket gör denne konstant tillgänglig (Chong, 2013; 

Thakur och Srivastava, 2013). Yadav, Sharma och Tarhini (2016) belyser att den 

konstanta tillgängligheten ger upphov till goda möjligheter för företagen att erbjuda 

personinriktad marknadsföring. Mobil telefonen har enligt Piotrowicz och Cuthbertson 
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(2014) även gett upphov till att kunder kombinerar de olika köpkanalerna på ett nytt sätt 

idag än tidigare. Närheten till mobiltelefonen i kombination med den starka 

internetuppkopplingen tillåter kunden att använda mobiltelefonen för att läsa 

kundrecensioner och utföra prisjämförelser samtidigt som den utvärderar produkten i 

fysisk butik. Zhang, Zhu och Liu (2012) förklarar att expansionen av internet varit den 

bakomliggande faktorn till skapandet av denna sortens integration mellan köpkanaler.  

 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) beskriver att detaljhandeln idag går mot en 

sömnlös upplevelse där skillnaden mellan fysiska och virtuella butiker suddas ut och 

istället ger upphov till ett “showroom utan väggar”. Denna flexibilitet och sömlöshet 

som Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) beskriver kallas för omnikanaler eller 

omnihandel, där olika köpkanaler integreras.  Genom att skapa en omnihandel kan 

kunder själva välja hur de vill interagera med företagen utefter egna preferenser. 

Herhausen, Binder, Schoegel och Herrmann (2015) förklarar att en onlinekanal kan 

fungera som ett komplement till en offlinekanal och tvärtom. Zhang, Zhu och Liu 

(2012) argumenterar för att det inte finns någon framtagen universell strategi för hur 

köpkanaler bör vara integrerade utan att det är ett beslut som förfallet sig på var 

återförsäljare där denne får överväga fördelar gentemot kostnader för integrationen. Van 

Birgelen, de Jong och de Ruyter (2006) uttalar däremot att graden av kompabilitet 

mellan kanalerna kan konstateras påverka kundernas upplevda värde. Grönroos (2015) 

menar att kunder har olika personliga definitioner av vad som är värdeskapande och 

förklarar att kunden idag anser servicen vara det centrala istället för tjänster och varor. 

Sett till livsmedelssektorn beskriver Echeverri och Edvardsson (2012) att de 

bakomliggande orsakerna till att en kund väljer en specifik livsmedelsbutik framför en 

annan bland annat är dess utbud, kö-situation, specialisering mot visst område eller 

möjligheten till att återvinna.  

 

Livsmedelssektorn genomgår idag en stor förändring där aktörerna försöker möta 

kundernas önskningar och behov via en integration av fysisk-, online- samt mobil 

handel. Bălășescu (2013) poängterar att de företag som lyckas anpassa sig efter 

kunderna är de som överlever men som Zhang, Zhu och Liu (2012) påpekar finns igen 

färdigställd modell för hur denna anpassning ska utföras.  Grönroos (2008) menar att 

företag bör fokusera på att skapa lösningar som underlättar kundernas vardag då de ofta 

efterfrågar lösningar som genom användandet skapar värde för kunden. Som Echeverri 
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och Edvardsson (2012) och Grönroos (2015) påpekar har kunder olika önskemål och 

preferenser gällande vad som är av värde för dem och att det således är orimligt av 

företag att tro att dem ska kunna tillfredsställa alla kunders behov genom en lösning. 

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Baserat på vår bakgrund och problemdiskussion kan vi tyda att detaljhandeln genomgår 

en förändring från multikanaler till en omnihandel. Explosionen av trådlöst internet 

samt teknikens framgångar har varit bakomliggande faktorer till att det numera går att 

integrera köpkanaler. Livsmedelssektorn har stött på motgångar vid tidigare försök till 

att implementera online handel, men idag anses kunden vara mogen nog att anamma 

den nya tekniken och efterfrågar således en integration av samtliga köpkanaler. Kunden 

har kommit att bli mer medveten och aktiv varefter den ställer högre krav på att 

företagen ska förse dem med praktiska lösningar som genererar värde. Med denna grund 

ställer vi oss frågande till hur livsmedelssektorn kan anpassa sig till en omnihandel och 

samtidigt bevara samt skapa nya kundvärden. Vi är i en övergångsperiod där kunderna 

är redo för en integration av köpkanaler inom livsmedelssektor medan företagen halkar 

efter. Därför anser vi det vara av stor vikt att undersöka detta vidare, vilket leder oss till 

följande syfte: 

 

Vårt syfte med denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur köpkanaler 

kan integreras för att skapa kundvärde. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor är en nedbrytning av vårt syfte och är framtagna för att 

specifikt appliceras på livsmedelssektorn. 

 

• Hur kan företag möta olika målgruppers behov genom att använda omnikanaler?  

• Hur kan företag underlätta kunders vardag genom att använda omnikanaler?  

• Hur kan företag förenkla kunders köpbeslut genom att använda omnikanaler? 

1.5 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att avgränsa oss till den svenska livsmedelssektorn ur ett 

företagsperspektiv, detta för att få en djupare inblick i ämnet än om vi valt att integrera 
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kundernas perspektiv. Då vårt syfte ämnar undersöka värdeskapande anser vi kunden 

vara central i vår studie trots det företagsperspektiv vi valt. Dock vill vi understryka att 

det som beskrivs om kunden i denna studie är utifrån företagens synvinkel och deras 

uppfattning av verkligheten. Vidare ser vi en avgränsning från de aktörer som inte har 

fler än en köpkanal samt specialbutiker. Vi har dessutom gjort ett aktivt val gällande att 

inte gå in djupare på de köpkanaler som inte är applicerbara på vår valda sektor, så som 

katalog och telefonförsäljning.  
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2 Metod 
I följande avsnitt redogör vi för våra metodval och ger en ingående beskrivning av hur 

studien genomförts. Inledande argumenterar vi för vald forskningsstrategi vilket följs av 

en inblick i hur vår datainsamling och urvalsprocess utförts. Därefter presenterar vi val 

av undersökningsmetod och hur vi genomgående bearbetat och analyserat vårt 

empiriska material. Slutligen redogör vi vetenskapliga krav samt för en diskussion 

angående metodkritik. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Val av metod är avgörande för vilket sätt forskare samlar in, bearbetar och analyserar 

data (Bryman och Bell, 2013). Några av skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ 

metod är att kvantitativa studier fokuserar på siffror, teoriprövning, generalisering och 

forskarens uppfattning medan kvalitativa studier koncentrerar sig på ord, 

teorigenerering, kontextuell förståelse samt deltagarnas uppfattning (ibid). I vår studie 

ville vi komma nära våra respondenter och ta del av deras specialkompetens och 

tolkningar av verkligheten då vi ansåg det vara viktigt att respondenterna kunde uttrycka 

sig fritt kring de frågor vi ville ställa. Kvalitativa studier lägger vikt vid att se världen ur 

respondentens perspektiv för att skapa en förståelse för den sociala verkligheten (ibid), 

således ansåg vi en kvalitativ studie vara bäst lämpad för vårt syfte.  

 

Denna studie ämnar undersöka hur företag inom livsmedelssektorn på olika sätt kan 

integrera köpkanaler för att skapa kundvärde. Användandet av omnihandel är som 

tidigare nämnt en relativt ny strategi, specifikt inom livsmedelssektorn, varpå det faller 

sig naturligt för oss att utföra en explorativ undersökning. Olika undersökningsmetoder 

klassificeras efter den kunskap som existerar om problemet (Patel och Davidson, 2011). 

En explorativ undersökning görs då det finns ont om förkunskaper inom ämnet, medan 

man i motsats utför en deskriptiv undersökning då det finns gott om befintlig teori inom 

området sedan tidigare (ibid).  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan den relation som finns mellan teori och forskning 

vara antingen deduktiv eller induktiv. Ett deduktivt förhållningssätt grundar sig ur teori 

som sedan styr forskningen, vanligt är att hypoteser skapas baserat på existerande 

teorier för att sedan testas på verkligheten. Ett induktivt förhållningssätt innebär att 
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teorin är ett resultat av forskningen, där teori utvecklas och slutsatser skapas på 

grundval av insamlad data (ibid). Bryman och Bell (2013) förklarar att ett deduktivt 

förhållningssätt oftast hör ihop med kvantitativa studier och att ett induktivt 

förhållningssätt passar bättre ihop med kvalitativa studier. För att besvara våra 

frågeställningar ansåg vi att en kvalitativ forskningsstrategi med en kombination av 

deduktiv och induktiv syn på relationen mellan teori och forskning skulle vara mest 

ändamålsenligt. Innan syfte och forskningsfrågor skapades genomförde vi en 

genomgång av befintlig litteratur inom ämnet, varav vi anser oss använda ett deduktivt 

inledande av uppsatsen. Därefter antog vi ett induktivt förhållningssätt under insamling 

av empirisk data där vi ämnade låta respondenternas uppfattning av verkligheten tala. 

Slutligen analyserade vi den empiriska datan gentemot vår teoretiska referensram för att 

generera slutsatser som baseras på båda delar.   

 

2.2 Datainsamling 

Till denna studie har både primär- och sekundärdata insamlats. Primärdata utgörs av det 

material som är specifikt framtaget för studiens syfte (Bryman och Bell, 2013). Patel 

och Davidsson (2011) förklarar att observationer, fältstudier och intervjuer 

kategoriseras som primärdata då informationen är erhållen från förstahandskällor. Vi 

har valt att utföra kvalitativa intervjuer med personer som besitter kunskap om 

omniutvecklingen inom livsmedelssektorn, således består vår primärdata av det material 

som intervjuerna genererat. Sekundärdata innefattar den data som är bearbetad och 

publicerad av andra forskare, exempelvis vetenskapliga artiklar och litteratur (Patel och 

Davidsson, 2011). Vi har använt oss utav sekundärdata vid framtagandet av studiens 

referensram och intervjuguide.  

 

För att samla uppdaterad kunskap inom rätt områden började vi med att göra en 

litteratursökning via databasen “OneSearch”. Bryman och Bell (2013) understryker 

vikten av att formulera sökord som passar väl in på det valda området för att hitta 

lämpliga referenser. Vi började vår sökning med att använda termer som är närliggande 

vårt område, exempelvis omnihandel, multihandel, köpkanaler, livsmedel, e-grocery, 

värdeskapande och segmentering. Efter ett noggrant granskande av publicerad litteratur 

inom denna ram och i enighet med vårt syfte fastställde vi våra nyckelord: omnihandel, 

köpkanaler och kundvärde. Därefter fördjupade vi oss ytterligare inom dessa specifika 

termer för att lägga en god grund till resterande delar av studien.  
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2.2.1 Strategiskt urval 

Vid val av intervjupersoner har vi använt oss utav ett målstyrt urval. Detta innebär att 

man väljer personer, platser eller organisationer utefter den relevans de har när det 

gäller förståelsen av en företeelse (Bryman och Bell, 2013). Ett målstyrt urval utgör en 

variant av icke-slumpmässigt urval där respondenter väljs ut på ett strategiskt sätt 

grundat i relevans för forskningsfrågorna och syftet (ibid). Våra intervjupersoner har 

valts utefter den kompetens, erfarenhet och information som individerna besitter kopplat 

till vårt valda område. Vi har valt att utforma det empiriska materialet utifrån en 

fallbransch istället för ett fallföretag. Det innebär att vi har valt ut företag inom samma 

bransch med förhoppningar om att få ett bredare perspektiv på responsen. Nedan följer 

en presentation av studiens utvalda respondenter: 

 

Respondentpresentation 
 

v Andreas Birgersson - Driftansvarig för e-handeln på ICA Rottne som var den 

åttonde ICA butiken i landet att lansera e-handelstjänst. 

Fysisk butik och e-handel. 

Personlig intervju, 2016-05-02 

 

v Patrick Wiberg - Butiksägare för Maxi ICA Stormarknad i Kalmar. Har över 15 

års erfarenhet inom ICA koncernen. 

Fysisk butik, e-handel samt mobil handel 

Personlig intervju, 2016-05-02 

 

v Martin Åkerberg - Arbetar som konsult för ICA. Tidigare projektledare för 

Handla24, den e-handelstjänst som numera är uppköpt av ICA koncernen. 

Telefonintervju, 2016-05-03 

 

v Patric Brannäs - Affärskonsult på Handelsattityder. 

Skypeintervju, 2016-05-03 
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v Johan Lövesjö - Stormarknadschef på Coop Forum i Kalmar. Tidigare 

arbetserfarenhet som butiksägare inom ICA. 

Fysisk butik och e-handel. 

Personlig intervju, 2016-05-10 

 

v Henrik Stenmark - Butikschef för City Gross i Kalmar samt Karlskrona. 

Fysisk butik, e-handel samt mobil handel under utveckling. 

Personlig intervju, 2016-05-17 

 

v Louise Follin - Utvecklingsbutikschef för City Gross i Kalmar. 

Fysisk butik, e-handel samt mobil handel under utveckling. 

Personlig intervju, 2016-05-17 

 

Vår ursprungliga plan var att endast intervjua en person inom ett specifikt företag, men 

under studiens gång blev detta modifierat. ICA är det företag som varit mest energiska 

att delta i vår studie. De är även den ledande aktören när det kommer till omnihandel för 

specifikt livsmedel och besitter därav kompetens och kunskap som andra företag ännu 

inte gör, varpå vi ansåg det vara relevant att intervjua fler personer inom detta företag. 

Vi har dock under våra intervjuer haft som ambition att i största möjliga mån föra en 

generell diskussion för att undvika svar som är grundade i ett företag, då vårt syfte är att 

undersöka omnihandeln och värdeskapandet som ett fenomen inom livsmedelssektorn 

och inte kopplat till ett specifikt företag.  

 

Ett kriterium för att få deltaga i vår studie var att företagen måste vara tillgängliga på 

fler än en handelskanal. Anledningen till detta kriterium är att materialet som 

intervjuerna genererar i annat fall skulle sakna relevans för vår studie. Vi har valt att 

inte göra några geografiska avgränsningar vid val av respondenter, då vi ansåg det vara 

av vikt att komma i kontakt med individer som besitter rätt kompetens snarare än de 

som finns nära till hands. Detta resonemang medförde att somliga intervjuer utfördes 

över telefon och Skype, dock strävade vi efter att göra personliga intervjuer i den mån 

det var genomförbart. 
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2.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vid insamlingen av vår 

primärdata. Bryman och Bell (2013) beskriver att respondenterna kan tala relativt fritt 

och öppet under semistrukturerade intervjuer, vilket ger en större flexibilitet än 

standardiserade intervjuformer. Vidare förklarar författarna att semistrukturerade 

intervjuer kännetecknas av att forskarna redan innan intervjuerna fastställer ämnen och 

teman som ska diskuteras, vilket vanligen benämns som en intervjuguide. Genom att 

sätta upp diskussionsämnen snarare än direkta frågor lämnas större frihet för 

respondenten att ge personliga svar samtidigt som det ger större utrymme för följdfrågor 

(Patel och Davidson, 2011). Av denna anledning har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer, då vi som intervjuare kan styra guiden med relevanta 

ämnen som hjälper oss att uppnå vårt syfte samtidigt som respondenterna har stor 

flexibilitet och frihet i deras deltagande. Enligt Ahrne och Svensson (2015) ämnar den 

semistrukturerade metoden att skapa en förståelse för respondenternas verklighet istället 

för att skapa en standardisering och jämförbarhet. Författarna beskriver även att denna 

metod möjliggör insamling av data där känslor och kroppsspråk tas i beaktning. Då vi 

inte genomför en fallstudie var det viktigt för oss att hålla våra teman samt följdfrågor 

av generell och öppen karaktär för att undvika att respondentens svar färgas av dennes 

organisationstillhörighet. 

 

Innan de riktiga intervjuerna ägde rum utförde vi en pilotundersökning. En 

pilotundersökning innebär att forskarna genomför en intervju för att säkerställa att 

frågorna är rätt formulerade i syfte att undvika missförstånd och ledande frågor 

(Bryman och Bell, 2013). Vi utförde denna undersökning tillsammans med en 

medarbetare från ICA Nära Ludvigsborg, som inte är beslutsfattare men som har 

förståelse för branschen. På detta sätt fick vi möjlighet att modifiera ordningen på våra 

teman samt omformulera några innan de riktiga intervjuerna tog plats. Vi fick även 

feedback på hur vi uppträdde som samtalsledare, vilket enligt Ahrne och Svensson 

(2015) är en viktig aspekt att tänka på för att få bästa möjliga resultat av intervjuerna.  

 

Den slutgiltiga intervjuguiden mailades till samtliga respondenter för att ge dem 

möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna och bekanta sig med våra teman. Vi 

utförde sammanlagt fem personliga intervjuer, en skypeintervju och en telefonintervju. 

Till de personliga intervjuerna var vår ambition att avsätta 50-60 minuter, 30-40 minuter 
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till skypeintervjuerna och 20-25 minuter till telefonintervjuerna. Redan tidigt i vår 

datainsamlingsprocess insåg vi att det var svårt att hålla sig till denna tidsplan, då alla 

respondenter var olika i engagemang och sättet att besvara våra frågor. Enligt Bryman 

och Bell (2013) är det en avgörande faktor att kunna lyssna på intervjuerna i efterhand 

för att få en fullständig redogörelse av de utbyten som ingått i intervjun. I enlighet med 

detta spelade vi in samtliga intervjuer med intervjupersonernas samtycke. För oss var 

det viktigt att spela in intervjuerna för att inte bara dokumentera vad respondenterna 

angav utan även hur dem sa det.  

 

De personliga intervjuerna hölls i respondenternas naturliga miljöer, vilket i vårt fall 

innefattade butiksägarnas platskontor. Bryman och Bell (2013) argumenterar för vikten 

av att under en kvalitativ intervju träffa respondenterna i deras personliga miljöer där 

dem känner sig bekväma och avslappnade, detta för att få ett resultat som avspeglar 

verkligheten så bra som möjligt. Ahrne och Svensson (2015) menar att det är mer 

fördelaktigt om intervjuerna sker på så vis att forskarna får beskåda respondenterna i 

deras yrkesmiljö och yrkesroll för att skapa en korrekt bild av verkligheten. Dessvärre 

kunde vi inte utföra personliga intervjuer med samtliga respondenter då det geografiska 

avståndet skapade ett kostnadsproblem. Vi ville främst utföra intervjuer via Skype med 

de respondenter som inte var tillgängliga på grund av distansen, dock ansåg en av dessa 

att telefonintervjuer skulle passa bättre varpå vi anpassade oss därefter. Bryman och 

Bell (2013) förklarar att det under telefonintervjuer inte finns möjlighet att tolka 

kroppsspråk och reaktioner vilket försvårar forskarens roll att tolka materialet. Vidare 

argumenterar författarna för att intervjuer per telefon tar mindre tid att utföra och är 

billigare än personliga intervjuer.  

 

Vid samtliga intervjuer, oberoende av utförandeform, antog vi varannan gång rollen 

som intervjuare respektive observatör. Anledningen till detta var främst för att 

underlätta för respondenten som då endast behövde förhålla sig till en av oss och på så 

vis enklare kunde fokusera på frågorna. Denna metod gav även större utrymme till 

reflektion genom att observatören fick en bättre överblick av samtalet och miljön. I 

slutet av intervjuerna öppnade vi även upp för diskussion och lämnade där utrymme för 

observatören att ställa frågor som hon ansåg behövde mer grundliga svar eller om något 

förbisetts under samtalet. Även respondenten fick här chansen att dela med sig fritt om 

tankar eller åsikter gällande intervjun och de ämnen som berörts.  
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2.3 Bearbetning av empiri 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) anses det bästa underlaget för en noggrann och 

systematisk analys vara att transkribera intervjuerna. Bryman och Bell (2013) anser det 

vara viktigt att transkribera materialet för att kunna få en fullständig redogörelse för vad 

som sagts under intervjun och för att underlätta analysen av empirin. I enighet med 

föregående författares argument valde vi att transkribera utförda intervjuer för att 

påbörja bearbetningen av vår primära datainsamling. Vi valde att transkribera parallellt 

med våra intervjuer i den mån det gick, dock var en del av intervjuerna inbokade relativt 

nära inpå varandra vilket inte gav tillräckligt med tid för att hinna transkribera klart allt 

material innan nästkommande intervju. Lofland och Lofland (1995) indikerar på att 

forskare bör påbörja analysen av kvalitativ data redan innan alla intervjuer är utskrivna 

och genomförda. Detta för att i slutet inte överväldigas med material som ska bearbetas 

och analyserar, då kvalitativa intervjuer generellt genererar en stor mängd information. 

Författarna framhäver även att en parallell analys av empirin kan göra forskaren mer 

uppmärksammad på olika teman som framkommer ur olika intervjuer och som kanske 

bör diskuteras närmre i de intervjuer som återstår.  

 

Under vår transkriberingsprocess framkom en del nya aspekter som vi sedan tidigare 

inte uppmärksammat som vi sedan bad de kvarstående respondenterna att utveckla, 

dock var vi försiktiga med att undersöka ämnen som inte tjänade studiens syfte. När vi 

transkriberat allt material genomförde vi vad Bryman och Bell (2013) benämner som 

respondentvalidering, vilket innebär att vi skickade det utskrivna materialet till 

respondenterna att godkänna innan vi gick vidare i processen, detta för att undvika 

eventuella missförstånd.  

 

Efter att vi fått godkännande av våra respondenter påbörjade vi det första riktiga steget 

av analysen som bestod av kodning. Enligt Bryman och Bell (2013) är kodning 

startpunkten för nästan alla former av kvalitativa analyser av data. Vidare förklarar dem 

att kodningen i regel sker i efterhand när det gäller semistrukturerade 

intervjuer.  Kodningen innebär att forskare delar in svaren från intervjuerna i olika 

kategorier eller teman, där ett svar kan innefattas i flertalet kategorier (ibid). Innan 

intervjuerna tog plats hade vi kodat intervjufrågorna vilket underlättade processen av 

tematiseringen. Vi använde oss utav färgpennor för att markera olika teman i 
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intervjuerna och på så vis hitta mönster och enklare kategorisera materialet. Rennstam 

och Wästerfors (2015) förespråkar skapandet av teman för att sortera empirin, då de 

anser det underlätta reduceringen av det material som inte tjänar syftet och 

forskningsfrågorna.  

 

2.4 Vetenskapliga krav 

För att bedöma kvaliteten i en undersökning används ofta termerna validitet och 

reliabilitet (Bryman och Bell, 2013). Validitet berör hur väl forskarna lyckas mäta det 

dem uppger sig mäta medan reliabilitet motsvarar studiens trovärdighet (ibid). Patel och 

Davidson (2011) framhåller att validitet i en kvalitativ undersökning innefattar hela 

processen, alltså att validiteten bedöms efter logiken i analysen av den insamlade datan. 

Vidare beskriver dem att reliabiliteten baseras på de omständigheter som påträffas vid 

undersökningen. Forskare argumenterar dock för att dessa begrepp inte är lika relevanta 

för en kvalitativ studie som för en kvantitativ studie. Kvantitativa undersökningar 

genererar material som är mer mätbart i förhållande till det material kvalitativa studier 

frambringar (Bryman och Bell, 2013). Vi har därav valt att granska vår studie utefter de 

alternativa kriterier som Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln (1994) 

presenterat. De anser termerna trovärdighet och äkthet vara grundläggande kriterier för 

bedömning av en kvalitativ studie. Trovärdighetskriteriumet innehåller fyra olika 

delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmation. Kriterierna 

används för att assimilera termerna validitet och reliabilitet till en funktion där mätning 

inte är studiens fokus (ibid). Ett tillförlitligt resultat i en kvalitativ studie skapas genom 

att säkerställa att forskarna utfört studien i enlighet med de akademiska regler som finns 

och genom att respondenternas verklighet speglas på ett riktigt sätt. För att försäkra vår 

studies tillförlitlighet genomförde vi vad Guba och Lincoln (1994) kallar för 

respondentvalidering. Som vi beskrivit under avsnitt 2.3 gick detta ut på att vi skickade 

vårt transkriberade material till respondenterna att godkänna innan vi använde oss av det 

i vår studie, för att på så vis garantera att den verklighet vi beskriver överensstämmer 

med respondentens faktiska uppfattning.  

 

Kravet på överförbarhet innebär att resultatet i högsta mån ska vara applicerbart på till 

en annan miljö, eller samma miljö vid en annan tidpunkt (Guba och Lincoln, 1994). 

Författarna beskriver att detta på bäst sätt görs med hjälp av fylliga redogörelser och täta 

beskrivningar. För att uppfylla detta krav har vi i både empiri och analys försökt återge 
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en rättvis bild och detaljerade beskrivningar på den miljö och det fenomen vår studie 

ämnar undersöka. Guba och Lincoln (1994) anser att kravet på pålitlighet i kvalitativa 

studier är likvärdigt med reliabiliteten i kvantitativa studier. Här anser de att forskarna 

ska anta ett granskande synsätt för att säkerställa att varje del i forskningsprocessen har 

skapat en fullständig redogörelse. Författarna påpekar dock att det är väldigt få studier 

som följer detta kriterium till fullo då det är en väldigt krävande process. Vi har försökt 

att påvisa vår studies pålitlighet genom att utförligt beskriva vår arbetsgång och vara så 

transparenta som möjligt genom hela forskningsprocessen, framförallt i samarbetet med 

våra respondenter.  

 

Vi har under arbetets gång haft god kontakt med respondenterna som fått insyn i vårt 

syfte, forskningsfrågor och våra intervjuteman före intervjuerna tog plats. Därefter tog 

de del av det utskrivna materialet för att få möjligheten att påpeka eventuella 

missförstånd. Det sista kriteriet inbegriper möjligheten att konfirmera och bekräfta 

studiens resultat. Forskarna ska påvisa att de handlat ur god tro och att de inte medvetet 

låtit sina personliga värderingar genomsyra studien (ibid). Bryman och Bell (2013) 

påpekar att det inom samhällelig forskning aldrig går att uppnå fullständig objektivitet. 

Vi har valt ämne utefter personligt intresse och har från universitetsstudier en del 

förkunskaper inom marknadsföring och värdeskapande, således är vi medvetna om att 

vi inte kan ställa oss helt objektiva till vår undersökning. Detta är en faktor som vi tagit 

i beaktande under studiens gång varefter vi inte anser att våra personliga aspekter 

medvetet färgat undersökningen. Detta har vi försökt att påvisa genom att löpande vara 

så transparenta som möjligt under hela vår arbetsgång. 

 

Utöver de trovärdighetskriterier som vi beskrivit ovan presenterar Lincoln och Guba 

(1985) och Guba och Lincoln (1994) även äkthet som ett grundläggande kriterium vid 

bedömningen av en kvalitativ studies kvalitet. Begreppet äkthet består av fem 

delkriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet samt taktisk autenticitet. Kriteriet om en rättvis bild innefattar huruvida 

studien framhäver de olika åsikter och uppfattningar som existerar inom den grupp som 

studerats (Guba och Lincoln, 1994). För att försäkra oss om att vi inte bara speglar en 

sida av det fenomen vi undersökt ansåg vi det vara viktigt att intervjua individer från 

olika handelsföretag inom livsmedelssektorn, men även de företag som besitter kunskap 

om omnihandel och som inte är direkt kopplade till ett specifikt livsmedelsföretag. Som 
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tidigare nämnt har vi genomfört intervjuer med tre olika ICA-handlare och vi är 

medvetna om att detta kan ha påverkat den bild vi återspeglat i vår studie, trots vår 

ambition att motarbeta det. Kriteriet om ontologisk autenticitet inbegriper huruvida 

studien bidragit till att förbättra respondenternas förståelse av den miljö och situation de 

lever i (ibid). Pedagogisk autencitet syftar till om respondenterna via studien fått en 

bättre uppfattning kring hur andra individer i likvärdiga situationer och miljöer upplever 

det undersökta fenomenet. Nästa kriterium om katalytisk autenticitet innebär hur väl 

undersökningen påverkat respondenternas möjlighet att förändra deras situationer (ibid). 

Till sist beskriver Guba och Lincoln (1994) att taktisk autenticitet berör i vilken 

utsträckning deltagarna kan genomföra de förändringar som talats om i föregående 

kriterium. För att uppfylla de kriterier som berör studiens autenticitet har vi försökt att 

tydligt argumentera genom diskussionen i vår analys samt att ingående redogöra för 

studiens resultat. När arbetet är godkänt av examinator kommer vi även att skicka 

exemplar till studiens respondenter där vi delger samtligt material. 

 

2.5 Metodkritik 

Vid val av respondenter var vår ambition att inte låta geografiska avstånd begränsa oss. 

Vi har därav utfört en telefonintervju samt en intervju över Skype med personer som 

besitter kunskap inom vårt valda område. Utöver det har personliga intervjuer utförs 

med beslutstagare inom Smålandsregionen, vilket skulle kunna vara en påverkande 

faktor av resultatet. Studien ämnar undersöka livsmedelssektorn som fallbransch varav 

vi försökt undvika att återspegla specifika företag. Då två av våra respondenter är ICA 

handlare och ytterligare en arbetar som konsult för ICAs online-handelstjänst kan detta 

ha kommit att färga undersökningens utfall, trots vår ambition att motarbeta detta.  

 

Som tidigare nämnt är vi medvetna om att våra förkunskaper inom företagsekonomiska 

ämnen kan ha präglat studien. Vi har dock genomgående haft detta i åtanke under 

bearbetning och tolkning av det empiriska materialet för att låta respondenternas 

uppfattningar av verkligheten styra arbetets utfall. Genom arbetets gång har vi 

utvecklats som intervjuare och därmed förfinat och justerat vår teknik löpande. Vi har 

under arbetsprocessen reflekterat över vår roll som samtalsledare och försökt att anpassa 

oss för att intervjuerna skulle generera användbar information.  
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3 Teori 
Detta kapitel ämnar introducera läsaren till forskningsområdet samt ge denne en 

inblick i ämnet inför empiri- samt analysavsnitt. Teorikapitlet är uppdelat i två 

fokusområden för att underlätta läsningen: köpkanaler och kunden. Inledningsvis 

redogör vi för de köpkanaler som är applicerbara på livsmedelssektorn. Det område 

som fokuserar på kunden behandlar teorier kring segmentering, kundvärde samt en del 

av köpprocessen. 

 

3.1 Köpkanaler 

Neslin et al. (2006) menar att spridningen av olika köpkanaler är en av de främsta 

trenderna vi kan se inom detaljhandeln de senaste decennierna. Definitionen av kanal 

menar författarna är de kanaler eller kontaktpunkter som företag och kunder samspelar 

med hjälp av. Neslin och Shankar (2009) anser begreppet köpkanaler innefatta fysiska 

butiker, internet, kataloger, personlig försäljning samt telefonförsäljning. Vi kommer i 

teoriavsnittet att avgränsa oss till fysiska butiker, internet samt mobil försäljning som på 

senare tid vuxit fram som en egen köpkanal (Brynjolfsson, Hu och Rahman, 2013).  

 

3.1.1 Val av köpkanal 

Seiders, Berry och Gresham (2000) menar att konsumenter favoriserar de återförsäljare 

som genererar mer tid och energi åt dem samt erbjuder värde utöver deras förväntan. 

Genom att skapa förståelse för vad kunden anser vara bekvämt kan vi förstå orsakerna 

till deras val av köpkanal.  I en amerikansk studie presenterar Seiders, Berry och 

Gresham (2000)  fyra typer av bekvämlighetsfaktorer som kunderna har i åtanke vid 

köp inom detaljhandelssektorn vilka är: (1) tillgänglighet av butik, (2) sök efter produkt, 

(3) övertagande och (4) transaktion.  

 

Tillgängligheten (1) baseras på faktorer såsom hur lätt det är för kunden att nå butiken 

sett till det geografiska läget, dess öppettider och tillgänglighet via kundtjänst. Detta, 

menar Seiders, Berry och Gresham (2000), är den viktigaste av de fyra faktorerna och 

skulle denna upplevas som krånglig av kunderna är de andra tre irrelevanta. Att 

händelseförloppet är utan krångel är den faktor som kunderna lägger störst vikt vid. I 

sök efter information (2) ligger fokus på att på bästa sätt hjälpa kunden att finna den 

produkt denne söker. Seiders, Berry och Gresham (2000) räknar upp ett par exempel 
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som gäller för den fysiska butiken: kunnig personal och genomtänkt marknadsföring 

vilket underlättar för butikens kunder. Vid e-handels alternativ ska det vara enkelt att 

navigera och sökmotorerna ska vara snabba för att underlätta kundens sökning. Vid 

övertagandet (3) måste produkten som kunden sökt upp finnas tillgänglig - annars kan 

inte övertagandet från butik till kund ske (Seiders, Berry och Gresham, 2000) Är 

produkten en beställningsvara som kunden tvingas vänta på minskar dennes känslor av 

bekvämlighet vilket kan leda till att kunden söker sig till en annan aktör på marknaden. 

Vidare beskriver författarna att e-handeln här håller en hög nivå vad gäller 

sökfunktionen efter produkten men att den tid övertagandet av varan tar jämfört med 

leveranstid gör att ingen fördel ges. Den kunden tjänar på att slippa åka till butiken tas 

alltså sedan ut av att denne tvingas vänta på leverans av köpt vara. Med transaktion (4) 

menas de tillgängliga betalningsalternativen kunden har att välja mellan när köpet ska 

genomföras (Seiders, Berry och Gresham, 2000). Hur returer och eventuella 

reklamationer och problem hanteras är det centrala. Under köptillfället i den fysiska 

butiksmiljön är det kassaköer som ansetts vara det största problemet och författarna tar 

här upp självscanning som en av de lösningar som tagits fram för att avhjälpa.  

 

Vidare menar författarna att internetbaserade köpkanaler inte handskas med samma 

problematik då ingen tvingas stå i kö, men att det däremot finns en problematik i att 

lotsa kunderna vidare genom transaktionens alla steg för att slutföra köpet. Några av 

anledningarna som författarna anser ligga till grund för svårigheten i detta är 

osäkerheten samt kunders ovana att betala över internet och det faktum att det ofta råder 

ovisshet kring retur av produkter som man inte vill ha.  Sett till livsmedelssektorn 

beskriver Echeverri och Edvardsson (2012) att de bakomliggande orsakerna till att en 

kund väljer en specifik livsmedelsbutik framför en annan bland annat är dess utbud, kö-

situation, specialisering mot visst område eller möjligheten till att återvinna. De 

benämner butiken som ett upplevelserum vilket innebär möjligheter till 

marknadsdifferentiering.  

 

3.1.2 Fysisk handel 

En fysisk butik tillåter återförsäljaren att ha närhet till sina kunder och erbjuda dem en 

omedelbar tillfredsställande effekt tack vare att de får tillgång till sina produkter i 

samma stund som köpet genomförs (Agatz, Fleischmann och van Nunen, 2008; Grewal, 

Iyer och Levy, 2004). Återförsäljarna får också, genom att ha en fysisk butik, 
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möjligheten att förbättra den upplevda servicekvaliteten genom en personlig och 

multisensorisk upplevelse med hjälp av personalen och den fysiska närvaron av 

produkter, vilka ger kunden en chans att prova samt klämma och känna på produkten 

innan ett köpbeslut fattas (Herhausen, Binder, Schoegel och Herrmann, 2015; Rigby, 

2011). Vidare tillåts kunderna att returnera produkter på ett enkelt och bekvämt sätt 

samt få omedelbar assistans i deras beslutsprocess om återförsäljaren har en fysisk butik 

(Rigby, 2011; Grewal, Iyer och Levy, 2004). Vidare skapar den fysiska butiken ett 

tillfälle för återförsäljaren att undvika kostnader som kan relateras till uppgifter som 

kunden kan sköta på egen hand, vilka kan vara att plocka ner varor från hyllorna och att 

frakta dessa till sitt hem (Grewal, Iyer och Levy, 2004). Alla kunder är inte heller 

intresserade av att ta del av den teknologiska utvecklingen, var de fysiska butikerna 

erbjuder deras kunder valmöjligheten att använda en köpkanal som bättre tillgodoser 

deras behov var attribut som kontant betalning och traditionell ansiktet mot ansikte 

interaktion sker (Piotrowicz och Cuthbertson, 2014; Zhang et al., 2010).  

 

3.1.3 Online handel 

Genom online handel ger återförsäljarna inte bara sina kunder möjlighet till handel 

dygnet runt utan också ett bredare produktsortiment jämfört med den fysiska butiken 

(Rigby, 2011; Agatz, Fleischmann och van Nunen, 2008). Utöver det tillhandahåller de 

digitala kanalerna mer utförlig produktinformation såsom rekommendationer och 

recensioner, prisjämförelser och effektiv utcheckning i kassan - parametrar som kan 

minska kundernas sök kostnader (Rigby, 2011; Agatz, Fleischmann och van Nunen, 

2008). Grewal, Iyer och Levy, 2004 menar att för den kund som har begränsat med tid 

är dessa faktorer av stort värde då det tillåter dem att spara tid i sin köpprocess. I form 

av kundupplevelser tillåter onlineshopping kunden att tänka och reflektera över sina köp 

i sina egna hem, en bekväm miljö utan tidspress (Zhang et al., 2010). Trots de fördelar 

som ovan nämnts förekommer det återförsäljare som är motvilliga att addera 

användandet av detta koncept då de är oroliga att deras kunder ska bli besvikna på den 

lägre nivån av service som en onlinekanal erbjuder (Zhang et al., 2010). Dock finns det 

återförsäljare som bestämt sig för att enbart arbeta i den digitala kanalen (McCormick et 

al. 2014). Denna typ av återförsäljare har ofta sitt fokus i specifika produktkategorier 

där priset är av största intresse (Herhausen, Binder, Schoegel och Herrmann, 2015). 

Detta är i linje med Grewal, Iyer och Levys (2004) påstående om att incitamenten för att 

handla på nätet tenderar att vara av ekonomisk art. 
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3.1.4 Mobil handel 

En del aktörer på marknaden har insett att onlinekanaler inte är tillräckligt för att 

tillfredsställa sina kunder som kräver ytterligare bekvämlighet och högre tillgänglighet 

(Brynjolfsson, Hu och Rahman, 2013). Detta har lett till att mobil handel växt fram som 

en egen köpkanal. Mobil handel definieras som alla elektroniska transaktioner så som 

kommunikation, interaktion, köp och betalningar som sker via trådlösa enheter (Barnes, 

2002). Uppkomsten av mobil handeln har beskrivits som en sammanslagning av internet 

och den trådlösa teknologin (Zeng, Yen, Hwang och Huang, 2003). Yadav, Sharma och 

Tarhini (2016)  betonar att människans möjligheter till stark internetuppkoppling haft en 

betydande roll för den mobila handelns genomslag. Den mobila handeln kan även anses 

vara en utökning av online handeln där olika företagsrelaterade aktiviteter kan utföras 

med hjälp av en mobiltelefon (Zhang, Zhu och Liu, 2012). Konsumenter kan därmed 

använda mobilen för att uträtta ärenden som de tidigare hanterat via datorn.   

 

Författare argumenterar dock för att mobil handel är överlägsen online handel på grund 

av den konstanta tillgängligheten och möjligheter till personlig marknadsföring (Chong, 

2013; Thakur och Srivastava, 2013). Utvecklingen av trådlöst nätverk har bidragit till 

att konsumenter ständigt är uppkopplade och tillgängliga, vilket därtill har skapat stora 

förändringar och möjligheter för företag att nå potentiella kunder (Yadav, Sharma och 

Tarhini, 2016). Enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2014) har mobiltelefonen gett 

kunderna möjligheten att kombinera online- och offlineköp på ett nytt sätt då den starka 

internetuppkopplingen tillåtit dem att göra prisjämförelser eller läsa kundrecensioner 

medan dem samtidigt kan utvärdera icke-digitala komponenter i den fysiska butiken. 

 

Platsbaserade applikationer förser även organisationer med värdefull information om 

dess kunders shoppingmönster och beteende, vilket kan användas för att skapa 

skräddarsydda kundlösningar (Bălășescu, 2013; Verhoef, Kannan och Inman, 

2015).  Personliga lösningar är det primära inom den mobila handeln, vilket tidigare 

nämnts vara en fördel gentemot online handeln (Chong, 2013; Thakur och Srivastava, 

2013).  Studier visar att sannolikheten för att kunder handlar i fysisk butik ökar om 

företaget i fråga är väl sammankopplade med en förmånlig applikation, i jämförelse 

med de företag som inte är det (Kang, Mun och Johnson, 2015).   
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3.1.5 Från Multihandel till Omnihandel 

En återförsäljare som endast använder en utav de ovan nämna kanalerna använder sig av 

en enkanalig strategi (Coelho, Easingwood och Coelho, 2003). Används flera kanaler 

samtidigt ger det upphov till begreppet multikanal strategi (Zhang, Zhu och Liu, 2012) 

och den drivande faktorn bakom skapandet av mer integrerade kanaler var expansionen 

av internet. En offlinekanal kan fungera som ett komplement till en online kanal och 

vice versa (Herhausen, Binder, Schoegel och Herrmann, 2015). Exempelvis menar 

Rigby (2011) att fysiska butiker boostar online köp. Dock anses inte erbjudandet denna 

typ av köpkanal har vara tillräcklig.  Zhang, Zhu och Liu (2012) argumenterar för att det 

inte finns någon universell lösning på vilka delar av en organisation som bör vara 

integrerade utan att det beslutet ligger i var återförsäljares egna händer efter noga 

övervägande av fördelar gentemot kostanden för integrationen. Van Birgelen, de Jong 

och de Ruyter (2006) menar att det finns en sak som kan påverkar resultatet - graden av 

kompabilitet kanalerna emellan. De menar vidare att resultatet blir bättre om kunderna 

uppfattar att en kanal tillför värde till en annan kanal.  

 

I takt med att digitaliseringen tar allt större utrymme påverkas kundernas köpbeteende 

och många vänder sig till de virtuella servicelandskapen. Därför menar Bălășescu 

(2013) att det är av ännu större vikt än tidigare att de fysiska butikerna arbetar med 

innovation som ett sätt att behålla sina kunder. Tidigare har detaljhandelns fokus 

gällande teknisk utveckling vilat på produktutveckling samt tillverkningsprocesser 

(Pantano, 2014). Dock tyder mycket på att detaljisterna har en vilja att förändra och 

därför lägger större vikt vid innovation management och därmed på 

försäljningstillfället. I Pantanos (2014) studie presenteras tre bakomliggande orsaker till 

utvecklingen inom detaljhandeln var den första beskrivs som kunders ökade krav på 

företagen då konkurrensen hårdnat. Pantanos (2014) redogör för hur företag måste tänka 

innovativt och främst lägga vikt vid de personliga mötena för att differentiera sig från 

sina konkurrenter.  

 

Vidare nämner författaren, som så många före honom, att teknikens utveckling 

förändrat kundbeteendet och att det därför är ännu viktigare för företag att vara 

uppdaterade på utvecklingen och agera därefter. Den tredje orsaken som Pantano (2014) 

räknar upp är osäkerheten som finns gällande att se till andra industriers innovationer 

och implementera dessa till detaljhandeln. Pantano (2014) menar att istället för att 
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utveckla kostsamma lösningar (vilket varit fallet innan) bör företag lägga vikt vid att 

utveckla mobila lösningar såsom applikationer och sociala medier. Zweigbergk, 

Andersson och Orehag (2012) menar att multikanalkonsumenter är mer lojala och 

handlar mer än andra kunder. 

 

Bălășescu (2013) poängterar att de företag som lyckas anpassa sig efter kunderna är de 

som överlever. Vidare hävdar författaren att dessa nya trender påverkar handeln och att 

det förändrade kundbeteendet är en direkt konsekvens av digitaliseringen. Den mobila 

handelns framfart har gjort att detaljhandeln inte längre ryms inom den fysiska butiken 

utan expanderar.  Detta menar Bălășescu (2013) gör att vi numer kan se detaljhandeln 

som “vägglös” (“wall-less”) där mobil handel och social handel är bakomliggande 

orsaker till den ökade aktiviteten på virtuella plattformar. Företag inom detaljhandeln 

har sin största utmaning i att minska gapet mellan deras olika handelskanaler, och 

Bălășescu (2013) nämner specifikt det mellan fysisk och digital handel vilket är de 

kanaler som kunderna kräver bättre integration emellan. 

 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) resonerar som så att det tidigare var de 

traditionella butikerna som var unika, tack vare kläm- och kännfaktorn medan 

internetbaserade aktörer försökte locka till sig kunder med hjälp av sitt breda sortiment, 

låga priser och övrigt innehåll, så som kundrecensioner och betygsättning. Idag är det 

tvärtom, där aktörer som rör sig i det virtuella servicelandskapet är de som anses ha en 

särprägel. I sin artikel från 2015 beskriver Verhoef, Kannan och Inman vägen från 

multi- till omnihandel. Vad författarna kom fram till är att multihandeln rör sig mer och 

mer mot en omnihandel. De menar att nästa steg är viktigt för utvecklingen och att det 

kommer att påverka hur detaljhandeln fungerar. 

 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013:24) skriver: 

 

As the retailing industry evolves toward a seamless “omnichannel retailing” 

experience, the distinctions between physical and online will vanish, turning 

the world into a showroom without walls                                   

  

I ovanstående citat framkommer att omnihandel fungerar som en typ av sömlös handel, 

vilket styrker det Bălășescu (2013) tidigare nämnt. Brynjolfsson, Hu och Rahman 
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(2013) menar vidare att teknologins framfart gör omnihandeln oundviklig och att den 

reducerar geografins förmåga att skydda detaljister från konkurrens. Omnihandeln 

bryter barriärer mellan köpkanalerna likväl som gränsen mellan detaljisterna och dess 

leverantörer. Författarna menar också att tack vare omnihandeln kommer inte bara 

konkurrensen öka, utan också möjligheterna för smarta detaljister och leverantörskedjor 

att erhålla konkurrensfördelar.  

 

3.2 Kunden 

3.2.1 Segmentering 

Segmentering beskrivs som ett synsätt där marknaden grupperas i målgrupper utifrån 

behov och önskemål (Parment, 2015; Echeverri och Edvardsson, 2012). Exempel på 

olika segment som Parment (2015) nämner är studenter, barnfamiljer, familjer med 

sommarhus, ensamstående föräldrar och höginkomsttagare. Echeverri och Edvardsson 

(2012) menar att kund som begrepp är flerdimensionellt var vi måste skilja på hushåll, 

familjer och konsumenter med olika livsstilar.  Kunder har olika behov och önskemål 

gällande hur de vill bli behandlade och därför är det orimligt av företag att tro att de ska 

kunna tillfredsställa alla kunders behov var vi hittar grunden till att segmentering sker - 

vilka kunder kan företaget nå och vilka kunder vill dem nå (Echeverri och Edvardsson, 

2012; Grönroos, 2015). 

 

Parment (2015) menar vidare att syftet med segmentering är att effektivisera företagens 

marknadsföring utefter dessa parametrar. Genom segmentering försöker företagen skapa 

grupper innehållandes potentiella kunder som har ett liknande beteende, men blir 

målgrupperna för stora finns en risk att företagen tappar en del av målet med att 

segmentera: att möta karaktärsdragen hos ett specifikt segment (ibid). För att illustrera 

hur segmenteringstänkande kan yttra sig beroende på produkt exemplifierar Parment 

(2015) de olika segmenten vilka kan urskiljas när vi talar om ost och bröd: den 

hälsomedvetna konsumenten, finsmakaren, den stora familjen och de budgetdrivna 

konsumenterna vilka har helt olika preferenser vid sina val.  

 

Parment (2015) presenterar med stöd från Fill (2011) olika typer av 

segmenteringsvariabler vilka ger olika information samt passar för olika typer av 

produkter. Den strukturella variabeln, även kallad profilvariabeln fokuserar på vem och 

var. Här används demografi som ett verktyg för att finna mönster, vilka hjälper till att 
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beskriva befolkningens sammansättning, struktur och storlek. Detta visar sig främst 

genom variabler så som familjekonstellation, inkomst, ålder, kön och yrke. Dock menar 

Parment (2015) att det inte längre handlar lika mycket om demografiska aspekter så 

som inkomst, bostadsort och utbildning utan att vi går mot ett öppnare synsätt där fokus 

ligger på vad kunder värderar och vilka attityder de har. Solomon, Bamossy, Askegaard 

och Hogg (2013) instämmer i detta och menar att de värderingar en kund har spelar en 

avgörande roll för hur dennes konsumtionsaktiviteter ser ut. Det finns distinktioner 

mellan ålder och generationstillhörighet då en människa kan vara en viss ålder men ofta 

känna sig yngre (ibid). Parment (2015:106) klargör att “genom livet förändras individer 

psykologiskt och fysiskt, vilket är en naturlig följd av åldrande” vilket resulterar i att 

med åldern kommer annorlunda prioriteringar samt mönster för konsumtion. Den 

geografiska information som finns att tillgå visar på skillnader i 

inkomst, konsumtionsmönster samt beteendeskillnader mellan olika storstadsområden, 

mellanstora städer och landsort (ibid).  

 

Mätinstrumenten för beteendemässiga variabler är hur, var och när konsumtion sker 

samt vem det är som konsumerar. Den bakomliggande anledningen till att en produkt 

köps menar Parment (2015) kan vara emotionell, rationell eller symbolisk och 

betydelsen är olika för olika konsumenter. Det finns konsumenter som köper en bil för 

att ta sig från punkt A till punkt B eller den konsument som köper en bil för designen 

eller för att helt enkelt visa att kapitalet finns.  Tack vare de kundkort som flera aktörer 

använder kan kundernas beteende kartläggas på ett helt nytt sätt (ibid). Kundkorten kan 

generera information om vilka produkter kunden köper, hur många antal och hur 

frekvent. Carlsson och Facht (2014) menar i enlighet med Parment (2014) att 

digitaliseringen påvisar ändrande livsmönster och attityder hos sina kunder samt att 

konsumenterna gör fler saker samtidigt och använder flera mediekanaler parallellt.  

 

Ytterligare en variabel som Parment (2015) beskriver är den psykografiska, vilken 

mäter olika företeelser som kan vara till hjälp för aktörerna vid insamlandet av mer 

ingående information om konsumenters tankemönster samt vilka faktorer som driver på 

deras köpbeteende. Förståelsen skapas genom att segmenteringsbeslut tas med hänsyn 

till psykografiska variabler som personlighet, livsstil, intressen och värderingar (ibid). 

Vidare menar författaren att man genom bearbetning av denna information kan skapa en 

psykografisk profil som man sedan nyttjar för att försöka förutspå kunders beteenden 
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och agerande.  Segmentering i den traditionella meningen innehåller en viss relevans 

trots de förändringar som skett på marknaden (ibid). Generella mönster förekommer 

fortfarande i kundprofiler även om den är mer relevant för produkter av den billigare 

karaktären, var Parment (2015) nämner livsmedel som ett exempel på en sådan produkt. 

Dock förekommer en viss flyktighet i konsumentbeteendet vilket gör att aktörerna på 

marknaden måste lägga stort fokus på att vara lyhörda för förändringar då det svänger 

snabbt (ibid). Demografins profilperspektiv ger ett visst djup till förståelse kring hur 

kunder tänker och agerar, dock menar författaren att om man förstår de psykografiska 

faktorerna, livsstil, personlighet och självbild kan ytterligare djup till beteendet ges. 

Livsstil som faktor lägger vikt vid konsumentens levnadsmönster vilket åskådliggörs av 

attityder, intressen och åsikter.   

 

I den kritik som finns mot segmentering finner man att det kan finnas anledning att 

omdefiniera synsättet: segmentering såg ljuset när massmarknadsföringen var som störst 

och matchar inte längre utvecklingen (Parment, 2015). Dock menar författaren att det 

fortfarande är viktigt med segmentering men att viss komplettering bör ske från andra 

synsätt. Lawrence, Johnson och Carroll (2006) menar i samfund med Parment (2008, 

2011) att företag måste tänka längre än de demografiska variabler som målgruppens 

ålder, lönsamhet på eftermarknaden samt affärsområde.  

 

3.2.2 Kundvärde 

Marknaden har genomgått en grundläggande förändring, där makten förskjutits från 

säljaren till köparen vilket innebär att företag måste tänka mer kundorienterat (Bruhn, 

2003). Grönroos (2015) beskriver värde som ett komplext begrepp vilket har flera olika 

betydelser. Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) definierar värde som ett 

önskat tillstånd vilket guidar konsumentbeteendet i specifika situationer. Bruhn (2003) 

definierar begreppet som summan av kundens upplevelser. Kunden värdesätter utifrån 

sina egna preferenser och därmed är det av största vikt att företag kan erbjuda personlig 

service samt skräddarsydda lösningar på kunders eventuella problem (Grönroos, 

2015).  Mulki och Jaramillo (2011) menar att samtidigt som ett ökat informationsutbud 

vuxit fram har även konsumenternas krav på aktörerna och dess produkter ökat. 

Jayasankaraprasad och Kathyayani (2014) instämmer och hävdar att dagens 

konsumenter kräver fler alternativ att välja mellan och vill ha mer värde i sina inköp än 

tidigare. Tidigare var enbart produktinformation tillräckligt medan vi idag kan se att 
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värdeskapande blir allt viktigare (ibid). Konsumenternas förändrade beteende är 

drivkraften bakom ett större fokus på just värdeskapande vilket är viktigt att rå om för 

att kunna behålla sina goda kundrelationer (Daniels, 2000). Författaren menar vidare att 

när man talar om kundvärde är det av största vikt att förstå hur kundnöjdhet leder till 

lojalitet, något som kan visa sig genom återkommande köp eller sannolikheten att 

kunden rekommenderar upplevelsen till någon annan. 

 

Grönroos (2015) menar att servicen är det som är centralt och att det i själva verket är 

det som kunder köper - inte tjänster och varor. Det värde som tjänster eller varor som 

företagen tillgodoser kunderna med skapas genom samspel med konsumenten och inte i 

en fabrik (ibid). Ett skifte från transaktion till relation har skett inom marknadsföringen. 

Grönroos (20015) menar att transaktionsperspektivet tidigare låg till grund för 

värdeskapandet i företaget, något som integrerats i produkten som kunderna erbjudits. 

Det nya perspektivet, relationsperspektivet, menar författaren lägger större vikt vid att 

värdeskapandet sker i samförstånd med företagets kunder. 

 

Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) finns en ambition av att ha en god relation 

till företaget där ett förtroende kan byggas för att motverka den osäkerhet som kan 

uppstå i samband med ett köp. Nyström och Wallén (2002) menar att den personliga 

kontakten är viktig för kunder då de gärna vill sättas i det främsta rummet. De menar 

vidare att chanserna för en stark och trogen relation ökar när företaget visar att de 

förstår kundens behov. Grönroos (2015) menar i sin tur att företagen bör fokusera på att 

skapa lösningar som underlättar kundernas vardag då de ofta efterfrågat lösningar som 

genom användandet skapas värde för dem. 

 

Daniels (2000) menar att ett vanligt företagsproblem är att stort fokus läggs på att ta 

hand om kunder, dock på ett ineffektivt sätt vilket resulterar i att de inte kan fastställa 

vad deras kunder efterfrågar. Mulki och Jaramillo (2011) menar att integrering av 

sociala och miljömässiga angelägenheter kan leda till strategiska fördelar för företaget. 

Studier visar att det inte är vanligt förekommande att företag arbetar med etiska frågor 

för att skapa kundvärde, trots detta menar Mulki och Jaramillo (2011) att kundens 

upplevda värde och ett företags förhållningssätt till etik har ett positivt samband. Ett 

villkor som måste uppfyllas vid skapande av ett framgångsrikt kundvärde är att 

personerna som är verksamma inom organisationen tror på konceptet och att det förstås 
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internt. Författarna förklarar också att organisationen måste anse att värdet är relevant 

för att tillfredsställa kundernas behov.   

 

3.3 En del av köpprocessen 

Kunders köpbeteende är något komplext och gällande ämnet har flera teorier lyfts fram 

med mål att ge en förklaring. Nordfält (2007) menar dock att ingen av dessa förklarat 

den komplexitet som råder kring köpbeteende eller beskrivit fenomenet fullt ut. 

Nordfält (2007) menar att kunder under rutinmässiga inköp, som exempelvis de 

livsmedelsinköp vi undersöker i denna studie, ofta hoppar över eller backar några av 

dessa steg i processen.  

 

Court, Elzinga, Mulder och Vetvik (2009) menar att genom de kommunikationskanaler 

som tillkommit har kundens makt ökat samtidigt som de blivit mer aktiva i 

köpprocessen, vilket resulterat i att den traditionella köpprocessen numer anses vara 

omodern. Istället för att se på köpprocessen som linjär visualiseras den nu som cirkulär. 

Dock finns det inte många studier tillgängliga kring hur konsumenterna beter sig i den 

nya formationen av köpprocessen (ibid). Vidare menar författarna i samförstånd med 

Lee och Kim (2010) samt Zweigbergk, Andersson och Orehag (2012) att den tekniska 

utvecklingen, vilken gjort det möjligt för kunden att välja utifrån deras behov, fört med 

sig att den traditionella modellen av köpprocessen tappat sin styrka. Den utvecklade 

cirkulära modellen över köpprocessen tar enligt Court et al. (2009) mer hänsyn till den 

multikanalmiljö vi allt oftare stöter på samt den påverkan omvärlden har på oss.  

 

Den utvecklade köpprocessmodellen som Court, Elzinga, Mulder och Vetvik (2009) 

utvecklat består av triggers, initial informationssökning, aktiv utvärdering, köpbeslut 

och efterköpsbeteende. Modellen har kommit att bli normen för hur man ser på 

köpprocessen i ett multikanalsamhälle. Relaterat till vår studie har vi valt ut steget kallat 

aktiv utvärdering då vi anser det vara av relevans.  
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(Figur 1. Court et al. 2009, s 3, egen bearbetning 2016-05-20) 

 

Court, Elzinga, Mulder och Vetvik (2009) beskriver den aktiva utvärderingen i den 

moderna köpprocessen som att kunderna utvärderar sina alternativ. Kunden är den 

drivande kraften genom jämförelser av priser, kanaler, sociala medier samt word of 

mouth (ibid). Tack vare dessa verktyg kan kunden utvärdera ett större antal varumärken 

innan köpet sker. Balasubramanian, Raghunathan och Mahajan (2005) menar att 

kundens val av kanal beror på hur riktig de tror att deras utvärdering av de produkter 

eller varumärken som valts i informationssökningen.  

Kotler och Keller (2012) presenterar faktorer som influerar kunders köpbeteende: 

kulturella, sociala och pyskolgiska vilka kan modifieras till två områden: emotionella 

och funktionella faktorer. Dessa är framtagna med utgångspunkt i den traditionella 

köpprocessen med en enkanalig försäljning men kan enligt författarna appliceras på en 

multikanalmarknad. Lee och Kim (2010) menar att dessa två områden är de viktigaste 

faktorerna till kunders köpbeteende. Relaterat till vår studie har vi funnit att de 

funktionella faktorerna är av intresse, varför vi inte redogör för de emotionella. 

 

Sammantaget påvisar de funktionella faktorerna att konsumenters strävan efter 

effektivitet och nytta influerar valet av kanal. Alba et al. (1997) presenterar tre faktorer 

som kan påverka vilka är: grad av informationssökning, prismedvetenhet samt 

tidsbesparing och bekvämlighet. Kopplat till vårt syfte redogör vi vidare enbart för 

tidsbesparings- och bekvämlighetsfaktorn.  
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Att handla tidsbesparande och bekvämt är tätt ihopkopplat med ökad effektivitet vilket 

gör det till en viktig faktor vid kundens val av köpkanal (Oliver, Rust och Varki, 1997). 

De icke-traditionella köpkanalerna, exempelvis e-handel har en stark fördel sett till att 

bekvämlighet är en faktor som väger tungt i konsumentens val av kanal då denne kan 

beställa sin mat hemifrån och sedan få den hemlevererad. Lee och Kim (2010) menar 

service är nära kopplat till bekvämlighet vilket innebär att ju bättre service en kund 

upplever, desto nöjdare och bekväm blir kunden.  

 

Balasubramanian (1998) menar precis som Alba et al. (1997) att faktorer som grad av 

informationssökning, prismedvetenhet samt tidsbesparing är de faktorer som påverkar 

konsumentens strävan efter att få ut det största värdet av sina inköp. 
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4 Empiri 
Resultatet av våra intervjuer har visat på tydliga genomgående mönster. Vi har valt att 

låta följande empiriavsnitt formas utefter de mönster och teman som framkommit ur vår 

empiriska datainsamling. Detta har mynnat ut i fem huvudteman som vi funnit ha 

relevans för studiens syfte. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Som tidigare nämnt i vårt metodkapitel har vi intervjuat sju respondenter från olika 

aktörer på marknaden. Här följer en kort sammanställning av dessa: 

 

v Andreas Birgersson - Driftansvarig för e-handeln på ICA Rottne som var den 

åttonde ICA butiken i landet att lansera e-handelstjänst.  

Fysisk butik och e-handel. 

Personlig intervju, 2016-05-02  

 

v Patrick Wiberg - Butiksägare för Maxi ICA Stormarknad i Kalmar. Har över 15 

års erfarenhet inom ICA koncernen.  

Fysisk butik, e-handel samt mobil handel 

Personlig intervju, 2016-05-02  

 

v Martin Åkerberg - Arbetar som konsult för ICA. Tidigare projektledare för 

Handla24, den e-handelstjänst som numera är uppköpt av ICA koncernen.  

Telefonintervju, 2016-05-03  

 

v Patric Brannäs - Affärskonsult på Handelsattityder.  

Skypeintervju, 2016-05-03  

 

v Johan Lövesjö - Stormarknadschef på Coop Forum i Kalmar. Tidigare 

arbetserfarenhet som butiksägare inom ICA.  

Fysisk butik och e-handel.  

Personlig intervju, 2016-05-10  
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v Henrik Stenmark - Butikschef för City Gross i Kalmar samt Karlskrona.  

Fysisk butik, e-handel samt mobil handel under utveckling.  

Personlig intervju, 2016-05-17  

 

v Louise Follin - Utvecklingsbutikschef för City Gross i Kalmar. 

Fysisk butik, e-handel samt mobil handel under utveckling.  

Personlig intervju, 2016-05-17  

 

4.2 Tillväxt i en komplex miljö 

Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) förklarar att den e-handelssatsning av 

livsmedel som startade i slutet av 90-talet fick en kortvarig livslängd på grund av att 

marknaden inte var mogen. En av anledningar var att konsumenterna inte kände sig 

tillräckligt trygga med att ta den risk det innebär att genomföra ett köp över nätet. 

Respondenten klargör att detta beteende numera börjat förändras och anger e-handel 

som en ny och viktig kanal inom livsmedelssektorn. Henrik Stenmark (personlig 

intervju, 2016-05-17) påstår det nästintill vara en hygienfaktor för företag inom 

livsmedelssektorn att finnas tillgängliga via näthandel. Brannäs och Martin Åkerberg 

(telefonintervju, 2016-05-03) uppger under intervjuerna att näthandelns andel av den 

totala livsmedelsförsäljningen är under ständig tillväxt, trots att den i jämförelse med 

andra branscher fortfarande anses vara låg. Brannäs och Patrick Wiberg (personlig 

intervju, 2016-05-02) förutspår en ljus framtid för e-handel av livsmedel och beskriver 

det som en viktig kanal inom livsmedelssektorn. Wiberg anser att livsmedelssektorn 

genomgår en revolutionerande förändring. Hand-självscanning som länge varit ett 

populärt verktyg i fysisk butik börjar ersättas av scanning via en mobilapplikation och 

de traditionella kassabanden byts till stor del ut mot utcheckningsstationer, vilket gör att 

kunder inte längre behöver stå i kö. Wiberg berättar att även öppettiderna anpassas och 

blir längre utefter kundernas önskemål och behov. Respondenten är av tron att e-

handelns andel av Maxi ICA Stormarknad i Kalmar ska ha ökat från 2 till 10 procent 

inom 3 år. 

 

“... kunden väljer själv, den vill handla när den hinner. Vi får alltid möta kundens 

behov, och så är det hela tiden.”  - Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02)  
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Martin Åkerberg (personlig intervju, 2016-05-03) förklarar att det finns en komplexitet 

gällande omnimiljökanaler inom livsmedelssektorn. Genom att aktörer utvecklar en ny 

kanal måste de ta i beaktning hur många av de befintliga kunderna som konverterar till 

den nya kanalen, som kanske har sämre lönsamhet vilket näthandel har enligt Åkerberg. 

Vidare beskriver respondenten att livsmedel innebär återkommande köp varpå det är 

viktigt att skapa en relation till kunden. En kund kanske köper en fin fisk två gånger om 

året men om inte butiken kan leverera den servicen just vid dem tillfällena kommer 

kunden att vända sig till en konkurrerande butik förklarar Åkerberg. Därav anser 

respondenten det vara av vikt att förstå syftet med omnihandel, huruvida det handlar om 

att erbjuda god service eller att generera ökad försäljning.  Åkerberg klargör att 

livsmedel inte har samma förutsättningar som exempelvis sällanköpsvaror. Livsmedel 

har nämligen ett utgångsdatum och kräver kyl, frys och torrzoner vilket försvårar 

logistiken. 

 

Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) anser den största utmaningen med 

omnihandel inom livsmedelssektorn vara att det är resurskrävande att transportera, 

förvara och leverera vilket innebär att det krävs ett stort antal personer för att företagen 

ska kunna generera lönsamhet. Respondenten exemplifierade med ett tyskt 

livsmedelsföretag som är framgångsrikt inom onlinehandel, vars upptagningsområde 

uppgår till cirka 20 miljoner människor. Brannäs syftar till att Sveriges knappa 10 

miljoner invånare är en begränsning för utvecklingen av omnimiljökanaler för landets 

livsmedelssektor. Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) påpekar att det kan 

vara kostsamt att addera mervärden som exempelvis hemleverans. Respondenten 

förtydligar att företag i längden måste skapa lönsamhet annars finns en gräns för hur 

mycket mervärde de kan erbjuda. Brannäs berättar att Mathem.se, en stor internetaktör 

på marknaden, ökade sin tillväxt med 20 procent för färdiga matkassar förra året samt 

med 55 procent för leverans av matkassar som kunderna själva komponerat. Trots en 

drastisk tillväxt förklarar Brannäs att Mathem.se har en omsättning på cirka en miljard 

kronor, vilket anses vara en låg siffra i jämförelse med andra ledande aktörer inom 

branschen. 

 

Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) uttrycker att problemet med näthandel är 

kundernas invanda beteende och att lyckas få en oplanerad kund att bli planerad. Han 

anser även att priset är ett stort hinder för att näthandeln ska få ett ordentligt genomslag. 



  
 

38 

Enligt Åkerbergs uppfattning är kunden inte beredd att betala för tjänsten av 

varuplockning och hemleverans. Inom livsmedelsbranschen kan samma produkt även 

anta olika priser beroende på köpkanal, på nätet kan det för arbetet tillkomma en synlig 

avgift eller en procentuell prishöjning på var produkt. Åkerberg förklarar att detta 

fenomen inte sker inom andra branscher vilket försvårar genomslaget av 

omnimiljökanaler inom livsmedelssektorn.  

 

4.3 En förfinad segmentering 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) förklarar att hans verksamhet arbetar 

efter en kundsegmentering som är mer förfinad än tidigare och baserad på olika typer av 

delbeteenden. Tidigare arbetade dem främst utifrån en segmentering av pensionärer, 

studenter, barnfamiljer etc., vilket idag inte är lika användbart. Numera segmenterar 

dem baserat på hur barnfamiljen lever, om de exempelvis tycker om att inreda i hemmet 

och vilken typ av människor de är. Wiberg berättar att de skickar ut personanpassade 

erbjudanden, men för att dem ska få fullt genomslag måste dem kännas rätt för kunden. 

Det är därför enligt respondenten viktigt att ha god kunskap om vilka kunder 

verksamheten har, vilka behov de har och vad de önskar utifrån vad verksamheten kan 

erbjuda. Wiberg menar att om företag inte har en grundlig kunskap om sina kunder är 

det riskabelt att investera i nya projekt.  

 

Louise Follin (personlig intervju, 2016-05-17) menar att åldersparametern är oviktig 

idag till skillnad från den traditionella synen på segmentering. Livssituationen är det 

som spelar roll och huruvida kunden är beredd att betala för kvalitet eller kvantitet. 

Follin klargör att det handlar mer om vilka preferenser kunden har vid sin handling samt 

vad plånboken tillåter. Hon berättar vidare att hon som kund hade kunnat misstas för att 

vara 50-60 år baserat på hur hennes kundkorg ser ut. Kunden som vill handla billigt och 

den som vill betala lite mer besöker butiken samtidigt och att attrahera bägge parter på 

samma säljyta är en utmaning som Follin menar att de arbetar med dagligen. Henrik 

Stenmark (personlig intervju, 2016-05-17) menar att kunder ser på mat på olika sätt, en 

del äter för att leva och en del äter för att överleva och därmed finns vissa skillnader. 

Vidare beskriver Follin och Stenmark att City Gross förutom deras ställningstagande 

gällande att enbart ha svenskt butiksstyckat kött även arbetar för att få in ett nytt etniskt 

sortiment där de försöker få in en större utländsk hylla med mångkulturella varor. Follin 

menar att svenskar är relativt snabba på att ta till sig nya kulturer och att det finns en 
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stor klick av människor som är ute och reser mycket. Follin och Stenmark berättar att 

det finns ett centralt arbete kring detta och att City Gross försöker att ligga i framkant 

och kommer att bygga en ännu större och bredare avdelning för att tillfredsställa denna 

målgrupp.  

 

Johan Lövesjö (personlig intervju, 2016-05-10) förklarar att Coop Forum främst 

använder sig av traditionell marknadsföring i form av annonsutskick, men att den riktar 

sig mot ett äldre klientel som generellt har mer tid och är mer intresserade av en viss 

sorts matlagning. Lövesjö berättar att Coop Forum har tagit ett tydligt ställningstagande 

i deras arbete för mer ekologiska varor. Vidare berättar respondenten att Facebook och 

andra sociala medier används för att försöka fånga den yngre generationens 

uppmärksamhet och därigenom uppmuntra dem till att skaffa medlemskap hos Coop. 

Det är via medlemskapen dem kan skapa personliga erbjudanden baserade på den 

specifika kundens köphistorik.  

 

Det företag möter på dagens marknad är enligt Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-

03) medvetna, köpstarka och aktiva konsumenter. Med aktiva menar respondenten att 

konsumenter söker medvetenhet innan de tar beslut, de söker sig till varumärken som 

bekräftar deras värderingar. Företag talar därför inte längre om ålder och kön vid 

segmentering utan diskussionerna berör snarare rent mänskliga egenskaper och 

värdegrunder, förklarar Brannäs. Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) 

berättar att kunder idag ställer allt större krav på att butiker ska ta ställning och 

tillhandahålla specifika produkter, annars byter dem butik vilket är enkelt att göra, 

särskilt via näthandeln. Wiberg hävdar att kunder inte längre nöjer sig med att de 

fysiska butikerna endast bistår med den primära funktionen att sälja livsmedel. Idag vill 

konsumenten veta vad företaget står för och vad dess värdegrunder är, varefter Wiberg 

berättar att ICA Maxi i Kalmar har positionerat sig utifrån hälsa och närodlad mat. Han 

tror framförallt att projektet med närodlad mat kan förse konsumenterna med ett 

mervärde utöver deras förväntningar. Denna kamp om kunden är oerhört viktig och 

något som bör vara i fokus varje dag förklarar Wiberg samtidigt som han betonar att 

företaget först måste veta vilka deras kunder är och vad dem vill ha. 

 

Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) förklarar att det i en ökad konkurrens är 

viktigt att differentiera sig, vara tydlig och erbjuda mervärde. För att företag inom 
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livsmedelssektorn ska lyckas skapa mervärde i produkterna måste det komma från 

själen att företagsledningen, hela personalen och hela historiken värdesätter samma 

grundvärderingar. Respondenten förtydligar att det måste vara trovärdigt för att 

kunderna inte ska uppfatta det som dålig marknadsföring. Brannäs exemplifierar med 

ett internationellt pastaföretag som blev “bojkottade” av konsumenterna då företaget 

inte erbjöd några ekologiska alternativ. Konsumenterna ifrågasatte varför företaget inte 

tagit ställning till hållbarutveckling och skapade med hjälp av sociala medier uppror. 

Vidare förklarar respondenten att Sverige kommit långt när det gäller hållbar utveckling 

och att konsumenter nästan tar det för givet, något som internationella företagsledningar 

inte alltid förstår vikten av. Brannäs upplyser om att dem det går absolut bäst för inom 

livsmedelshandeln idag är de företag som gjort ett aktivt ställningstagande för en hållbar 

värld.  

 

4.3.1 Segmentering i omnihandeln 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) berättar att det i Kalmar finns en stor 

mängd högutbildade människor vilket genererar höga inkomster men brist på tid. Den 

målgrupp han kan tyda vara mest benägen att handla över nätet är föräldrarna som båda 

vill göra karriär och i snitt har två till tre barn. Respondenten understryker dock att han 

möter denna målgrupp i den fysiska butiken även under helgen, då dem flanerar runt 

bland delilinjen och färskvarorna. Kunden som handlar över nätet handlar även i fysisk 

butik och Wiberg tror att detta fenomen grundar sig i känslan av att kunden vunnit tid 

på näthandeln och således drar sig till butiksmiljön för upplevelsen. Louise Follin 

(personlig intervju 2016-05-17) menar att det ena inte utesluter det andra utan att 

kunderna kombinerar de olika köpkanalerna. I veckan beställer dem en matkasse via 

nätet medan de på helgen kommer in till butiken för att handla färska räkor eller något 

annat i fiskdisken.  

 

Patric Wiberg (personlig intervju, 2016-05-03) anser att företag har en möjlighet att 

fungera som ett showroom för att presentera nyheter och produkter utanför 

dagligvarorna. Vidare uttalar han sig om att även onlinebutiken måste bli bättre på att 

presentera nyheter. Det är enligt Wiberg viktigt att även närproducerade varor erbjuds i 

nätbutiken för att i samtliga kanaler visa företagets grundvärderingar, vilket han även 

kopplar till kundernas förväntningar på verksamheten. Johan Lövesjö (personlig 

intervju, 2016-05-10) anser att ett brett ekologiskt och lokalt sortiment såväl i fysisk 
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butik som online skapar ett viktigt kundvärde. Wiberg påpekar att det finns kunder som 

inte tycker om att handla i fysisk butik, vilka således blivit en stor målgrupp för 

näthandeln.  

 

Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) och Andreas Birgersson (personlig 

intervju, 2016-05-02) uppfattar två stora målgrupper inom näthandeln: barnfamiljer 

samt funktionshindrade människor. Åkerberg förklarar att barnfamiljerna som väljer 

näthandel ofta har det bra ställt ekonomiskt, har två bilar samtidigt som de engagerar sig 

i arbete och andra aktiviteter vilket skapar en tidsbrist. Det är den främsta anledningen 

till att denna målgrupp handlar över nätet enligt Åkerberg men tillägger också att den 

status det medför att kunna betala för en tjänst i vissa fall kan vara en anledning. För 

människor med olika typer av handikapp kan näthandel och tjänsten av hemkörning 

göra hela skillnaden och möjliggör självständighet, förklarar Åkerberg. Birgersson 

påpekar att kommunalt ägda boenden är en köpstark målgrupp över nätet där tjänsten 

med hemkörning är mycket populär. Även äldre individer som har svårt för att bära är 

en kundgrupp som har snabb tillväxt på nätet och Åkerberg uttrycker att dessa 

målgrupper består av väldigt tacksamma kunder. Birgersson berättade att den äldre 

generationen kan uppleva svårigheter att hantera den nya tekniken som krävs för att 

beställa varor via näthandeln. För att möta denna problematik tar Birgerssons 

verksamhet emot handskrivna listor från ett fåtal stamkunder som på grund av ålderdom 

inte hanterar varken tekniken eller att handla i fysisk butik. Vidare förklarar Birgersson 

att de accepterat beställningar via mail från kunder som stött på problem, allt för att vara 

tillmötesgående och underlätta för kunden. Birgersson hävdar att den personliga 

servicen som dem erbjuder skapar en konkurrensfördel gentemot andra 

livsmedelsaffärer i Växjö.  

 

Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) förklarar att företag försöker använda 

hållbar utveckling som en ny argumentation till att handla online. Vidare berättar 

respondenten att Mathem.se marknadsför sig som ett mer miljövänligt och hållbart 

alternativ i form av sina hemleveranser än om samtliga som beställt mat skulle åka och 

hämta matkassarna i butik. Detta är enligt Brannäs en ny strategi för att nå den 

medvetna och aktiva kunden. Vidare förklarar han att de yngre generationerna är vana 

vid att ta ställning och värna om världen på en helt annan nivå än de äldre. Detta har 

medfört att handeln måste arbeta för att möta de krav som den nya konsumenten ställer 
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inom livsmedelssektorn, på såväl tillverkning som leverans. Brannäs är av 

uppfattningen att den svenska konsumenten idag är köpstark men samtidigt medveten 

om vår omvärld och således ställer högre krav på företagen.  

 

4.4 Kunden köper tid 

Att konsumenter idag erbjuds möjligheten att beställa livsmedel över nätet och sedan 

hämta dem i butik utan att själva behöva gå och plocka varorna är enligt Patric Brannäs 

(skypeintervju, 2016-05-03) ett nytt sätt att skapa kundvärde inom livsmedelssektorn. 

Respondenten förklarar att de korta ledtiderna är nytt och unikt för sektorn och 

exemplifierar genom att nämna Mathem.se som erbjuder leverans samma dag förutsatt 

att beställning sker innan klockan ett på eftermiddagen. 

 

“Om du vaknar upp och märker att mjölken är slut så kan du beställa det och få hem det 

samma dag, och det är ett kundvärde tycker jag.” - Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-

05-03) 

 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) uppfattar det som att tidsbesparing är 

den största anledningen till att kunder väljer att handla livsmedel över nätet. Andreas 

Birgersson (personlig intervju, 2016-05-02) instämmer och tillägger att tidsbesparingen 

framförallt gör skillnad för barnfamiljer som har knappt om tid. Wiberg argumenterar 

för att kunder sparar minst en timme per köptillfälle av att beställa varor över nätet och 

hämta i butik, i jämförelse med om de själva skulle gå och plocka varor i butik på 

traditionellt vis.  Vidare förklarar han att en kund oftast kör förbi i närheten av butiken 

dagligen vilket gör att upphämtningen inte blir någon större omväg.  

 

“... man vill träna, man vill må bra, man vill hinna med att handla kläder eller något 

annat på stan, samtidigt jobbar man fulltid och så har man två små barn - och så ska 

man få ihop detta på något vis.” - Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) 

 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) anger att internethandeln på Maxi ICA 

Stormarknad i Kalmar har bestått av en andel på 1,5 - 2 procent, i förhållande till 

verksamhetens totala livsmedelsförsäljning. Sedan drive-thru verksamheten startade har 

andelen nästintill fördubblats och hamnat nära 4 procent, detta trots att 

upphämtningsstationen enligt Wiberg inte ännu är kosmetiskt fulländad. Även 
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försäljningen av färdiga matkassar och utkörning av matvaror har enligt Wiberg ökat 

kraftigt de senaste två åren. Respondenten förklarar att konceptet med drive-thru skapar 

en möjlighet för kunder att handla på deras villkor och beskriver det som en sorts 

kundvärde att kunden själv kan välja när, var och hur den vill handla. Processen för 

drive-thru-konceptet beskriver Wiberg enligt följande: kunden mottager ett 

bekräftelsemail då orden gått igenom via butikens hemsida. I de fall beställningen sker 

innan klockan tolv dagen innan kan varorna upphämtas direkt vid öppning klockan sex 

på morgonen. Innan vald upphämtningstid skickas en länk via sms till kunden. När 

kunden är fem minuter ifrån drive-thru-stationen klickar den på länken för att meddela 

personalen som då står redo att bära ut kassarna till kundens bil.  

 

Enligt Andreas Birgerssons (personlig intervju, 2016-05-03) uppfattning är det servicen 

att få varorna hemkörda som är kärnan i näthandeln. Han förklarar att kunden kan 

beställa sina varor hemifrån och få leverans till dörren inom vald tidsperiod. De kan 

alltså sitta i soffan på morgonen och beställa varor som levereras till deras ytterdörr 

samma eftermiddag. Det är enligt Birgersson viktigt att underlätta kundernas vardag. 

Kunder uttrycker ofta till Birgersson att dem sparar tid genom att få varorna levererade 

till dörren. Respondenten berättar att kunder beskrivit hemkörningstjänsten som en 

dröm på grund av all tid de spar. 

 

“Det enda vi inte gör är att plocka in varorna i frysen”. - Andreas Birgersson (personlig 

intervju, 2016-05-03) 

 

Maxi ICA Stormarknad i Kalmar tar ut en administrativ avgift för det fysiska arbetet 

som tillkommer vid köp över nätet, i övrigt är det samma priser i online- och 

offlinekanalen. Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) anser detta vara den 

mest rättvisa strategin gentemot kunden men betonar att andra handlare tänker 

annorlunda. Även City Gross tar ut en administrativ avgift för hemleverans av 

matkassar. Louise Follin (personlig intervju, 2016-05-17) och Henrik Stenmark 

(personlig intervju, 2016-05-17) tror att avgiften på 50 kronor är en avgörande faktor 

och anledningen till att merparten av deras kunder väljer att själva hämta ut matkassarna 

i butiken. Stenmark förklarar att kunder väljer att köra förbi butiken och hämta upp de 

förbeställda matkassarna på vägen hem från jobbet, och att dem då ofta köper något 

ytterligare i butiken när dem ändå är där. Johan Lövesjö (personlig intervju, 2016-05-
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10) berättar att Coop valt att överlämna matkassarna vid kundtjänstdisken i den fysiska 

butiken. Att få kunden att gå en bit in i butiken kan fungera som ett incitament och 

uppmuntra till merköp utanför den annars relativt fyrkantiga matkasse som kunden 

köpt, förklarar Lövesjö.  

 

Johan Lövesjö (personlig intervju, 2016-05-10) berättar att hans butik idag har nio 

stycken självscanningskassor där kunder inte längre tvingas stå i kö, vilket han anser 

vara ett viktigt kundvärde. Henrik Stenmark (personlig intervju, 2016-05-17) förklarar 

att City Gross försöker eliminera kö-tiderna genom att utveckla självscanning. Stenmark 

tillägger att dem samtidigt arbetar för att förbättra kontrollsystemen vid 

självutcheckningskassorna för att kunna säkerställa att det sköts korrekt. Lövesjö 

förklarar att kunder, om så önskas, kan välja att inte interagera med butikspersonalen 

överhuvudtaget utan att sköta handling och betalning helt på egen hand. Målet är enligt 

Lövesjö att kunderna ska känna att dem är fria att sköta sin egen handel, precis som på 

nätet. Är kunden osäker finns även alternativet att använda det vanliga kassasystemet. 

Vidare förklarar Lövesjö att självscanningskassorna medfört att butikspersonalens roll 

förändrats från att sitta stationerade bakom kassalinjen till att nu fungera som värdar 

som möter kunderna på butiksgolvet. Tidigare var personalen mest ett verktyg för att ta 

betalt men enligt Lövesjö fungerar dem nu som ett verktyg för att skapa och bibehålla 

en relation. 

 

“... halva tiden här går åt till att stå i kö, det är helt värdelöst. Det skulle jag aldrig gjort i 

hela mitt liv. Då skulle jag hellre släppt grejerna och gått.” - Johan Lövesjö (personlig 

intervju, 2016-05-10) 

 

4.5 Köpkanaler antar olika roller 

Den traditionella butikshandeln anses enligt Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-

03), Johan Lövesjö (personlig intervju, 2016-05-10) och Martin Åkerberg 

(telefonintervju, 2016-05-03) fortfarande vara den främsta köpkanalen inom 

livsmedelssektorn. Brannäs benämner den fysiska butiken som “motorn i handeln” och 

servicehandeln (upphämtning och utkörning) som en kompletterande köpkanal. Vidare 

förklarar han att servicehandeln inom livsmedelssektorn har utvecklats till en stark 

köpkanal den senaste tiden på grund av att konsumtionsmönstren har ändrats. 

Livsmedelshandeln är enligt Brannäs uppfattning en stabil marknad där det generellt 
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inte sker så mycket förändringar och där expansion inom vissa områden kan vara 

svåruppnåeligt. Därmed anser han servicehandeln vara den kanal som är mest intressant 

för företag att utveckla och skapa innovation inom då den kanalen har ett helt annat 

marginaltänk och mycket pengar att generera, det är även den kanal som Brannäs ser 

växa mest i dagsläget. Respondenten påpekar att livsmedelssektorn måste finna nya 

kanaler att sälja via för att nå en god lönsamhet, bortom näthandeln. Restaurang, 

skolmatsalar och hotellkedjor där det berör storpack är några exempel på nya kanaler 

som Brannäs nämner. 

 

För att öka kundnyttan och kundvärdet i fysisk butik anser Patrick Wiberg (personlig 

intervju, 2016-05-02) att det krävs nya mervärden, vilka kunden ska vara beredd att 

betala för. Respondenten förklarar att mervärden kan skapas genom att erbjuda 

produkter och tjänster som inte nödvändigtvis är livsmedel. Han exemplifierar med att 

Maxi ICA Stormarknad i Kalmar öppnat ett apotek i den fysiska butiken, att dem avsatt 

en stor yta av den fysiska butiken till en blomsteravdelning samt att dem byggt ett café i 

anslutning till den fysiska butiken. Detta skapar enligt Wiberg värde till den fysiska 

butiken som inte går att skapa över nätet.  

 

Inom Bergendahlskoncernen talar man om det påhittade begreppet “ombryddhet”. 

Louise Follin (personlig intervju, 2016-05-17) och Henrik Stenmark (personlig intervju, 

2016-05-17) berättar att begreppet innefattar en hel del men att det i stora drag innebär 

att de bryr sig om sina kunder. Stenmark exemplifierar genom att förklara hur den lilla 

gesten av att följa med kund till hyllan denne frågade om kanske tar 20 sekunder extra 

men att det skapar värde för kunden. Större saker som skapar kundvärde nämner han 

som deras café i anslutning till butiksentrén samt deras nyöppnade apotek. Follin 

instämmer och berättar att skapa värde för kunden är något de arbetar med dagligen och 

som inte kan återskapas på nätet.  

 

Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) förklarar att kunder växlar mellan 

köpkanaler beroende på livssituation. Respondenten uttrycker att kunder byter mellan 

fysisk butik och nätbutik beroende på period i livet och att utvecklingen av 

omnimiljökanaler underlättar detta fenomen. Louise Follin (personlig intervju, 2016-05-

17) menar att kunder kombinerar de olika köpkanalerna och att den ena inte utesluter 

den andra.  
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“Bara för att man handlar en kasse så betyder det inte att man inte är i den fysiska 

butiken. Utan då kanske du har kassen i veckan och går in på nätet och handlar den och 

så kommer du in till helgen och så köper du färska räkor eller någonting i fiskdisken.” - 

Louise Follin (personlig intervju, 2016-05-17) 

 

Louise Follin (personlig intervju, 2016-05-17) menar vidare att det är olika behov som 

täcks beroende på val av köpkanal. Hon menar att kunderna i veckorna inte vill handla 

själva och att de därför beställer matkassar, men att de på helgen inte vill vara styrda 

och därför kommer till den fysiska butiken och handlar. Även Patrick Wiberg (personlig 

intervju, 2016-05-02) har uppfattat en tydlig skillnad i köpbeteendet. Han beskriver att 

kunder utför planerade köp online under veckodagarna men att helghandeln ofta sker i 

fysisk butik, vilket börjat övergå till ett nöje för kunden. Wiberg poängterar att det är 

oerhört viktigt att livsmedelssektorn skapar de förutsättningar som krävs för att anpassa 

sig efter denna förändring. En kombination av fysisk handel och näthandel är enligt 

respondenten ett krav för att en verksamhet ska lyckas överleva långsiktigt på 

marknaden. Wiberg berättar att tiden inte var mogen för denna förändring tidigare, men 

påpekar att både kunden och tekniken numera befinner sig på samma mognadsnivå. En 

kombination av de olika kanalerna kommer enligt Brannäs vara att eftertrakta då de 

fyller olika funktioner för kunderna. Näthandeln underlättar för kunden då denne inte 

behöver bära på tunga varor, men när kunden vill imponera på grannen med en fin stek 

eller fisk vänder denne sig gärna till den fysiska butiken. 

 

Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) har uppmärksammat en tydlig skillnad 

gällande vilken sorts varor konsumenter handlar över nätet respektive i fysisk butik. 

Basvaror med lång hållbarhet som exempelvis pasta, kaffe och flingor är det som går 

bäst över nätet enligt Brannäs och Andreas Birgersson (personlig intervju, 2016-05-02). 

Brannäs förklarar detta med att kunderna känner sig trygga att handla produkter som de 

har god kännedom om. Enligt Brannäs säljs färskvaror som exempelvis en dyr 

argentinsk entrecôte väldigt sällan över nätet då denna typ av varor kräver en större 

trygghet för kunderna. Johan Lövesjö (personlig intervju, 2016-05-10) berättar att 

kunder gärna handlar via nätet när det gäller enkla köpbeslut eller de varor som är tunga 

att bära, men att kunderna ofta väljer att handla de lite dyrare kvalitetsprodukterna i 

fysisk butik. Brannäs förklarar att om kunder känner sig otrygga och osäkra med ett köp 
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vänder dem sig gärna till den fysiska butiken för expertishjälp. Därav tror Brannäs att 

omnihandeln kommer bidra med en förändring i livsmedelssektorn där basvaror 

generellt införskaffas över nätet och att de fysiska butikerna kommer bistå med expertis 

och inspiration.  

 

4.5.1 Mobil handel 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) uppfattar att onlineköp sker via olika 

verktyg, främst via datorer men även surfplattor och mobiltelefoner. Patric Brannäs 

(skypeintervju, 2016-05-03) definierar den mobila handeln som ett verktyg inom 

kategorin för e-handel och därmed en utökning av den. Han förutspår att den mobila 

handeln kommer att öka inom livsmedelssektorn så länge det finns bra system som 

främjar detta verktyg. Wiberg berättar att antalet kunder som beställer livsmedel under 

tiden de pendlar eller är på resande fot i annan form ökar för var dag som går. Martin 

Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) bekräftar att den mobila handeln ökar men att 

det samtidigt ställer stora krav på aktörerna som måste kunna hantera denna utveckling. 

Brannäs, Wiberg och Åkerberg beskriver mobiltelefonen som en problematisk 

köpkanal. Åkerberg förklarar att livsmedel är återkommande köp som en kund oftast 

genomför minst en gång i veckan. Snittköpet på nätet hamnar kring 1100-1300 kronor 

och består av 80-120 artiklar. Respondenten uppger att denna stora mängd artiklar 

kräver ett bra stöd och välfungerande system för att kunna utvecklas. Vidare förklaras 

att mobilens lilla skärm skapar ett problem då det kan vara svårt att få en god överblick 

av varorna. Antalet artiklar och brist på välfungerande system är enligt Åkerberg de 

främsta anledningarna till att många konsumenter söker information via mobiltelefonen 

men avslutar köpet via datorn. 

 

Johan Lövesjö (personlig intervju, 2016-05-10) berättar att man på Coop för några år 

sedan testade att introducera en mobilapplikation som skulle fungera som en guide för 

att hjälpa kunderna att navigera sig i butiken. Kunden kunde skriva en inköpslista 

varefter applikationen presenterade det mest effektiva kundvarvet. Lövesjö uttrycker att 

applikationen skulle kunna fungera som ett bra verktyg för direkt marknadsföring då 

den med hjälp av platstjänster kan avläsa vart i butiken kunden befinner sig. Det skapar 

möjligheten att styra kunden mot kampanjvaror, vilket de i fysisk butik redan arbetar 

frekvent med. Respondenten förklarar att det tyvärr enbart är en butik som i dagsläget 

använder sig av applikationen men att den högst troligt kommer att utvecklas och få 
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större genomslag. Henrik Stenmark (personlig intervju, 2016-05-17) berättar att City 

Gross snart har en mobilapplikation med platstjänstfunktion där även deras kunder 

erbjuds specialgjorda kundvarv baserat på deras personliga inköpslistor. Stenmark 

menar att det är nödvändigt då deras butik är uppemot 10 000 kvadratmeter stor. 

Veckans erbjudande samt särskilda erbjudanden som enbart finns i applikationen ska 

vara tillgängliga för kunden förklarar Stenmark. Louise Follin (personlig intervju, 2016-

05-17) berättar att deras kunder kan koppla sina kundkort till applikationen och därmed 

inte längre behöver ta med sig det fysiska kortet till butiken. Stenmark påstår att 

utvecklingen går mot att det i framtiden kommer att bli mer kontantfritt då kunder inte 

längre vill ha kort i plånboken. Stenmark förklarar att mobiltelefonen även fungerar som 

ett bra betalningsmedel. 

 

4.6 Information är nyckeln 

Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) anser att vägen till köpbeslut måste 

förbättras i omnikanalsystemet. De varor som kunden är trygg att handla på nätet kräver 

inte lika mycket information, men är kunden otrygg behöver denne information som kan 

hjälpa med att bekräfta beslutet. Kunden behöver och önskar information om vad 

produkten står för och vad den innehåller men även vad företaget står för och vilka 

värderingar det har. Brannäs förklarar att livsmedelssektorn generellt är duktiga på att 

lyfta fram sådan information i fysisk butik men att det krävs förbättring i de virtuella 

servicelandskapen. Det handlar om att skapa trygghet och att ge kunden tillräckligt med 

information som behövs för att ta ett beslut. Respondenten hävdar att eftersom kunder 

är mer medvetna och aktiva ställer dem även högre krav på trygghet idag än vad de 

tidigare gjort.   

 

Johan Lövesjö (personlig intervju, 2016-05-17) uppfattar att priset har mindre betydelse 

när kunder handlar dagligvaror online än när de handlar i fysisk butik. Online tenderar 

kunder att välja det som för ögat upplevs se godare ut, vilket enligt respondenten kan 

grunda sig i hur tilltalande förpackningens design är. Lövesjö berättar att i fysisk butik 

har kunden möjlighet att klämma, känna, dofta och till och med smaka på en produkt för 

att fatta ett beslut. Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) instämmer i att kunder 

vill kunna ta och känna på livsmedel innan köpbeslut tas. Brannäs förklarar att kunder 

inte känner sig trygga att handla färskvaror över nätet där beslutet baseras på en bild. 

Lövesjö är av samma uppfattning och berättar att kunder därav handlar betydligt färre 
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färskvaror på nätet. Respondenten förtydligar att kunder som handlar hemifrån inte har 

möjlighet att använda alla känslointryck och eventuellt lyssna på råd från personal eller 

medkonsumenter vid köpbesluten. Detta leder enligt Lövesjö ofta till att kunder väljer 

kvalitet före pris, i tron om att ett högre pris innebär bättre kvalitet. Martin Åkerberg 

(telefonintervju, 2016-05-03) är ensam respondent med uppfattning om att färskvaror 

har hög säljfrekvens över nätet. Åkerberg förklarar att färskvaror har högst marginal 

inom livsmedel varpå detta bidrar med en positiv effekt och blir en marginalstärkare för 

näthandeln. 

 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-03) talar om storytelling vid presentation 

av produkter. Han betonar att det blir allt viktigare att presentera den berättelse en 

produkt bär med sig, från ursprung till slutprodukt. Kunder är idag mer intresserade och 

vill lära sig mer om produkten innan de tar ett köpbeslut. Detta är vad Wiberg definierar 

som storytelling; att informera om en produkts historia, dess produktion och dess 

kvalitet. Respondenten understryker att storytelling är extra viktigt när det kommer till 

att lyfta fram lokala leverantörer. I fysisk butik är Maxi ICA Stormarknad duktiga på att 

ge kunder information om produkterna, vilket utgör en tydlig skillnad på försäljningen 

av kvalitetsvaror som exempelvis köttprodukter berättar Wiberg. Storytelling är under 

utveckling för näthandeln och Wiberg tror att detta kommer att öka kundernas 

förtroende och köpvilja även för de kvalitetsvaror som idag har låg säljfrekvens över 

nätet.  

 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) beskriver att den historia kunden 

berättar om köttet denne serverar sina vänner under lördagsbjudningen kan ge köttet en 

förhöjd känsla. Ju mer information de kan förmedla till kunden, desto mer kundvärde 

kan skapas. Vidare förklarar Wiberg att storytelling måste ske i alla kanaler för att skapa 

en kongruens, i fysisk butik och nätbutik men även i sociala medier.  Respondenten 

berättar även att hans verksamhet arbetar med sociala medier som Facebook, Instagram 

och Snapchat för att förmedla företagets image och värdegrunder. Han anser det vara av 

största vikt att budskapet följer hela vägen för att lyckas bilda förtroende och känsla för 

verksamheten, vilket således kan resultera i försäljning  

 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-03) påstår att personalen skapar en 

personlig relation till kunderna via näthandeln, vilket han påpekar att många förvånas 
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över. Kunder kan skriva specifika önskemål i ett kommentarsfält bredvid produkterna 

vilket ger företaget en förståelse kring kunders önskemål, om de exempelvis föredrar 

gula eller gröngula bananer. Wiberg förklarar att detta är ett bra verktyg för att lära 

känna kunden och skapa förtroende. Tekniken har enligt Wiberg möjliggjort att bättre 

kundrelationer kan skapas. Alla elektroniska utbyten som görs mellan företag och kund 

sparas och på så vis lär företaget känna sina kunder. Respondenten berättar att 

personalen får kännedom om kundernas familjesituationer, hur de bor, hur de lever och 

vad de tjänar baserat på vad de handlar. Med denna information kan de arbeta mot att 

möta kundernas förväntningar och behov.  

 

Vidare uttrycker Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-03-02) att kläm- och 

kännfaktorn är överdriven, han anser att om ett företag lyckas bygga upp ett förtroende 

kommer kunderna att fortsätta handla även färskvaror. Maxi ICA Stormarknad i Kalmar 

har spenderat mycket tid på att vara tillmötesgående med så många efterfrågningar som 

möjligt vilket Wiberg tror är en av anledningarna till näthandelns tillväxt. Johan 

Lövesjö (personlig intervju, 2016-05-10) anser i motsats till Patrick Wiberg att det är 

svårt att bygga en relation över nätet då personal och kund inte fysiskt kan mötas. 

Relationen online bygger då enbart på kronvärde och rabatter anser Lövesjö.  
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5 Analys 
Följande analyskapitel är konstruerat med samma struktur som ovanstående 

empirikapitel. Vi kommer under våra fem huvudteman att föra en diskussion där vår 

empiriska data ställs mot vår teoretiska referensram för att påvisa vårt analytiska 

resultat.  

 

5.1 Tillväxt i en komplex miljö 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) uttrycker att förändringarna som sker i 

livsmedelssektorn idag är revolutionerande. Det har ur studien tydliggjorts att kunden 

inte var mogen att anamma den nya tekniken under 90-talet då näthandel av livsmedel 

först lanserades. Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) förklarade att kunderna 

tidigare känt sig otrygga med att genomföra betalningar via internet, vilket styrks av 

Seiders, Berry och Gresham (2000) som beskriver att kunden var ovan och kände en 

viss osäkerhet gällande transaktioner online. Brannäs hävdar att detta beteende numera 

förändrats och att kunder känner en större trygghet att genomföra köp i nätbutiker. Idag 

finns en större trygghet och vana av internethandel vilket bidrar till att konsumenternas 

mognadsgrad idag matchar vad marknaden har att erbjuda. 

 

Pantano (2014) argumenterar för att teknikens utveckling har varit den främsta faktorn 

till att kundbeteendet förändrats. Det empiriska resultatet har visat tydliga indikationer 

på att företag inom livsmedelssektorn idag förändrar strukturer och strategier för att 

anpassa sig efter kundernas behov. Enligt Bălășescu (2013) är det dem företag som 

anpassar sig bäst som överlever. Längre öppettider, handscanning, 

självutcheckningsstationer och mobilapplikationer är de mest centrala implikationerna 

som genomförs i branschen baserat på studiens empiriska insamling. Respondenterna 

har uttryckt att näthandelns andel av livsmedelsförsäljning har ökat och enligt Henrik 

Stenmark (personlig intervju, 2016-05-17) kan det anses vara en hygienfaktor att finnas 

tillgänglig på internet.  

 

Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) förklarar att livsmedel är vaneköpsvaror 

med en komplex logistik vid omnihandel. Denna sorts varor har utgångsdatum och 

kräver kyl, frys och torrzoner och har inte samma förutsättningar som sällanköpsvaror. 

Vi kan här identifiera att detta skapar en problematik av förvaring och leverans av 
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varorna som kräver stora investeringar och är resurskrävande, varpå det är svårt för 

företag att skapa lönsamhet. Vi tycks se att aktörerna på marknaden erbjuder e-

handelsalternativ av livsmedel för att behålla sina kunder snarare än för att skapa 

lönsamhet. Detta är något som Åkerberg menar är problematiskt då faktumet att 

kunderna inte är villiga att betala för hemleverans gör att aktörerna inte når lönsamhet 

samt kannibaliserar på sin egen verksamhet. Vi kan här se kopplingar till att marknaden 

blivit mer kundorienterad och att makten förskjutits från säljaren till kunden, vilket 

Bruhn (2003) hävdar. Jayasankaraprasad och Kathyayani (2014) argumenterar även för 

att kunder kräver fler alternativ och mer värde idag, vilket vi tydligt kan se inom 

livsmedelssektorn.  

 

5.2 En förfinad segmentering 

Patric Brannäs (personlig intervju, 2016-05-03) berättar att konsumenter idag medvetna 

och aktivt söker sig till varumärken som bekräftar deras värderingar och att företag 

därför inte talar om ålder och kön i samma utsträckning som förr. Detta är i linje med 

vad Parment (2015) hävdar när han beskriver hur marknaden går mot ett öppnare 

synsätt var kundernas värderingar är i fokus, ett påstående som Solomon, Bamossy, 

Askegaard och Hogg (2013) också står bakom. Patrick Wiberg (personlig intervju, 

2016-05-02) berättar att hans uppfattning är att kunderna ställer allt högre krav på att 

butiker ska ta ställning samt tillhandahålla specifika produkter varpå hans butik antagit 

en hälsoprofil utifrån vad kunderna efterfrågat - en segmentering baserat på kundernas 

livsstil. Wiberg förklarar att om de krav som kunderna ställer inte tillgodoses resulterar 

det i att dem väljer en annan aktör, något som Solomon et al. (2013) också argumenterar 

för. Som Wiberg berättade arbetar de efter en förfinad segmentering där kundernas 

livsstil får stort utrymme.  

 

Ur vår empiriska data har det framkommit att den traditionella synen på segmentering 

behöver kompletteras med ytterligare perspektiv. Ingen av våra respondenter har sagt 

sig enbart använda den traditionella segmenteringstekniken utan samtliga menar att det 

är kundernas livssituation, livsstil, värdegrunder samt attityder som främst ligger till 

grund för indelningen av dem. Patric Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02), Johan 

Lövesjö (personlig intervju, 2016-05-10), Louise Follin (personlig intervju, 2016-05-17) 

och Henrik Stenmark (personlig intervju, 2016-05-17) som samtliga har koppling till en 

specifik aktör på marknaden berättar att de på olika sätt segmenterat efter kunders 
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livsstil, och mindre efter ålder, kön och yrke. Det resonemang gällande den 

psykografiska variabeln vid segmentering, vilken Parment (2015) redogör för, har här 

omvandlats från teori till praktik. Genom bearbetning av den information variabeln ger 

kan aktörerna försöka förutspå kunders beteende. Författaren menar att om aktörerna 

kan skapa förståelse för variabeln kan ytterligare djup erhållas. Samtliga har tagit 

ställning till värderingar som ligger dem, samt deras kunder, varmt om hjärtat och har 

därmed en särprägel på sina butiker. Wibergs butik har tagit ett aktivt val genom sin 

hälsoprofil, Lövesjös hela koncern genom sitt arbete med fler ekologiska val samt Follin 

och Stenmark med sitt aktiva val om att enbart sälja svenskt butiksstyckat kött. 

Lawrence, Johnson och Carroll (2006) framhåller att det är nödvändigt för företag att 

tänka längre än de demografiska variabler som tidigare varit framstående inom 

segmenteringen, vilket vi identifierat hos samtliga respondenter med koppling till en 

specifik aktör. Vi instämmer därför och lägger märke till att denna typ av segmentering 

förekommer hos samtliga respondenter.  

 

Att segmentering är ett komplext ämne har under arbetets gång blivit allt tydligare. 

Kritiken som Parment (2015) beskriver mot segmentering i dess traditionella form, då 

den uppkom när massmarknadsföring var som störst, lägger vikt vid att den 

demografiska indelningen inte är anpassningsbar till den utveckling som samtliga 

respondenter intygat har skett. Vi anser därför att teorin och praktiken inte längre 

överensstämmer varpå en revision av segmenteringsparametrarna kan underlätta 

aktörernas arbete och därigenom skapa ytterligare kundvärde genom att pricka rätt.  

 

5.2.1 Segmentering i omnihandeln 

Den teori som Herhausen, Binder, Schoegel och Herrmann (2015) presenterar - att en 

onlinekanal kan verka som ett komplement till en offlinekanal och vice versa bekräftas 

av Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02), Johan Lövesjö (personlig intervju, 

2016-05-10), Louise Follin (personlig intervju, 2016-05-17) samt Henrik Stenmark 

(personlig intervju, 2016-05-17). Wiberg utvecklar och menar att han i sin butik möter 

sina nätkunder i t.ex. delilinjen under helgen. Han tror att den bakomliggande 

anledningen till detta är att kunden känner att tid är vunnen samt för butiksupplevelsen. 

Follin beskriver hur en kund i veckan beställer en färdig matkasse för enkelhetens skull 

men gärna kommer in till butiken på helgen för att kolla in fiskdisken eller liknande och 
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att det ena därför inte utesluter det andra. Vi kan här identifiera en integration av 

köpkanalerna. 

 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) menar att företagen bör utnyttja dessa 

helgbesök, då deras butiksmiljö fungerar som ett showroom för nyheter och andra varor 

än dagligvarorna. Kopplat till teorin är det här i överensstämmelse med vad 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) menar när de förklarar att detaljhandeln rör sig 

mot en sömlös upplevelse där vägen leder oss mot att butiksmiljön blir mer som ett 

showroom. Ur vårt empiriska material har vi kunnat tyda tendenser till att butiksmiljön 

kommer att fungera mer som en inspiration än faktisk köpkanal i framtiden.  

 

Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) förklarar att näthandel ihopkopplat med 

hemkörningsservicen gör en stor skillnad för människor med olika handikapp, de två 

integrerade möjliggör självständighet för dessa individer och att detta är mycket 

tacksamt. Andreas Birgersson (personlig intervju, 2016-05-02) berättar att de har en del 

kunder tillhörande de äldre generationerna som på grund av svårigheter med 

hanteringen av en dator fått möjligheten att lämna handskrivna inköpslistor samt få 

deras varor hemkörda trots att de inte är beställda via nätet. Birgersson menar vidare att 

de möter sitt segment på ett bra sätt vilket skapar både kundvärde och 

konkurrensfördelar. Detta är i linje med Grönroos (2015) tankar, vilka beskriver att de 

företag som kan erbjuda en personlig service med skräddarsydda lösningar på kunders 

problem skapar kundvärde. Vi tror att detta kan bidra till att skapa bättre relationer till 

sina kunder, då de känner sig unika och uppskattade. 

 

För att nå den medvetna och aktiva kunden menar Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-

05-03) att företag använder hållbarutveckling som en argumentation för att handla 

online. Han förklarar att företag gör aktiva ställningstaganden för att attrahera den 

målgrupp som värderar exempelvis ekologi och lokalproducerade varor. I enlighet med 

Brannäs argumenterar Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) och Parment 

(2015) för att kunders värderingar är avgörande när det gäller vad och hur en kund 

väljer att konsumera.  
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5.3 Kunden köper tid 

Ur den empiriska insamlingen har det tydligt framkommit att tidsbesparing är den 

främsta anledningen till att kunder använder näthandel vid köp av livsmedel. Samtliga 

respondenter är överens om att barnfamiljer är den målgrupp där tid är den största 

bristvaran, varpå näthandeln bidrar med stort kundvärde. Som Patrick Wiberg 

(personlig intervju, 2016-05-02) berättar är det svårt för kunder att få ihop livet med 

småbarn, fulltidsjobb, träning och handling. Seiders, Berry och Gresham (2000) 

argumenterar för att kunder föredrar de återförsäljare som spar dem tid och energi samt 

genererar värde över kundens förväntan. Författarna beskriver att företag bör skapa 

förståelse för vad kunden anser vara bekvämt för att bättre kunna möta deras önskningar 

i var köpkanal. Studiens resultat visar på att företag inom livsmedelssektorn idag arbetar 

med näthandel för att tillfredsställa kundernas behov och önskningar om tidsbesparing. 

Som Bălășescu (2013) beskriver behöver företag anpassa sig efter kunders behov för att 

överleva på marknaden, vilket studiens resultat visat att livsmedelssektorn med kraftiga 

investeringar försöker uppnå.  

 

Övertagandet av livsmedelsvaror som är beställda via näthandel har visat sig vara en 

problematisk fråga där det förekommer skilda meningar. Andreas Birgersson (personlig 

intervju, 2016-05-02) är av uppfattningen att det är servicen att få varorna 

hemlevererade som skapar mest kundvärde. Respondenten argumenterar för att 

hemkörningstjänsten underlättar kunders vardag och är det som besparar kunderna mest 

tid. Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) argumenterar dock för att kunder 

sparar minst en timme per köptillfälle genom att använda sig av konceptet drive-thru. 

Respondenten menar att genom att erbjuda drive-thru skapar dem en möjlighet för 

kunden att handla på deras villkor. Det anser Wiberg vara en sorts kundvärde - att 

kunden själv kan välja när, var och hur den vill handla. Seiders, Berry och Gresham 

(2000) talar om hur tillgänglighet är en viktig bekvämlighetsfaktor som påverkar 

kunders köpbeslut, något vi kopplar till kundens möjlighet att kunna hämta sina 

matvaror via drive-thru när denne själv anser det vara lämpligt.  

 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) och Henrik Stenmark (personlig 

intervju, 2016-05-17) påpekar båda att det inte är vidare tidskrävande att hämta 

matkassarna i butik då kunden ofta kör förbi i närheten någon gång under dagen. 

Seiders, Berry och Gresham (2000) beskriver att övertagandet av varor måste kännas 
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bekvämt och vara fördelaktigt för kunden. Vidare förklarar författarna att om 

leveranstiden inte är tillfredsställande för kunden försvinner den tidsbesparande 

fördelen näthandel annars ger. Under intervjun med Wiberg framgick det att drive-thru 

verksamheten vuxit över förväntningarna trots att upphämtningsstationen ännu inte är 

kosmetiskt fulländad, vilket indikerar på att kundvärde lyckats skapas trots svårigheter i 

övertagandet. 

 

De tendenser som framkommit ur studien tyder på att en avgift måste tillkomma för det 

fysiska arbete som utförs då en nätbeställning plockas ihop och levereras hem till 

kunden jämfört med om varorna plockas ihop för avhämtning. Utöver det har det 

framkommit att samma priser på varorna både online och offline är att föredra. Här 

handlar det om i vilken utsträckning kunderna är benägna att betala för tid. Patrick 

Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) beskriver som argument för sin drive-thru att 

kunden inte behöver anpassa sig till leveranstider utan kan komma och hämta sina varor 

när det passar kunden själv, och att det är kundvärde. Vi instämmer med Wiberg och 

anser att en drive-thru station är fördelaktigt förutsatt att det finns ett välfungerade 

system för det. Tidigare presenterades statistik från HUI över hur kunderna vill få sina 

varor levererade och endast 5 % svarade att drive-thru var det alternativ de föredrog. 

Trots detta har den ledande aktören, med goda resultat, skapat drive-thru stationer vilket 

vi tolkar som att kunden inte alltid vet vad den vill ha eller behöver.  

 

Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) förklarar att de korta ledtider som idag finns 

inom livsmedelssektorn är ett nytt fenomen som bidrar till skapandet av kundvärde. Det 

har ur intervjuerna framkommit att aktörerna inom branschen arbetar för att 

effektivisera logistiken. Vid beställning via näthandeln får kunden välja mellan ett antal 

olika tidsintervall där denne antingen vill ha varorna hemlevererade eller upphämtade. 

Om kunden lägger en order innan ett visst klockslag kan denne ofta få leverans samma 

dag. Studien visar att detta blivit livsmedelssektorns strategi för att möta kunderna 

behov och försöka överträffa deras förväntningar. Om kunden tvingas vänta på 

beställningsvaror kan det enligt Seiders, Berry och Gresham (2000) resultera i att denne 

söker sig till en annan leverantör, något som aktörerna inom livsmedelssektorn försöker 

motarbeta genom införandet av dessa korta ledtider och fler valmöjligheter för kunden. 

Baserat på det empiriska materialet tyder mycket på att anledningen till att fler väljer att 
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hämta sina matkassar i butiken, förutom att det är utan kostnad, är för att slippa anpassa 

sitt schema efter de tidsintervaller som är uppsatta.  

 

Resultatet av denna studie har indikerat att tidsbesparing även är efterfrågat i fysisk 

butik. Henrik Stenmark (personlig intervju, 2016-05-17), Johan Lövesjö (personlig 

intervju, 2016-05-10) samt Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) framhåller 

att självscanningskassor har blivit en stor succé på grund av att kunder inte tvingas stå i 

kö och vänta. Detta argument stöds av Seiders, Berry och Gresham (2000) vilka 

beskriver kassaköer som det främsta problemet under köptillfället och förklarar att 

självscanning framkommit som ett hjälpmedel för att motverka detta. Echeverri och 

Edvardsson (2012) menar att de bakomliggande orsakerna till varför en butik blir vald 

framför en annan kan ha med dess kö-situation att göra.  Vidare har studien påvisat att 

självscanningskassor möjliggör för kunder att själva välja i vilken mån de vill interagera 

med butikspersonalen. Lövesjö förklarar att kunden ska kunna utföra handlingen helt 

själv, om så önskas, likvärdigt med näthandeln. Det framkom även enligt Lövesjö att 

självscanningskassor påverkat personalens roll från att fungera som ett verktyg i 

transaktionen till att nu fungera som värdar och verka för att skapa relationer.  

 

5.4 Köpkanaler antar olika roller 

Något som tydligt framkommit av studien är att kunder använder sig av flera 

köpkanaler. Louise Follin (personlig intervju, 2016-05-17) förklarade att en köpkanal 

inte utesluter den andra, utan att kunder istället vill kombinera dem efter behov. Kunden 

som systematiskt köper färdiga matkassar under veckodagarna väljer samtidigt att under 

helgen besöka den fysiska butiken. Detta stämmer väl överens med Herhausen, Binder, 

Schoegel och Herrmanns (2015) teori om att online- och offlinekanaler fungerar som 

komplement åt varandra. Detta förutsätter dock att företag inom livsmedelssektorn är 

verksamma både online och offline. De aktörer som enbart finns närvarande inom en 

köpkanal riskerar därmed att enbart uppfylla en viss del av kundens behov. Som Patrick 

Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) påtalade krävs en kombination av olika 

köpkanaler för att en verksamhet långsiktigt ska överleva på marknaden.  Vilket styrks 

av Bălășescu (2013) som framhåller att företag måste anpassa sig utefter kunderna för 

att överleva.  
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När temat omnihandel togs upp under våra intervjuer var Patric Brannäs (skypeintervju, 

2015-05-03) tydlig med att förklara att köpkanaler fyller olika funktioner för kunderna. 

Att handla via nätet underlättar för kunden då den största delen av arbetsprocessen 

utförs av någon annan. En integration av olika köpkanaler är därför att eftertrakta för 

skapande av kundvärde. Vid de tillfällen som en kund behöver expertishjälp eller vill 

imponera på grannen med något extraordinärt är istället den fysiska butiken att föredra. 

Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) menar att de kunder som växlar mellan 

kanalerna gör sitt val beroende på vilken typ av inköp de ska göra. Han förklarar vidare, 

likt Brannäs resonemang, att kunderna på nätet använder onlinekanalen för att “bunkra 

upp” och vänder sig till butiken för de lite lyxigare varorna.  

 

Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) berättar att man kan urskilja ett mönster 

i att kunder generellt köper mer bunkringsvaror och tunga varor via nätet för att 

underlätta handlingsprocessen. Detta påvisar i enlighet med Lee och Kim (2010) att 

kunden strävar efter effektivitet och nytta i valet av köpkanal. Patric Brannäs 

(skypeintervju, 2016-05-03) menar att de produkter som kunderna har god kännedom 

om är de som kan handlas över nätet, vid köp av en fin köttbit kräver kunderna större 

trygghet och de föredrar då att besöka butiken och få personlig hjälp. Vi tror att detta 

kan bidra till att integrationen, samt likheten av kanalerna, är av vikt för att göra 

inköpen mer jämlika oberoende av kanal. Vi kan i detta anseende tyda att beroende på 

behov skiftar kunderna mellan köpkanalerna. 

 

Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03)menar också att kunder växlar mellan 

kanalerna beroende på period i livet men att valet även är situationsbaserat. Rigby 

(2011) menar att fysiska butiker boostar online köp, vilket kan kopplas samman med 

Brynjolfsson, Hu och Rahmans (2013) påstående om att butiksmiljön i en omnihandel 

fungerar som ett showroom. Van Birgelen, de Jong och de Ruyter (2006) anser att 

graden av kompabilitet mellan kanalerna påverkar resultatet av kundvärde och att bäst 

resultat uppstår då kunden känner att en kanal tillför värde till den andra. Vi kan därav 

avläsa att en integration av köpkanalerna är en förutsättning för skapandet av kundvärde 

och att val av kanal sker beroende på situation.  

 

Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) menar i samförstånd med Bălășescu (2013) 

att fysiska butiker bör finna nya innovativa strategier för att behålla sina kunder då 
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digitaliseringen tar allt större utrymme och kundernas köpbeteende påverkas, varför de 

fysiska butikerna behöver göra detsamma. Studien har visat på att företag inom 

livsmedelssektorn arbetar för att skapa mervärden i fysisk butik. Maxi ICA 

Stormarknad och City Gross erbjuder exempelvis sina kunder både apotek och café i 

anslutning till de fysiska butikerna. Vi uppfattar att vad Maxi ICA Stormarknad och 

City Gross gjort är i linje med Pantanos (2014) tankar när han förklarar att företag måste 

tänka innovativt och främst lägga vikt vid de personliga mötena för att differentiera sig 

från sina konkurrenter. Här har de fysiska butikerna möjlighet att skapa kundnytta och 

kundvärden som är svåra att skapa över nätet. Kunden besöker den fysiska butiken för 

att införskaffa kvalitetsprodukter från delilinjen men även för upplevelsen av 

butiksmiljön.  

 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) menar att detaljhandeln rör sig mot en sömlös 

upplevelse där butiksmiljön blir mer som ett showroom och får fungera som inspiration 

och skapar därigenom kundvärde. Vi tror att detta kan bidra till högre kundvärden då 

kanalerna integreras mer, fortsatt att de båda behövs, om än för olika syften. Som 

Bălășescu (2013) påpekar har även vår studie visat tendenser på att kunder kräver bättre 

integration mellan specifikt fysisk och online handel. Patrick Wiberg (personlig 

intervju, 2016-05-02) förklarar att handling i den fysiska butiken börjat anses som ett 

nöje för kunden. Sammantaget tror vi, precis som Bălășescu (2013) poängterar, att de 

företag som lyckas anpassa sig efter kunderna är de som överlever.  

 

5.4.1 Mobil handel 

Studiens resultat påvisar att den mobila handeln ännu inte fått ett ordentligt genomslag i 

livsmedelssektorn. Få företag har implementerat mobila applikationer fullt ut men 

samtliga respondenter uttrycker att det är under utveckling. I överensstämmelse med 

Zeng, Yen, Hwang och Huang, (2012) anser Patric Brannäs (skypeintervju, 2016-05-03) 

den mobila handeln vara en utökning av näthandeln och beskriver vidare att den 

fungerar som ett verktyg inom kategorin näthandel. Samtliga respondenter har framställt 

den mobila handeln som problematisk inom livsmedelssektorn. De främsta problemen 

är som Martin Åkerberg (telefonintervju, 2016-05-03) beskriver är att snittköpet online 

består av 80-120 artiklar och att aktörerna på marknaden inte utvecklat fungerande 

system för att hantera denna sorts handel mobilt.  Åkerbergs uppfattning är att kunderna 

tycker det är svårt att få en överblick av varorna på en mobilskärm, vilket till viss del 
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talar emot Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) som argumenterar för att mobil handel 

förser kunden med bekvämlighet. Vi tycker oss kunna se menskiljaktigheter teori och 

praktik emellan. 

 

Kang, Mun och Johnson (2015) påvisade i deras studie att kunder är mer benägna att 

handla i fysisk butik om företaget i fråga har en väl integrerad och förmånlig 

mobilapplikation, i jämförelse med de företag som inte har det. Då vi inte ämnat 

undersöka specifikt denna skillnad kan vi inte utläsa hur det ter sig inom 

livsmedelssektorn. Studien visar däremot tendenser på är att kunden idag är mogen nog 

att använda mobila applikationer i livsmedelshandeln, men att aktörerna på marknaden 

inte hunnit följa med i denna utveckling.  

 

Enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2014) har mobiltelefonen gett kunderna möjlighet 

att kombinera online- och offlineköp på ett nytt sätt då den starka 

internetuppkopplingen tillåtit dem att göra prisjämförelser eller läsa kundrecensioner 

medan dem samtidigt kunnat utvärdera icke-digitala komponenter i den fysiska butiken. 

Yadav, Sharma och Tarhini (2016) menar att mobil handel också kan skapa stora 

möjligheter för företag att nå potentiella kunder. Vår studie har påvisat att aktörerna på 

marknaden vill använda mobilapplikationer som integrerar med den fysiska butiken. 

Chong (2013) och Thakur och Srivastava (2013) anser att personliga lösningar är det 

primära inom mobil handel. City Gross, Coop och Maxi ICA Stormarknad har 

funktioner i deras applikationer som hjälper kunden att navigera i den fysiska butiken 

och skapar effektiva kundvarv utefter personliga inköpslistor. Inköpslistorna kan sedan 

förse företagen med information om kundernas shoppingmönster och beteende vilket 

företagen sedan kan använda för att skapa personliga erbjudanden. Vi anser därför att 

den satsning som aktörerna gör på sina applikationer är något som kommer bringa 

kundvärde när prestandan på dem är tillräckligt hög. 

 

5.5 Information är nyckeln 

Patric Brannäs (personlig intervju, 2016-05-03) och Patrick Wiberg (personlig intervju, 

2016-05-02) menar att livsmedelssektorn generellt är duktig på att ge tydlig information 

i den fysiska butiken men desto sämre online.  Vi kan här identifiera skillnader mellan 

vad forskningen säger och vad våra respondenter hävdar. Enligt våra respondenter 

kräver kunderna tydligare ställningstagande och utförligare produktinformation - något 
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de anser saknas på nätet. Rigby (2011) samt Agatz, Fleischmann och van Nunen (2008) 

menar dock att de digitala kanalerna erbjuder mer utförlig produktinformation i form av 

rekommendationer, prisjämförelser och likande och kopplar detta till parametrar som 

kan minska kundernas sökkostnader. Sett till den komplexitet som präglar de stora 

skillnaderna i köpbeslut mellan kanalerna tycker vi oss kunna se att samma teori kan 

appliceras på kundernas trygghet. Ju mer information de har att tillgå, desto större är 

chansen att dessa kunder tar ett köpbeslut online.  

 

Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) talar en del om storytelling vilket går ut 

på att skapa en historia kring produkterna i butiken. Denna historia bygger på 

information som i det sammanhanget skapar mer kunskap och därigenom trygghet för 

kunderna. Vi kan här identifiera ett utförande som vid applicering på onlinekanalerna 

med största sannolikhet skulle göra frekvensen för köpbeslut online högre.  Wiberg 

menar också att kläm och kännfaktorn är överskattad men Brynjolfsson, Hu och 

Rahman (2013) menar att det är något unikt för de fysiska butikerna. Vi tycker oss 

kunna se ett samband mellan kläm- och kännfaktorn och det faktum att det är enklare att 

ta köpbeslut i butik jämfört med på nätet. *Rigby (2011) samt Grewal, Iyer och Levy 

(2004) menar att kunderna tillåts lämna tillbaka produkter utan problem samt 

få omedelbar assistans i deras beslutsprocess om återförsäljaren har en fysisk butik. Vi 

tror att detta kan bidra till att kunder inte finner samma svårighet i att ta köpbeslut direkt 

i butik som över nätet.  

 

För att undvika den osäkerhet som kan uppstå i samband med köp anser Blomqvist, 

Dahl och Haeger (2004) att en god relation mellan parterna kan eliminera osäkerheten. 

Online ser vi detta i form av kommentarsfält var kunderna kan vara extra specifika 

gällande sina preferenser. Patrick Wiberg (personlig intervju, 2016-05-02) tar som 

exempel upp att en kund kan notera om den önskar gula eller gröngula bananer. Genom 

dessa kommentarsfält menar Wiberg att de kommer närmre kunderna och får en känsla 

för hur de vill ha sina varor.  

 

Detta kan vi koppla till det som Nyström och Wallén (2002) menar om att företaget 

måste visa att de förstår kundens behov för att skapa en relation och därmed förtroende. 

Vårt empiriska material har påvisat att med ökat förtroende för sin leverantör av 

livsmedel vågar kunden ta fler köpbeslut online.  
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6 Slutsats 
I vårt sista kapitel presenteras de slutsatser vilka vi dragit utifrån vad som framkommit 

i analysen av vår empiriska data. Våra forskningsfrågor besvaras med hjälp av teorin 

och empirin. Därefter presenteras studiens teoretiska bidrag och avslutningsvis framför 

vi förslag till vidare forskning inom området. 

 

6.1 Besvarande av uppsatsens syfte 

Vårt syfte med denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur köpkanaler 

kan integreras för att skapa kundvärde. 

 

I detta avslutande kapitel har vi valt att besvara studiens syfte utefter våra tre 

forskningsfrågor, detta för att underlätta för läsaren. 

 

6.1.1 Målgruppers behov  

 

Hur kan företag möta olika målgruppers behov genom att använda omnikanaler? 

 

Genom vårt arbete har det tydliggjorts att den målgrupp som främst använder en 

kombination av köpkanaler, och därmed utnyttjar omnihandelns möjligheter är 

barnfamiljer. Ur studien har det framkommit att barnfamiljen gör sina veckodagsinköp 

via nätet i form av färdiga eller egenkomponerade matkassar men att denna målgrupp 

även återfinns i den fysiska butiken under helghandeln. Ur studiens empiriska material 

har det tydliggjorts att det ena inte behöver utesluta det andra, i överensstämmelse med 

Herhausen, Binder, Schoegel och Herrmanns (2015) teori om att den ena kanalen kan 

fungera som komplement till den andra. 

 

Företag får genom arbete med omnikanaler möjlighet att nå fler målgrupper. En 

målgrupp som under studiens gång framkommit som växande inom onlinehandeln är 

personer med funktionshinder.  Grönroos (2015) menar att vad som skapar kundvärde är 

till vilken grad företag kan erbjuda personlig service och skräddarsydda lösningar. 

Värdet i att få service i form av hemleverans vid funktionshinder är att det möjliggör 

ökad självständighet för denna målgrupp då den tjänsten kan göra stor skillnad.  



  
 

63 

 

Något vi anser och har funnit stöd för genom våra intervjuer är att den psykografiska 

variabeln tar allt större fokus vid segmenteringsbeslut. Parment (2015) menar att de 

demografiska aspekter vilka tidigare varit drivande i segmenteringen får stå till sidan 

när vi går mot öppnare synsätt där livsstil, värderingar och personlighet tar större 

utrymme. Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) menar att kundens 

värderingar speglar dennes konsumtionsmönster. Det har ur studien framkommit att 

olika aktörer på marknaden profilerat sig efter olika värderingar, vilka vi har identifierat 

som hälsa, ekologi och lokala produkter.  

 

Den medvetna och aktiva kunden strävar efter en hållbar utveckling vilket går hand i 

hand med aktörernas argumentation för att handla online. Studiens resultat har visat att 

aktörerna gör aktiva ställningstaganden för att attrahera denna starka köpgrupp genom 

att implementera ett hållbarhetstänk i sina organisationer samt lägga stor vikt vid vilka 

varor de tar in, t.ex. ekologiska och lokalproducerade varor. Återigen ser vi exempel på 

att kunderna söker sig till företag som delar deras värderingar, i enlighet med Parment 

(2015) samt Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013). 

 

Sammantaget kan vi dra slutsatsen att företag, genom att i större utsträckning använda 

den psykografiska variabeln vid segmentering, bättre kan möta olika kunders behov och 

önskningar. Inom online handeln kan vi utläsa att värderingar med fokus på hållbar 

utveckling kan vara ett sätt att attrahera den aktiva och medvetna kunden. 

 

6.1.2 Underlätta kunders vardag  

 
Hur kan företag underlätta kunders vardag genom att använda omnikanaler? 

 

Ur vårt empiriska material har det framkommit att kunder eftersträvar att spara tid. 

Studien vittnar om att kunden värderar tid högre än pengar, kunden köper därmed tid 

genom att köpa tjänster av hopplock samt hemleverans av livsmedel. Det kan vi koppla 

till Grönroos (2015) teori där han menar att kunderna inte längre köper en vara utan att 

det är tjänsten man är ute efter. Kunder söker efter effektivisering och tidsbesparing i 

online- såväl som i offlinekanalerna. I onlinekanalen tar detta uttryck genom den tjänst 

aktörerna förmedlar vilken innebär att varorna plockas samt packas av butikspersonal 

för att sedan levereras till kundens ytterdörr eller för avhämtning i butiken.  I den 
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fysiska butiken finns möjlighet till en handel helt utan interaktion med andra människor 

samtidigt som självscanningen spar kundens tid genom att eliminera kö-situationer. I 

detta avseende är vi av den uppfattningen att teorin och empirin överensstämmer. 

Seiders, Berry och Gresham (2000) menar att de återförsäljare vilka spar kundens tid 

och energi är de som kunderna föredrar. Vidare menar dem att företag bör skapa en 

förståelse för vad kunderna efterfrågar för att kunna bemöta deras behov och önskningar 

om tidsbesparing, vilket studiens resultat visar är något livsmedelssektorn dagligen 

arbetar med genom stora investeringar för att kunna tillmötesgå kundernas behov.  

 

Enligt teorin som Seiders, Berry och Gresham (2000) presenterar är övertagandet av 

varor en av fyra bekvämlighetsfaktorer som influerar kunders val av återförsäljare. Den 

empiriska datan har påvisat att det förekommer skilda meningar om vad som är att 

föredra - drive thru eller hemleverans av varor. Kopplat till att kunden är ute efter 

effektivisering och tidsbesparing argumenterar en av respondenterna för att en beställd 

matkasse som hämtas via drive-thru spar minst en timme per köptillfälle och låter 

kunden handla på sina villkor medan en annan menar att servicen att få varorna 

hemlevererade skapar mer kundvärde. Seiders, Berry och Gresham (2000) menar att 

tillgänglighet är en av dessa bekvämlighetsfaktorer vilket vi finner intressant då det vid 

drive-thru är upp till kunden att själv styra över när varorna ska hämtas och inte behöva 

anpassa sig efter ett tidsintervall inom vilket varorna ska levereras hem.  

 

Ur studien har det framkommit att den kund som i veckodagarna handlar mat via nätet 

är samma kund som man hittar i delilinjen på helgen och att de kunder som rör sig i fler 

än en kanal väljer kanal beroende på behov och situation. Herhausen, Binder, Schoegel 

och Herrmann (2015) beskriver att online- och offlinekanalerna fungerar som 

komplement åt varandra vilket här visas i praktiken. Är inte aktören verksam inom fler 

än en köpkanal riskerar de därmed att inte kunna uppfylla kundens alla behov. Ur vårt 

analytiska material har vi kunnat tyda tendenser till att butiksmiljön kommer att fungera 

mer som en inspiration än faktisk köpkanal i framtiden. Den fysiska butiken beskrivs, 

både i teorin och genom våra respondenter, ha en ny funktion i form av inspiration eller 

ett showroom. Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) menar att detta ska verka för att 

skapa kundvärde, något som studien visat kan vara mer ett nöje för kunden. Vi anser, 

precis som Bălășescu (2013), att de företag som lyckas anpassa sig efter kunderna är de 

som överlever.  
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När vi diskuterar mobil handel och dess utveckling visar studien på att det krävs bättre 

bakomliggande system för att det ska fungera i praktiken. Studien tar upp problematiken 

kring att en mobiltelefons skärm är liten och inte kan ge en tillräckligt god överblick av 

varorna vilket talar emot utvecklingen av mobil handel inom specifikt 

livsmedelssektorn. Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) menar dock att mobil handel 

förser kunden med bekvämlighet. Följaktligen uppmärksammar vi att det finns 

skillnader mellan teori och praktik varför vi anser att företagen bör investera i system 

som underlättar den mobila handeln.  

 

Att kunder är mer benägna att handla i en fysisk butik som har en 

välintegrerad mobilapplikation i jämförelse med butiker som inte har det har Kang, Mun 

och Johnsons (2015) studie visat tendenser till. Att kunden blivit mogen att integrera sin 

mobiltelefon i handeln av livsmedel framgår men också att aktörerna på marknaden inte 

följt med i denna utveckling fullt ut. Ur studien har det framkommit att samtliga 

respondenter har, eller håller på att utveckla mobilapplikationer. Bland de verktyg som 

presenteras finner vi bland annat en funktion som tillåter kunden att skriva in sin 

inköpslista varpå den platstjänstbaserade applikationen räknar ut vilket kundvarv som 

spar kunden mest tid. Vi är av uppfattningen att branschen är på god väg att kunna 

tillgodose kundernas krav på integration av sina mobila enheter i livsmedelshandeln. 

 

Sammantaget kan vi konstatera att kunderna vill handla på deras egna villkor och 

eftersträvar tidsbesparing. Detta kan uppnås genom att aktörerna har integrerade 

köpkanaler där kunderna kan välja vilken som passar dem bäst utefter situation. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att företag kan underlätta kunders vardag genom att finnas 

tillgängliga samt utveckla omnikanaler ytterligare för att möta kundens dagliga behov. 

Genom att ge kunderna möjligheten att integrera sina mobiltelefoner i deras 

livsmedelshandel anser vi att aktörerna kan skapa kundvärde, på så sätt att det 

underlättar kundernas vardag.  
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6.1.3 Underlätta kunders köpbeslut  

 

Hur kan företag underlätta kunders köpbeslut genom att använda omnikanaler?  

 

Studien visar att kunder känner sig otrygga att ta köpbeslut via onlinekanaler.  I fysisk 

butik har kunderna möjlighet att klämma och känna på produkterna innan köpbeslut tas, 

vilket Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) förklarar är unikt för den fysiska handeln. 

Vi kan i enlighet med detta tyda att kläm och känn faktorn är ett bakomliggande hinder 

för försäljning av färskvaror via online kanaler. Ytterligare faktorer som framkommit ur 

vår analys av det empiriska materialet är att det i online butiker anses vara brist på 

produktinformation, vilket skulle inge trygghet hos kunderna när de ställs inför ett 

köpbeslut online. Ju mer information som finns tillgänglig, desto säkrare känner sig 

kunden. Vi har här kunnat tyda att teorin och praktiken inte överensstämmer. Rigby 

(2011) samt Agatz, Fleischmann och van Nunen (2008) hävdar att de digitala kanalerna 

erhåller mer produktinformation än de fysiska butikerna genom rekommendationer, 

prisjämförelser och likande. I praktiken saknas dock grundläggande produktinformation 

som kunderna behöver vid beslut om kvalitetsprodukter och färskvaror som exempelvis 

färskt kött. Vi anser därmed att livsmedelssektorn bör arbeta mer frekvent med 

produktinformation i onlinekanaler för att möta denna problematik och således skapa 

trygghet och underlätta vid kunders köpbeslut.  

 

Genom vår analys har det framkommit att aktörer på marknaden använder sig utav 

kommentarsfält där kunden kan uttrycka personliga preferenser då de beställer varor via 

online kanaler. Vi har här funnit menskiljaktigheter mellan våra respondenter varpå en 

del anser att denna teknik hjälper företagen att lära känna sina kunder och därigenom 

lägger grunden för en relation. Genom att företagen levererar gulgröna bananer till den 

kund som efterfrågat specifikt detta och inte gula kan ett förtroende byggas vilket 

således inger trygghet vid nästkommande köpbeslut. Andra respondenter är dock av 

uppfattningen att relationer är svåra att skapa online och att fysiska möten krävs. I 

enlighet med Nyström och Wallén (2002) anser vi att ett förtroende kan byggas online 

om företaget visar att det förstår kundens behov, vilket således skulle kunna lägga 

grunden för en relation. Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) förespråkar att en god 

relation kan eliminera osäkerheten mellan parterna. Vi drar följaktligen kopplingen att 
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om företag levererar utefter kundens preferenser minskar osäkerheten vilket främjar 

framtida köpbeslut.  

 

Sammantaget drar vi slutsatsen att livsmedelssektorn bör arbeta mer frekvent med 

produktinformation i onlinekanaler för att reducera osäkerhet och därmed underlätta 

kunders köpbeslut. Vi drar även slutsatsen att hjälpverktyg som kommentarsfält kan 

skapa trygghet och förtroende och således underlätta kunders köpbeslut. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Vår studie om hur kundvärde kan skapas via integrationen av köpkanaler kommer med 

största sannolikhet inte att vara stabil över tid på grund av den föränderliga och 

komplexa miljö en omnihandel innebär. Livsmedelssektorn genomgår en stor och 

revolutionerande förändring i nuläget vilket medför att den verklighet vi genom vår 

studie uppfattat endast kan erkännas som riktig under undersökningsperioden. 

Omnihandeln utvecklas i snabb hastighet och aktörerna på marknaden arbetar ständigt 

med utveckling och förbättringar. Undersökningar på områden med förutsättningar som 

dessa kräver därav aktuell data som uppdateras regelbundet. Således bidrar vår studie 

med riktlinjer vilka kan följas vid utvecklingsarbetet gällande omnihandeln. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det har under insamlingen av empirisk data framförts att det förekommer en 

problematik gällande lönsamheten av omnikanaler inom livsmedelssektorn. Våra 

respondenter har belyst många intressanta synpunkter och aspekter angående detta 

problem som vi valt att inte lyft fram i vårt arbete då det dessvärre inte gynnar studiens 

syfte. Dagens kunder är medvetna och aktiva vilket således innebär att dem ställer allt 

högre krav på återförsäljare att vara tillgängliga och skapa bekväma lösningar. 

Livsmedelssektorn har idag börjat integrera köpkanalerna för att möta kundernas krav 

och behov, men som framkommit ur vår studie är det problematiskt att skapa lönsamhet 

av denna verksamhet. Vi föreslår därav vidare undersökningar som fokuserar på hur 

aktörer inom livsmedelssektorn kan skapa lönsamhet i en omnihandel. 

 

Vi föreslår även ytterligare forskning av hur kundvärde kan skapas med hjälp av 

integration av köpkanaler, för att uppdatera forskningen inom livsmedelsbranschens 

utveckling.  
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