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Sammanfattning 

I dagens samhälle har det skett en strukturomvandling på marknaden gällande detaljhandeln. 

Strukturomvandlingen har inneburit utveckling av bland annat omnikanaler och e-handel 

vilket har förändrat företagens affärsmodellsval för att kunna överleva på marknaden. E-

handeln har i många år setts som en konkurrent för mikroföretag, men det börjar även bli 

möjligt för mikroföretag att införa ett integrerat system som innebär att den fysiska butiken 

samverkar med e-handeln. Resultatet av de ökade möjligheterna för mikroföretag är att de kan 

välja mellan tre olika affärsmodellsval gällande sin marknadsplats och tillgänglighet av 

företaget och sedan utifrån omnikanaler kan företagen välja hur de vill nå ut till 

konsumenterna. 
 

I denna studie vill vi få en ökad förståelse för hur lokala mikroföretag arbetar med att behålla 

sin marknadsplats i den ökade konkurrensen som blir i och med e-handelns tillväxt. För att 

kunna undersöka mikroföretagen har vi tillämpat en kvalitativ metod med djupgående 

halvstrukturerade intervjuer. För att få reda på hur lokala handlare uppfattar marknaden, 

konkurrensen och handelsutvecklingen, intervjuades fem stycken strategiskt valda 

detaljhandelsföretag. 
 

Av undersökningen framgick det att en gemensam syn kring marknaden föreligger vilket 

innebar att oavsett företagens val så har företagen sitt fokus på konsumenten. Det framgick 

även att en av de viktigaste framgångsfaktorerna är att tillgodose konsumenten med hög 

servicegrad och på så sätt skapa en relation. Relationer bidrar till återkommande och lojala 

konsumenter vilket i sin tur bidrar till lönsamhet för företaget. Samtliga informanter var eniga 

om att relationer upprättas i den fysiska butiken och har således valt att fokusera på den 

enskilda butiken i internets ständiga utveckling. För att attrahera konsumenter till butiken har 

de valt att tillhandahålla ett unikt sortiment. Sammanfattningsvis har internet och handelns 

utveckling och den konkurrens det medför på lokala handlarna blivit tvungna ta ställning till 

det och anpassa en affärsmodell utefter sin egen verksamhet. 
 

Nyckelord: Detaljhandel, Affärsmodell, Fysisk butik, Integrerat system, Omnikanal  
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Abstract 
There has been a relatively recent structural change in the retail sector. This changes has led 

to the development of omnichannels and e-commerce, which has changed the business model 

to be able to survive in the market. E-commerce has for many years been seen a competitor 

for micro-enterprises, but now it has made it possible for micro-enterprises to implement an 

integrated system. Companies can choose between three different business options regarding 

the marketplace and availability of the company and then select the omnichannel based on 

how they want to reach out to customers. Options may be interconnected to facilitate a 

business. 
 

In this study we investigate how small local business are working to maintain their 

marketplace in the face of increased competition due to the growth of e-commerce. To 

investigate this, we used a qualitative approach with in-depth semi-structured interviews. To 

find out how local traders perceive the market, competition and trade developments, five 

stragically selected retailers were interviewed. 

 

The investigation revealed that a common view about the market exists. In addition, it was 

identified that one of the key success factors was to satisfy the customers with a high level of 

service, thus creating a relationship which contributes to the development of repeat and loyal 

customers and, which in turn contributes to the company's profitability. All the respondents 

agreed that relationships are established via physical stores and therefore have chosen to focus 

on the individual store in the internet's continual development. To attract customers to the 

store, they have chosen to provide a range tailored to their customers. In summary, the 

internet and the resulting development of trade and online presence means that local business 

can create systems in line with their business. 
 

Nyckelord: Retail, Business model, Physical store, Integrated system, Omni-Channel 
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Begreppsdefinitioner 
Affärsmodell- Affärsmodell syftar till de olika affärsmodellsvalen som ett företag kan göra 
för att positionera sig på marknaden (Zott, Amit & Massa, 2016). 
 
Marknad- Marknad definierar Kotler och Keller (2012) som en plats där både köpare och 
säljare möts för utbyte av varor och tjänster. I denna studie kopplas marknad till fysisk butik 
och e-handel. 
 
Fysisk butik- En fysisk butik är en plats där ett utbyte sker genom personlig interaktion 
(Kotler & Keller, 2012) och behandlas i uppsatsen som en typ av affärsmodell då fysisk butik 
är ett alternativ för att finnas tillgänglig på marknaden. 
 

E-handel- Elektronisk handel avser handel över internet (Kotler & Keller, 2012; Zott et al., 
2011). Vi kommer att använda benämningen e-handel hädanefter i studien. E-handel kommer 
behandlas som en typ av affärsmodell då e-handel är ett annat alternativ för att finnas 
tillgänglig på marknaden. 
 

Integrerat system- Ett integrerat system avser att den fysiska butiken samverkar med den 
elektroniska handeln som sker över internet. Bland annat i form av lagersaldo (Lanzilotto, 
Martino, Gnoni & Iannone, 2015). 
Vi kommer att behandla integrerat system i uppsatsen som en typ av affärsmodell då ett 
integrerat system är ett alternativ för att sammankoppla fysisk butik och e-handel. 
 

Omnikanal- Omnikanal syftar till att flera försäljningskanaler är inblandade i konsumtionen 
och försäljningskanaler är kundkontaktspunkter, där interaktionen mellan företag och 
konsument sker (Picot-Coupey, Huré & Piveteau, 2016; Verhoef, Kannan och Inman, 2016). 
Omnikanal är kopplad till affärsmodellen genom att beskriva hur företag kan använda olika 
sätt att nå ut till sina konsumenter. Omnikanal skiljer sig från de ovanstående alternativen då 
de fokuserar på ett företags tillgänglighet medan omnikanal har sitt fokus på påverkan. 
 
Plats- Kotler och Keller (2012) definierar plats som de distributionskanaler som gör 
företagens produkter fysiskt tillgängliga för konsumenterna. Kopplat till vår studie syftar 
distributionskanalerna till fysisk butik och e-handel. Plats kan även benämnas i denna studie 
som marknadsplats. 
 
Marknadsplats- Definieras enligt Kotler och Keller (2012) som den plats som återförsäljare 
kan placera sina butiker på. 
 
Påverkan- Kotler och Keller (2012) definierar påverkan som marknadskommunikationer av 
olika slag exempelvis genom reklam. I denna studie syftar påverkan till hur företag väljer att 
nå ut till sina konsumenter. Med andra ord hur företag utifrån sin marknadsplats kan påverka 
sina konsumenter. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av problembakgrunden och problemformuleringen. 

Vidare presenteras studiens syfte och avgränsningar samt studiens kunskapsbidrag. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
 

Inom detaljhandeln har det skett en strukturomvandling de senaste årtiondena, det vill säga att 

framgång inom detaljhandeln handlar mindre om vad återförsäljaren säljer och mer om hur 

och på vilket sätt de säljer (Barki, Hernandes Fioratti & Britto de Casto, 2012; Picot-Coupey 

Huré & Piveteau, 2016; Same & Larimo, 2012). Strukturomvandlingen innefattar uppkomsten 

av omnikanaler och e-handel. Detta har i sin tur lett till att affärsmodeller för företag och 

köpbeteendet hos konsumenterna har förändrats (Miotto & Gomes Parente, 2015; Picot-

Coupey et al., 2016; Pousttchi & Hufenbach, 2014;Verhoef, Kannan & Inman, 2015). Företag 

har insett att nya möjligheter för företagens verksamheter kommer att ske till följd av internets 

utveckling och att de måste finna nya sätt för att överleva på marknaden (Miotto & Gomes 

Parente, 2015; Crabbe och Acquaah, 2016; Pantano, 2016). Att ha resurser och förmågan att 

förnya sig kontinuerligt är för ett företag en betydande aspekt för att kunna konkurrera med 

andra företag. Det finns dock fortfarande en bristande kunskap vad gäller vilka 

affärsmodellsval som är mest fördelaktiga för ett företag (Pantano, 2016). 

 

Detaljhandeln står inför flera förändringar bland annat på grund av globaliseringen och den 

ökade tillgängligheten av information för både företag och konsumenter (Stanic, 2004; 

Bergström, 2002; Picot-Coupey et al., 2016; Lanzilotto, Martion, Grazia Gnoni & Iannone, 

2015).  

Picot-Coupey et al (2016) och Lanzilotto, Martion, Grazia Gnoni & Iannone (2015) beskriver 

även det nya perspektivet. De menar att det nya perspektivet handlar om omnikanaler och att 

integrera olika system (Picot-Coupey et al., 2016; Lanzilotto et al., 2015).  

Tack vare internets framsteg har det bidragit till att mikroföretag kan utveckla affärsmodeller 

bland annat genom flexibilitet och sammankoppling av olika affärssystem. Det kan göras för 

att underlätta för företaget (Gareeb & Naicker, 2015; Lanzilotto et al., 2015) vilket innebär en 

övergång till flera kanaler, det vill säga omnikanaler. Dock krävs det att företagen ändrar sin 

affärsmodell utefter vad som passar företagen bäst (Picot-Coupey et al., 2016). 
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Med hjälp av McCarthys 4 P som består av produkt, pris, plats och påverkan (som alla är 

olika konkurrensmedel) kan ett företag tydliggöra den yttre bilden av företaget (Kotler & 

Keller, 2012; Miotto & Gomes Parente, 2015) och se vad som passar företagen bäst. Med 

yttre bild avses platsen som ett företag har på marknaden. 

Produkt, pris, plats och påverkan går att koppla till affärsmodeller då affärsmodeller kan anta 

olika former beroende på marknad. En affärsmodell kan utgöras av företagets tillgänglighet 

till konsumenterna vilket kan vara via fysisk butik och e-handel. Internet och e-handel har 

möjliggjort för mikroföretag att marknadsföra och kommunicera till konsumenterna oavsett 

tid och plats (PTS, 2001; Steinfield, Adelaar, & Lai, 2002; Zott & Amit, 2011; Picot-Coupey 

et al., 2016). Därför fokuserar affärsmodellen på vilket sätt företag gör sig tillgängliga för 

konsumenterna och hur de når ut till sina konsumenter. Nå ut till konsumenter kopplar vi 

därför till hur mikroföretag kan påverka, då det är ett sätt för företag att påverka 

konsumenterna och deras beteende.	  

	  

1.1.2 Stora företag vs. Mikroföretag 
 

Detaljhandelsbranschen består av både stora1 och små företag och i vår studie har vi valt att 

fokusera på mikroföretag2 som är inom småföretagskategorin. 

 

Konkurrensen mellan stora- och mikroföretag är ett uppmärksammat ämne då det framförallt 

handlar om internet och e-handel (Barki et al., 2012). Tidigare studier om e-handel har varit 

fokuserade och koncentrerade till stora företag, vilket innebär att forskning om hur e-handeln 

påverkar mikroföretag och deras marknad till stor del inte finns (Lewis & Cockrill, 2002; 

Llach & Alonso-Almeida, 2015). Vidare så har situationen för mikroföretag blivit allt svårare 

eftersom konsumenters valmöjligheter att få tag på produkter ständigt förändras 

(Morganosky, 1997; Strategic Direction, 2011; Postnord, 2016a). I samband med detta så har 

konsumenternas förväntningar och krav ökat på mikroföretagen i takt med den tekniska 

utvecklingen (Lanzilotto et al. 2015; Handelstrender, 2016; Picot-Coupey et al., 2016). 

Således är det viktigt att mikroföretagen möter konsumenternas förväntningar alternativt 

förnyar verksamheten för att inte förlora sin marknadsplats. En bidragande faktor till att det 

blir svårare för mikroföretag att överleva på marknaden är konkurrensen de möter från större 

aktörer och e-handelsföretag (Lewis & Cockrill, 2002; Barki et al., 2012; Strategic Direction, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Enligt Europa Kommissionen (2016) definition kännetecknas större företag av fler än 50 stycken anställda.	  
2	  Vidare definierar Europa kommissionen (2016) mikroföretag som 1-10 stycken anställda. 
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2011). 

 

Det som gör mikroföretag unika är att de har större möjlighet att anpassa sin verksamhet 

utefter den plats som de valt att etablera sin verksamhet på. Det kan företag göra genom 

kunskap om de lokala behoven samt efterfrågan hos konsumenterna. Därmed kan 

mikroföretag skapa en starkare relation till konsumenterna jämfört med stora företag (Zott & 

Amit, 2010; Kotler & Keller, 2012; Barki et al., 2012; Lourenco, Britto de Castro & 

Zambaldi, 2013; och Lanzilotto et al., 2015). Däremot har stora företag har haft möjligheten 

till att använda sig av e-handel under längre tid än mikroföretag, vilket bidragit till att 

mikroföretagen hamnar efter i utvecklingen och därmed kan ha tappat sin marknadsplats 

(Lewis & Cockrill, 2002). 

Även om mikroföretagen kan anses hamna efter i jämförelse med de stora företagen så 

beskriver Karlsson (2012) att e-handeln börjar bli uppmärksammad av mindre lokala butiker. 

Inom handel- och servicebranschen har ungefär var tredje butik (ca 30 procent) en webbsida 

som de använder sig av där konsumenter kan beställa från företaget (Davidsson, 2014). 

 

En avgörande del till att de stora aktörerna utvecklar e-handel före mikroföretag är att stora 

företag oftast har mer resurser att tillgå och kompetens i jämförelse med mikroföretag. Enligt 

Svensson (2012) är det i huvudsak resurser och den kompetens som bland annat personal som 

är mer begränsat i mikroföretag. De begränsade resurserna är specifikt för mikroföretag men 

genom att ha en insikt och kunskap kring företaget kan de utnyttja resurserna de besitter. Det 

bidrar till en möjlighet för företagen genom att de blir bättre på att skapa ett värde till 

konsumenterna (Bowman & Ambrosini, 2003; Strategic Direction, 2011). Barki et al. (2012) 

beskriver att det även kan leda till att en personlig relation skapas över tid (Barki et al., 2012). 

Vilket borde innebära att ett mikroföretag har möjlighet till en långsiktig strategi för att stärka 

företagets verksamhet. 

För att uppnå lönsamhet med de begränsade resurserna som mikroföretag har kan nya 

försäljningskanaler och kundservice utvecklas. Genom att utveckla försäljningskanaler och 

kundservice kontinuerligt kan det förbättra verksamheten och göra det möjligt att överleva på 

marknaden (Lewis & Cockrill, 2002; Crabbe & Acquaah, 2016; Picot-Coupey et al., 2016). 

Lewis och Cockrill (2002) menar till exempel att om mikroföretag använder sig av internet 

som ytterligare en försäljningskanal kan det resultera i nya kunder och ett samarbete med 

leverantörer som annars kanske inte hade varit möjligt. Det kan innebära en positiv utveckling 

i framtiden (Lewis & Cockrill, 2002). Det som mikroföretagen bör vara uppmärksamma på är 
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att när marknaden för handel över nätet expanderar, ökar konkurrensen. Konkurrensen som 

mikroföretagen stöter på är inte enbart från e-handelsföretag utan även från stora aktörer 

(Företagaren, 2014). När mikroföretag väljer att starta e-handel innebär det inte bara 

konkurrens utan också andra affärsmodellsval eftersom de måste anpassa affärsmodellsvalen 

utefter verksamheten 

 

1.1.3 Affärsmodellsval  
 

Affärsmodeller innefattar många värdeskapande komponenter som till exempel leverans och 

produktion. Däremot är forskare inte helt överens om vad en affärsmodell är och definitionen 

av den (Zott et al. 2011). Därför är det viktigt enligt Zott et al. (2011) att varje enskild 

forskare är tydlig med vad de avser med affärsmodell i deras studie. Affärsmodellen i denna 

studie fokuserar på var företag väljer att finnas tillgängliga, det vill säga plats. Genom att 

använda sig av en affärsmodell kan mikroföretag därmed beskriva och få en översikt över 

deras val av plats och hur de är tänkt att fungera. 
 

Fysisk butik, e-handel och integrerat system (där fysisk butik och e-handel samverkar) är 

olika typer av affärsmodellsval eftersom det är ett beslut som mikroföretag kan ta för att 

finnas tillgängliga på marknaden, speciellt givet dagens konkurrenssituation. Senaste tiden har 

forskare uppmärksammat och kommit fram till att e-handeln bör mer ses som en 

kompletterande marknad där e-handel och de fysiska butikerna mer och mer integrerar och 

blir en och samma marknad (Knape, u.å.; Johannesson och Kempinsky, 2000; Steinfield, 

Adelaar et al., 2002; Svensk digital handel, 2015; Lanzilotto et al., 2015). Eftersom 

mikroföretag antas fokusera på lokala konsumenter kan det vara till en fördel att utveckla och 

att enbart fokusera på den fysiska butiken, istället för att utveckla en e-handelssida (Karlsson, 

2012). Oberoende på försäljningskanaler som företagen väljer, avseende butik och e-handel, 

måste de vara beredda att satsa på att synas och växa (Företagaren, 2014; Picot-Coupey et al., 

2016). 
 

För mikroföretag har e-handel inte alltid varit en möjlighet, men nu börjar även de företagen 

kunna se e-handel som ett potentiellt sätt att vara tillgängliga för konsumenter på en större 

marknad (Karlsson, 2012). En av anledningarna till att det inte alltid varit en möjlighet, är att 

e-handel inte har funnits längre än från ungefär 1990-talet. De första företagen som började 

med e-handel var företag som bedrev postorderförsäljning vilket många gånger var de större 
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aktörerna. De postorderföretagen hade redan exempelvis kunddatabaser och logistik färdigt. 

För stora företag med större kapital har de haft möjligheten att utveckla detta tidigare än 

mikroföretag (Internetstiftelsen i Sverige, u.å.). 

 

Valmöjligheten att kombinera företagets fysiska butik med användning av internet som är 

anpassat till den lokala marknaden, skulle kunna bidra positivt till företaget genom att ge 

bättre och ökad servicegrad till konsumenterna (Lewis & Cockrill, 2002; Gareeb & Naicker, 

2015; Lanzilotto et al., 2015). När mikroföretag är fysiskt lokaliserade på en lokal marknad 

innan etablering av e-handel sker så menar Steinfield, Adelaar et al. (2002) att 

konsumenternas förtroende och tillit till handel över internet byggs upp. E-handeln har i 

många år setts som en stor konkurrent till de fysiska butikerna men om förtroendet över 

internet byggs upp för ett mikroföretag när den fysiska butiken kombineras med internet, så 

antas e-handeln förbättra shoppingupplevelsen i den fysiska butiken. Internet kan förbättra 

shoppingupplevelsen och underlätta för konsumenten genom möjligheten att jämföra 

produkter och produktval. Internet kan även underlätta för konsumenterna att söka efter 

produkter och ta reda på om de finns i butik eller inte vilket tydliggörs genom ett integrerat 

system (Otto & Chung, 2000; Pousttchi & Hufenbach, 2014). Företagen kan genom olika 

försäljningskanaler, även kallat omnikanaler, interagera med konsumenterna (E-barometern, 

2015). Men innan företag kan välja hur de ska nå ut till konsumenterna bör de använda sig av 

en affärsmodell för att ha en bestämd tillgänglig plats att utgå från. 

Som förklarats innan så kan en affärsmodell baseras på tillgängligheten i antingen fysisk butik 

eller e-handel där ett integrerat system är en sammankoppling mellan dessa. Med nya 

affärsmodeller förändras inte bara förutsättningarna för detaljhandel utan även 

konsumenternas beteende (Svensson, u.å.; Zott & Amit, 2010). Resonemanget stärks av 

Verhoef et al. (2015) resonemang om att detaljhandel har genomgått en förändring på grund 

av tillkomsten av online kanaler och har därmed påverkat konsumentbeteendet. 

1.2 Problemformulering 
 

Strukturomvandlingen som skett innefattar uppkomsten av bland annat omnikanaler och e-

handel vilket har bidragit till att affärsmodeller och företagens resonemang kring 

köpbeteendena hos konsumenterna har förändrats (Pousttchi & Hufenbach, 2014; Verhoef et 

al., 2015; Miotto & Gomes Parente, 2015; Picot-Coupey et al., 2016). Företag måste därmed 

vara innovativa för att hitta nya sätt att överleva och konkurrera på marknaden. Ett problem i 

den här situationen är enligt Pantano (2016) att mikroföretag oftast inte har kunskap om vilka 
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som är de bästa affärsmodellsvalen att implementera för att nå framgång. Framgång innebär 

till exempel att använda effektiva försäljningskanaler men även att välja rätt marknadsplats 

som gynnar företaget mest långsiktigt sett. 

 

Eftersom det inte förrän på senare tid har varit möjligt för mikroföretag att implementera e-

handel så att det bidrar till en integrerad marknad, kan det ha lett till att mikroföretag har 

kommit olika långt i sitt arbete. De kan ha kommit olika långt med bland annat att 

omformulera sina affärsmodeller eller tillämpandet av omnikanaler. Av den anledningen kan 

mikroföretag ha olika uppfattningar kring marknaden samt hur de kan och upplever att de ska 

tillämpa nya tankesätt i deras verksamhet (Wikner, u.å.). Dessa uppfattningar kan i sig bero på 

den kunskap som mikroföretagen innehar, vilket enligt Pantanos (2016) resonemang kan leda 

till en osäkerhet om vilka metoder, eller affärsmodeller, som är bäst att använda på den 

marknad som de är verksamma inom. Utifrån företagens olika uppfattningar och 

valmöjligheter har vår första frågeställning formulerats, "Hur förhåller sig de berörda 

mikroföretagen till den nya strukturomvandlingen?" 

 

Valen som företag gör gällande sin marknadsplats, det vill säga affärsmodellen, kan påverkas 

av olika konsekvenser som berör exempelvis begränsningar av resurser och kompetens. Vid 

konkurrens mellan butiker i ett område gäller det för mikroföretag att veta vad deras 

konsumenter efterfrågar och vilka behov konsumenterna har för att få dem att bli trogna till 

butiken (Rilegård & Thorén, 1996; Steinfield, Adelaar et al., 2002; Harris, Rae & Misner, 

2012). Det innebär att mikroföretag bör ha insikt om sina resurser för att kunna öka sin 

konkurrenskraftig. Det vill säga vilka resurserna är och hur mycket resurser som finns att 

tillgå. Denna insikt är viktig för att mikroföretag ska kunna eftersträva det som 

konsumenterna förväntar sig och de krav som konsumenterna har i och med utvecklingen av 

tekniken (Handelstrender, 2016; Picot-Coupey et al., 2016). Det blir även avgörande för att 

inte implementera ett system som integrerar den fysiska butiken med e-handeln som inte 

fungerar för det specifika mikroföretaget. Eftersom mikroföretag kännetecknas av begränsade 

resurser och kompetens ställs därför frågan "Vilka resurser uppfattar ägare till mikroföretag 

att de behöver för att införa en integrerad affärsmodell?". 

 

Även om en integrerad affärsmodell i det här fallet skulle innebära att mikroföretag finns 

tillgängliga genom fysisk butik och e-handel så finns det även andra sätt att stärka sin 

marknadsplats. Exempelvis genom att använda flera kanaler för att nå ut till konsumenterna 
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vilket benämns som användandet av omnikanaler (Picot-Coupey et al., 2016). När ett företag 

ska implementera omnikanaler krävs det att företaget ändrar sin affärsmodell utifrån vad som 

passar företaget bäst (Gareeb & Naicker, 2015; Picot-Coupey et al., 2016), vilket indikerar en 

koppling till affärsmodeller som är baserade på fysisk butik, e-handel eller en integrering av 

dessa. Tack vare internets utveckling har det bidragit till att mikroföretag kan utveckla 

affärsmodeller kring bland annat flexibilitet och sammankoppling av olika affärssystem för att 

underlätta för ett företag. Eftersom valen kring plats och påverkan kan variera från företag till 

företag så ställs därför den tredje frågan "Vilken koppling finns mellan affärsmodeller och 

omnikanaler för de intervjuade mikroföretagen?". 

1.3 Syfte 
 

De tre frågeställningarna berör frågor kopplade till vilka val ett mikroföretag kan göra i 

termer av affärsmodeller som i denna studie avser mikroföretagens tillgänglighet på 

marknaden. 

Syftet med denna uppsats är därmed att få en ökad förståelse hur lokala mikroföretag arbetar 

med att behålla sin marknadsplats vid ökad konkurrens. 

1.4 Val av perspektiv 
 

Detta arbete kommer att behandla marknader ur mikroföretagens perspektiv och hur 

mikroföretagare uppfattar marknaden och dess utveckling. Arbetet är skrivet ur ett 

företagsperspektiv med inriktning på företagsekonomi och marknadsföring, det vill säga 

fokus är på hur ägaren till mikroföretag väljer att se på och hantera marknadsutvecklingen. 

Konsumentperspektivet kommer således inte att tas med då vi inte intervjuar konsumenter och 

deras uppfattning på marknaden. Även om vi i denna studie undersöker möjligheten till att 

använda tekniska system så behandlas inte e-handel och ett integrerat system ur en teknisk 

aspekt. Teknisk aspekt definieras i denna studie som bland annat implementering och 

programspecifikationer av e-handel och integrerat och eftersom vi vill fokusera på 

mikroföretagens uppfattningar är denna aspekt inte nödvändig i vår studie. 

Affärsmodeller innefattar många värdeskapande komponenter som till exempel leverans och 

produktion (Zott et al., 2011) men i denna uppsats har vi avgränsat affärsmodellsvalen till 

fysisk butik, e-handel och ett integrerat system för att fokusera på företagens tillgänglighet 

och påverkan på konsumenterna. 
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1.5 Kunskapsbidrag  
 

I samband med att detaljhandeln har genomgått en strukturomvandling har återförsäljare fått 

anpassa sig efter den rådande marknaden och sättet de säljer sina produkter på (Same & 

Larimo, 2012; Barki, Hernandes Fioratti & Britto de casto 2012; Picot-Coupey Huré & 

Piveteau, 2016). Då e-handel, omnikanaler och en integrerad marknad är nya förhållningssätt 

för mikroföretag är det ett perspektiv som inte bygger på mycket tidigare forskning och 

speciellt inte om svenska mikroföretag. Eftersom det är nya förhållningssätt innebär det även 

att uppkomsten av olika affärsmodellsval har förändrats. Tidigare forskning som exempelvis 

Lewis & Cockrill (2002) bygger på hur företag kan implementera integrerade system generellt 

för stora aktörer. Vilket gör området intressant att forska kring men även relevant då det är 

nya förhållningssätt. Genom att fokusera och avgränsa studien till lokala mikroföretag kan 

studiens teoretiska bidrag ses som ett komplement till tidigare forskning och ge en inblick i 

hur lokala mikroföretag arbetar för att behålla sin plats på marknaden. 

 

Enligt Llach & Alonso-Almeida (2015) finns det ytterst lite forskning specifikt för hur e-

handel påverkar mikroföretag. Hur mikroföretag förhåller sig och använder sig av e-handel, 

affärsmodeller och en integrerad marknad är en intressant forskningsfråga då det kan ha en 

betydande inverkan vad gäller utvecklingen i framtiden för mikroföretagen. 

 

För mikroföretag i allmänhet och inte bara inom det valda geografiska området kan resultatet i 

denna studie även lyftas fram och användas. I och med detta så påvisar det ett aktuellt område 

att studera kring som kan bidra både med praktiska och teoretiska bidrag. 
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2. Referensram 
___________________________________________________________________________ 

Teorikapitlet behandlar tidigare forskning och koncept som ligger till grund för uppsatsen 

och intervjuerna. Under denna punkt vill vi redogöra för nuvarande kunskap om 

affärsmodeller, fysisk butik, e-handel, integrerad marknad samt omnikanaler. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Affärsmodell 
 

Begreppet affärsmodeller saknar en tydlig definition men Zott och Amit (2010) sätt att 

definiera affärsmodeller lyder: affärsmodeller visar innehåll, struktur och styrning av 

transaktioner som utformats för att skapa värde genom att utnyttja affärsmöjligheter (Zott & 

Amit, 2010). Enligt Zott & Amit (2011) används affärsmodeller för att förklara tre fenomen: 

e-handel och användning av informationsteknik i organisationer, strategiska frågor såsom 

värdeskapande, konkurrensfördelar, och företags image samt innovation och teknologi (Zott 

& Amit, 2010). Internets utveckling har bidragit till att mikroföretag har möjligheten att 

utveckla sina affärsmodeller för att underlätta för företaget och på så sätt nå ut till 

konsumenterna på ett effektivare sätt (Gareeb & Naicker, 2015). Det gäller dock att företagen 

har kunskap om vad som är bäst för företaget gällande affärsmodellsval (Picot-Coupey et al., 

2016). 

 

Utifrån affärsmodellsval som ett företag kan göra har vi delat in marknaden i tre delar för att 

förklara vart ett företag vill och kan vara på marknaden i termer av tillgänglighet. 

Tillgänglighet för ett företag är av stor vikt när det kommer till företagets långsiktiga 

framgång och vid val av plats kan de använda sig av tidigare erfarenheter av marknaden 

(Miotto & Gomes Parente, 2015). Plats är ett av de fyra P som kopplas till företagens 

tillgänglighet. Det som begränsar ett företag till utveckling är bland annat resurser och 

kompetens som inte alla mikroföretag besitter (Svensson, 2012). 

 

2.1.1 Fysisk butik 
 

Fysisk butik som affärsmodell definieras enligt Kotler och Keller (2012) som en plats där ett 

utbyte sker genom personlig interaktion. 

 

De fördelar och nackdelar som mikroföretag får genom att använda en affärsmodell som 
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enbart baseras på den marknad som en fysisk butik verkar inom påverkar butikens framtida 

val och möjligheter. Det stärks upp av Zott & Amit (2010), Kotler & Keller (2012), Barki et 

al. (2012) Lourenco, Britto de Castro & Zambaldi (2013) och Lanzilotto et al. (2015) som 

resonerar kring att företag kan anpassa sin affärsmodell utefter lokala behov. Eftersom 

detaljhandeln och internets utveckling ständigt är under förändring är det viktigt att den 

fysiska butiken tillför något mervärde för konsumenterna för att inte förlora sin marknadsplats 

(Barki et al., 2012; Andersson, 2016). 

2.1.1.1 Fördelar med fysisk butik 
 

Mikroföretag kan skapa ett starkare förtroende om de finns i en butik. De aspekter som 

bygger upp förtroendet är den fysiska närvaron samt tillhörigheten i lokala nätverk, både 

sociala och företagsnätverk (Steinfield, Adelaar et al., 2002; Harris et al., 2012; Lanzilotto et 

al., 2015). Det indikerar även Barki et al. (2012) då de resonerar kring mikroföretags 

tillgänglighet och marknadsplats. Genom att vara lokalt tillgängliga skapar företagen en 

starkare relation med konsumenter och kan därmed anpassa sortimentet utefter vad som är 

lämpligt för dem. Därmed kan företagen anpassa affärsmodellen efter lokala behov och skapa 

en långsiktig strategi (Zott & Amit, 2010; Kotler & Keller, 2012; Barki et al., 2012; Barki, 

Lourenco, Britto de Castro & Zambaldi, 2013; Lanzilotto et al., 2015). 

 

Lokala behov och lokal marknadsplats kan i sin tur bidra med fördelar som mikroföretag kan 

upprätthålla med fysisk butik, vilka är att företag kan skapa en närhet och personlig service 

och relation till sina konsumenter (Vesel & Zabkar, 2010; Otto & Chung, 2000; Barki et al., 

2012; Crabbe & Acquaah, 2016). För att behålla konsumenterna är det viktigt att bygga vidare 

på konsumenternas tillfredsställelse, engagemang samt förtroende vilket finns inom relationen 

(Vesel & Zabkar, 2010). Ene och Özkaya (2014) och Crabbe och Acquaah (2016) skriver att 

det som är mest lönsamt för ett företag är att behålla sina nuvarande konsumenter. Andersson 

(2016) stärker det argumentet om att en fördel som mikroföretag kan ha är att de kan anpassa 

sitt sortiment utefter vad konsumenter i närområdet efterfrågar och deras behov, vilket även 

Barki et al. (2012) säger. Barki et al. (2012) resonerar kring att det mest relevanta är att 

utveckla en produkt eller sortiment som ger ett värde för konsumenterna vilket kan ge en 

konkurrensfördel för fysiska butiker. 

En konkurrensfördel kan även vara tillgängligheten på en lokal marknad då mikroföretag kan 

dra nytta av den fysiska närvaron (Steinfield, Adelaar et al., 2002). Således är det viktigt att 

mikroföretag finner nya sätt att erbjuda sina kunder något unikt för att uppmuntra dem att 
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besöka butiken. Konsumenter uppskattar möjligheten att kunna röra, lukta, smaka, undersöka 

och testa produkter vilket går att koppla till Meyer (2006) och Alfredsson och Bäckström 

(2014) syn på att konsumenter personligen vill ha möjligheten till att utvärdera en produkt 

innan ett köpbeslut tas. 

2.1.1.2 Nackdelar med fysisk butik 
 

Mikroföretag kännetecknas av begränsade resurser. Resurserna kan vara i form av ekonomi, 

kunskap men även tid och personal. Då ekonomin är begränsad för mikroföretag innebär det 

svårigheter vid utveckling av företaget men också rekrytering och utbildning av personal. 

Begränsningarna utgör ett ständigt hot mot mikroföretags överlevnad på marknaden då det 

påverkar den inverkan som mikroföretag har på marknaden. Det beror på att de stora företag 

har en betydligt större inverkan och makt på marknaden jämfört med mikroföretag (Radder, 

1996; Lewis & Cockrill, 2002; Kurnia, Choudrie, Mahbubur & Alzougod, 2015). 

 

Ett annat problem som mikroföretag har vad gäller fysisk butik är att använda sig av 

marknadsföring på rätt sätt. Det kan lätt uppstå missförstånd vad som är fördelaktigt för 

mikroföretag vilket kan bero på de begränsade men också bristande erfarenheterna kring 

utbildning inom marknadsföring. Det kan även bero på graden av samordning när det kommer 

till olika kanaler (Radder, 1996; Picot-Coupey et al., 2016). Pousttchi och Hufenbach (2014) 

och Picot-Coupey et al. (2016) har även den synen och stärker resonemanget om att 

mikroföretag som har både en svag plats och en svag kundrelation många gånger inte har 

möjligheten att uppfylla rätt marknadsföring (Pousttchi & Hufenbach, 2014; Picot-Coupey et 

al., 2016). 

 

Stärka upp sin marknadsplats och kundrelationer kan företag göra genom att fokusera på 

konsumenternas efterfrågan och behov då köpare och säljare ständigt konkurrerar på en 

marknad (Stanic, 2004). Stanic (2004) för även ett resonemang kring att konkurrensen i vissa 

situationer kan upplevas som intensiv och speciellt om det gäller en mer lokal marknad. Det 

kan bidra med en nackdel för mikroföretag och deras fysiska butiker om de inte har 

kunskapen om vad företagets konsumenter efterfrågar. Har företagen inte den kunskapen kan 

de inte heller konkurrera på ett långsiktigt sätt. 
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2.1.2 E-handel 
 

E-handel som affärsmodell definieras enligt Zott och Amit (2010) som att göra affärer 

elektroniskt. Definitionen innefattar förutom e-handel, den elektroniska marknaden och 

internetbaserade företag (Zott & Amit, 2010; Kotler & Keller, 2012). E-handel har fått en stor 

tillväxt med hjälp av den utvecklade och avancerade kommunikationstekniken. Konsumenter 

har idag blivit vana vid möjligheten att kunna göra inköp både från fysiska butiker och 

internet (E-barometern, 2014). Tillväxten har medfört nya möjligheter vad gäller att förbättra 

affärsprocessens effektivitet. Det kan bland annat bero på att när företag introducerar e-handel 

ökar den nuvarande processen till att bli mer automatiserat (Rosqvist, 2007). 

2.1.2.1 Fördelar med e-handel 
 

De fördelar som föreligger med e-handel är bland annat fördelar i form av marknadsföring, 

lager och hantering samt byggkostnader. Även kostnadsbesparingar i form av personal då 

konsumenten själv kan utföra tjänster online som till exempel att söka information om 

produkter, vilket också bidrar till ökad kundnöjdhet (Steinfield, Bouwman et al., 2002; Kotler 

& Keller, 2012; Pousttchi & Hufenbach, 2014; Lanzilotto et al., 2015). 

 

Enligt Steinfield, Bouwman et al. (2002) är det inte bara kostnadsbesparingar som är en fördel 

utan även tillgång till bredare marknad. Företag som ger användaren valmöjligheten att ändra 

till internationella språk på företagets hemsida når en bredare marknad. Då företaget inte 

behöver anpassa sig efter öppettider som vid fysiska butiker, ges tillgång till konsumenten att 

konsumera dygnet runt (Steinfield, Bouwman et al., 2002). 

 

Bredare marknad och kommunikationsteknikens utveckling har bidragit till att företag nu har 

möjligheten att kunna identifiera enskilda konsumenters inköpsmönster genom olika 

analysverktyg. Utifrån det kan företagen utforma kundanpassade erbjudanden som skapar ett 

värde för konsumenten (Kumar & Shah, 2004; Otto & Chung, 2000; Pousttchi & Hufenbach, 

2014). Något annat som tillför ett mervärde för konsumenten är att genom e-handel gör sig 

företagen oberoende när det kommer till tid, plats och avstånd (Wikner, u.å.). 

 

En annan synpunkt som kan vara både en fördel och en nackdel är att konsumenter kan köpa 

via internet men de kan också jämföra priser på ett enklare och snabbare sätt över internet. 

Tillhandahåller inte företaget det billigaste och bästa utbudet kan konsumenter snabbt byta 
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företag (Pousttchi & Hufenbach, 2014). 

2.1.2.2 Nackdelar med e-handel 
 

En nackdel är att mikroföretag hamnar efter i utvecklingen av e-handel jämfört med stora 

företag vilket har att göra med resurser och kompetens (Lewis & Cockrill, 2002). För de 

företag som endast har svenska som valbart språk på sin hemsida begränsas tillgången till 

marknaden. Internet är inte begränsat avseende geografiskt eller nationellt men däremot kan 

företagen välja att begränsa hemsidan till exempelvis ett land, men det är också begränsat till 

människor som använder sig av internet (PTS, 2001; Lewis & Cockrill, 2002). Därför kan 

vissa målgrupper gå miste om information eller liknande där fysisk butik kan ha ett övertag 

över internet beroende på deras målgrupp och datanät (Lewis & Cockrill, 2002). 

 

Förutom att vissa kan gå miste om informationen så resonerar Alfredsson och Bäckström 

(2012) kring att kunna besöka en butik har en inverkan på sociala faktorer som även den 

försvinner vid handel över internet. Resonemanget stärks även av Otto och Chung (2000) då 

de beskriver att fysiskt kunna röra en produkt är en viktig faktor för konsumenter. Vid e-

handel är det inte möjligt exempelvis att prova någonting innan köp, vilket är en nackdel för 

e-handelsföretag. 

 

Vid etablering av e-handel är en förutsättning för att nå ut till konsumenterna att använda sig 

av sökordsoptimering kopplad till hemsidan enligt Steinfield, Bouwman et al. (2002). 

Sökordsoptimering syftar till att förbättra en webbplats rankning i sökresultatet givet 

nyckelord samt för att generera trafik, det vill säga konsumenter till hemsidan (Luh, Dean 

Huang, & Yang, 2016). De företag som inte har genomfört sökordsoptimering av någon 

anledning får till följd att den webbaserade butiken inte syns. Därmed kan konsumenter 

komma att uppfatta butiken som illegitim och ser därmed en risk att konsumera över internet 

(Otto & Chung, 2000; Steinfield, Bouwman et al., 2002). Ett av de problem som speciellt 

mikroföretag kommer i kontakt med vid e-handel är bristen på ekonomiska resurser, personal 

men även personalens kunskap (Lewis & Cockrill, 2002). Även om företaget kan 

åstadkomma kostnadsbesparingar i form av personal då ansvaret för bland annat 

informationssökning förskjutits till konsumenten, kan det för mikroföretag vara 

resurskrävande att tillhandahålla e-handel. I vissa fall behöver företaget rekrytera personal 

som blir en extra kostnad. Det leder till att e-handeln ökar ständigt kompetenskraven 

(Steinfield, Bouwman et al., 2002; Lewis & Cockrill, 2002). 
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2.1.3 Integrerad marknad 
 

Begreppet integrerad marknad avser i denna kontext att den fysiska butiken samverkar med 

den elektroniska handeln som sker över internet (Lanzilotto, Martino, Gnoni & Iannone, 

2015). 

Det innebär att platsen som affärsmodellen bygger på inkluderar fördelar och nackdelar som 

både den fysiska butiken och e-handeln har. Det som händer är att fördelar och nackdelar kan 

förändras något eftersom det anpassas till ett samverkande system. 

2.1.3.1 Fördelar med integrerad marknad  
 

Genom att kombinera ett företags fysiska närvaro i butiken med användning av internet skulle 

det kunna bidra positivt till företaget och ge en bättre service till konsumenterna (Lewis & 

Cockrill, 2002; Steinfield, Adelaar et al., 2002; Kotler & Keller, 2012; Gareeb & Naicker, 

2015; Lanzilotto et al., 2015). Pousttchi och Hufenbach (2014) och Picot-Coupey et al., 

(2016) stärker detta resonemang med deras argument som handlar om att mikroföretag väljer 

att driva e-handel och ett integrerat system för att kunna förse sina konsumenter med 

information från ytterligare försäljningskanaler. Om ett företag integrerar e-handel med fysisk 

butik kan till exempel returneringsprocessen förenklas. Den kan förenklas genom att 

kostnader kring fraktomsättning minskar då konsumenten har möjlighet att lämna in returen i 

butik istället för att skicka tillbaka den (Pousttchi & Hufenbach, 2014; Gareeb & Naicker, 

2015). Retur i butik kan även bidra till riskreducering för konsumenten och skapa förtroende 

mellan företag och konsument (Knape, u.å.; Steinfield, Bouwman et al., 2002). Knape (u.å.) 

skriver även att istället för att se ett samspel mellan en butik och e-handel som ett hinder bör 

det ses som en möjlighet. 

Porter (2001) skriver att de företag som ser internet som ett komplement till de traditionella 

sätten att sälja, det vill säga butik har en fördel och större chans att överleva på marknaden. 

Har företagen den inställningen att de ser det som ett komplement kan de även konkurrera 

med andra företag på ett långsiktigt och hållbart sätt (Porter, 2001). 

 

Som Knape (u.å.) beskriver så bör ett samspel ses som en möjlighet och genom att integrera 

fysisk butik och e-handel får konsumenterna möjlighet till att besöka en butik för att först 

känna och ta på produkten. Sedan kan konsumenten beställa hem produkten via företagets 

hemsida om de vill. Produkterna som beställs kan beroende på företagets villkor antingen 

beställas hem till konsumenten själv eller så kan de hämta ut varorna i fysiska butiken 
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(Knape, u.å.; Ofek, Katona & Sarvary, 2011; Lanzilotto et al., 2015). Det innebär att företaget 

kan åstadkomma kostnadsbesparingar för distribution och leverans om konsumenten väljer att 

hämta ut varorna i den fysiska butiken (Steinfield, Bouwman et al., 2002; Pousttchi & 

Hufenbach, 2014; Lanzilotto et al., 2015). 

 

Genom att ha valmöjligheten att kunna beställa från internet och hämta ut i butik bidrar det till 

spridningseffekter och kan generera ökade inköp i den fysiska butiken (Steinfield, Bouwman 

et al., 2002; Harris et al., 2012; Pousttchi & Hufenbach, 2014). Vid integrering kan även 

effektiva besparingar göras vad gäller lager, arbete och leveranskostnader (ibid). 

2.1.3.3 Nackdelar med integrerad marknad 
 

Någonting som både kan vara en fördel och en nackdel är som Alfredsson och Bäckström 

(2014) beskriver att konsumenter förväntar sig att utbudet och informationen ska vara 

densamma oavsett om det är via butik eller över internet som konsumenten handlar. Det 

resulterar i att företagen hela tiden måste förbättra och förnya teknologin för att ligga steget 

före konsumenterna så att ett missnöje inte uppstår för konsumenterna (Alfredsson & 

Bäckström, 2014; Handelstrender, 2016). 

 

När företag valt att integrera fysisk butik och e-handel som en förbättring och ny teknik kan 

en nackdel som mikroföretagen möter vara att företagen inte fullt ut nyttjar sin fysiska 

närvaro med internet. Ett exempel kan vara att företagen inte marknadsför sig på webbplatsen 

för att locka konsumenterna till butiken (Lewis & Cockrill, 2002; Steinfield, Adelaar et al., 

2002). Ett annat problem som kan uppstå är då mikroföretagen inte hittar en balans mellan 

butik och e-handel. För att hitta balansen är det viktigt för företag att veta vad som gynnar 

företaget mest i termer av affärsmodellsval och resurser och kompetens (Ofek et al., 2011). 

Vad som gynnar ett företag mest är helt individuellt och problem kan uppstå då företag måste 

anpassa sig utefter två individuella marknader som butik och e-handel är (Zhang, Farris, Irvin, 

Kushwana, Steenburgh & Weitz, 2010). Problemen som kan uppstå är då det fortfarande finns 

en bristande kunskap gällande vilka metoder som är mest fördelaktiga för ett företag 

(Pantano, 2016). 

 

De tekniska aspekterna vad gäller samordning och ett integrerat system mellan butik och e-

handel har en inverkan på konsumenterna. Om inte företagets system samverkan och visar 

samma produkter eller lagersaldo som finns i butik påverkar det företaget negativt då 
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konsumenterna känner missnöjdhet (Steinfield, Adelaar et al., 2002; Crabbe & Acquaah, 

2016). Konsumenternas förväntningar och krav ökar i takt med utvecklingen av teknik och det 

gäller både den fysiska butiken och e-handel (Handelstrender, 2016). Då mikroföretag inte har 

haft samma möjlighet på grund av resurser till e-handel som de stora företagen (Karlsson, 

2012) kan det vara en förklaring till att mikroföretagen inte alltid får till ett integrerat system 

direkt. Handelstrender (2016) förklarar även att det är svårt för mikroföretag med fysiska 

butiker att bygga sitt eget butiksnät utefter konsumenternas förväntningar. Eftersom det även 

kan ha att göra med de begränsade resurserna och kunskapen som är specifikt för 

mikroföretag (Bowman & Ambrosini, 2003). 

 

2.1.4 Omnikanal 
 

Från affärsmodellen som presenterar hur ett företag kan vara tillgängligt via sin 

marknadsplats det vill säga via fysisk butik, e-handel eller ett integrerat system kommer 

omnikanal att syfta till hur mikroföretag kan nå ut till konsumenterna. Med andra ord hur 

företag utifrån sin marknadsplats kan påverka sina konsumenter. 

 

Omnikanalhandel syftar till att konsumenter kan interagera med företaget genom olika 

försäljningskanaler såsom till exempel mobil eller dator. Även också genom att konsumenter 

kan interagera med företaget genom den fysiska butiken och e-handel (Alfredsson & 

Bäckström, 2014; Lanzilotto et al., 2015; Verhoef et al., 2015; Picot-Coupey et al., 2016; 

Postnord, 2016b). 

 

Hur företag når ut till sina konsumenter har gått från att vara via multikanal till att bli en 

omnikanal. Förändringen har påverkats av digitaliseringen och strukturomvandlingen som 

detaljhandeln stått och står inför (Verhoef et al., 2015). En multikanal definieras enligt Neslin, 

et al. (2006) som design, distribution, samordning och utvärdering av kanaler för att öka 

kundnyttan genom ett effektivt kundförvärv, bibehållande och utvecklande. Det stärks upp av 

Picot-Coupey et al. (2016) definition av multikanal då de beskriver det som en strategi som 

självständigt driver olika kanaler. Det kan exempelvis vara via internet och TV. Det som 

kännetecknar multikanal är att de arbetar med flera kanaler men ser de kanalerna som 

självständiga (Picot-Coupey et al., 2016). 

 

Omnikanal definieras till skillnad mot multikanal som en enhetlig strategi. Med enhetligt 
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menas att företagen vill erbjuda konsumenterna en sömlös upplevelse där kanalerna 

samverkar. De samverkar genom att integrera fördelarna med fysisk butik med e-handel 

(Alfredsson & Bäckström, 2014; Lanzilotto et al., 2015; Picot-Coupey et al., 2016). 

 

Genom omnikanalhandel kan konsumenten välja att först söka information om en produkt i 

sin mobiltelefon, för att sedan besöka en butik för att känna och därefter använda en dator för 

att genom jämförelsesajter finna det billigare alternativet och genomföra ett köp. På så sätt har 

konsumenten tillämpat flera kanaler i sitt konsumerande. Syftet är att konsumenten ska kunna 

erhålla sömlös köpupplevelse oavsett vilken kanal de rör sig mellan (E-barometern, 2015; 

Picot-Coupey et al., 2016). Kopplat till mikroföretag är de olika kanalerna som de kan 

använda sig av för att nå ut till konsumenterna de som bland annat visas i bilden nedan. Den 

beskriver hur konsumenten (som är individen i mitten av bilden) kan använda sig av olika 

kanaler och även vilka kanaler som de kan påverkas av från företagen. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Omnikanal (källa: Svensson, 2015, s. 25) 

 

Den övergripande kanalen som används mest är mobilen då det går att kombinera flera 

kanaler till den. Exempelvis mail, sociala medier, kundservice och tillgång till att söka och 

finna kataloger online. De problem som uppstår för mikroföretag är att konsumenterna har 

kontrollen över företaget och det är företagets uppgift att anpassa sig efter sin målgrupp 

(Pousttchi & Hufenbach, 2014). Konsumenter har tack vare internet fått ett antal olika digitala 

enheter som de förväntar sig kunna växla mellan när de handlar. Oavsett om konsumenterna 

använder sig av exempelvis mobiltelefonen, kataloger eller webbutik för att handla förväntar 

de sig service och shoppingupplevelse (Picot-Coupey et al., 2016; Pantano, 2016). 
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Många gånger är en förändring det som krävs för ett företag för att kunna tillgodose 

konsumenternas efterfrågan vid omnikanaler. Konsumenter förväntar sig nämligen samma 

information och utbud oavsett om det gäller i butik eller handel över internet. När det kommer 

till teknologiska lösningar kommer konsumenterna att kräva mer och mer och för ett företag 

är det viktigt att alltid ligga steget före konsumenterna och kontinuerligt förbättra och förnya 

teknologin (Alfredsson & Bäckström, 2014). För att exemplifiera kan mikroföretag 

kombinera styrkan i fysiska butiker med styrkan i e-handel som resulterar i att de utnyttjar 

sina kanaler, det vill säga säljkanaler i butik och e-handel, fullt ut. Konsumenten har 

valmöjligheten att hämta ut de varor som konsumenten beställer på internet i butiken 

fraktfritt. Fördelarna som medförs till konsumenterna är att sortimentet oftast är större för e-

handeln jämfört med sortimentet i de fysiska butikerna. Till exempel om en storlek är slut i 

butik kan konsumenten beställa den via internet, fraktfritt, och på ett enkelt sätt (Alfredsson & 

Bäckström, 2014). 

 

Genom internet och alla de olika omnikanalerna har det bidragit till att minska kostnaderna 

vad gäller marknadsföring. Kostnaderna minskar då företagen på ett enklare och snabbare sätt 

når ut till flera människor via exempelvis spridning på bloggar och Instagram. Då 

mikroföretag har begränsade resurser och kompetens är omnikanaler ett effektivt och lätt 

användningsområde (Harris et al., 2012). Marknadsföra sig via olika kanaler kan för 

mikroföretag därför bidra till en strategisk konkurrensfördel. Svårigheten kring att 

marknadsföra sig via omnikanaler är att företag fortfarande använder mer 

massmarknadsföring än personlig marknadsföring. Om företag skulle ta detta i beaktande 

skulle svarsfrekvensen utvisa sig i ökad försäljning med 20-30 procent (Pousttchi & 

Hufenbach, 2014). 
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3. Tillvägagångssätt 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis presentera vilken metod som vi tillämpat i 

genomförandet av studien. För att sedan komma in på datainsamling, urval och metod som vi 

använt oss av både vid utformningen av uppsatsen och intervjuernas tillvägagångssätt. Vi 

beskriver även tillförlitligheten i studien. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Metodval 
 

Tidigare forskning har grundat sig på både enkäter, fallstudier, observationer och intervjuer 

vilket visas i bilaga 4. I den bilagan visas en tabell på några exempel på valda metodval av 

forskare som vi använt oss av i uppsatsen. 

 

Då metodvalen varierar innebär det också att det är både kvantitativa och kvalitativa studier. 

Studierna berör stora aktörer generellt och deras konsumenter runt om i världen men väldigt 

få studier handlar om mikroföretag och speciellt inom Sverige. Länderna som tidigare 

forskningar har varit fokuserade på är bland annat USA, Storbritannien, Spanien och 

Frankrike. Storbritannien och Tyskland är de länder i Europa som har mest procentuell andel 

av befolkningen som använder sig av e-handel tätt följt av Frankrike, Spanien och Norden 

(Postnord, 2016b). Det kan vara en förklaring till varför tidigare forskning fokuserat på de 

länderna. Därmed skulle vår studie komplettera och bidra med ett mikroföretags perspektiv på 

dagens marknad i Sverige. 

 

I ett uppsatsarbete är det viktigt att använda sig av en lämplig vetenskaplig metod gällande 

ändamålet. Vid avgörandet av tillvägagångssätt utgick vi från studiens syfte, 

problemformulering och frågeställningarna. Det finns två olika huvudformer av forsknings 

metoder som kan användas, nämligen kvantitativ metod och kvalitativ metod.  

Det som skiljer dessa metoder åt är att kvantitativ metod syftar till att kvantifiera och 

resulterar för det mesta i siffror och i statistik medan kvalitativ metod går på djupet och söker 

egenskaper och kvaliteter snarare än att generalisera resultatet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2009). För att uppfylla syftet med studien som är att få en ökad förståelse för hur lokala 

mikroföretag arbetar med att behålla sin marknadsplats, har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. En kvalitativ metod innebär också att forskare studerar saker i den naturliga 
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miljön och sedan försöker skapa en tolkning av det som människor ger dem (Ryen, 2004). För 

att få en djupare förståelse kring de berörda mikroföretagens marknadsplats genomförs 

intervjuer med informanter från lokala mikroföretag. Vid en kvalitativ metod är en vanlig 

strategi för att samla in data via intervjuer (Repstad, 2007). 

3.2 Val av marknad 
 

Studien avgränsas till ett geografiskt område i Dalarna då Sverige i sin helhet är för 

omfattande och tidskrävande för denna studie. 

Däremot är Sverige ett land som ligger långt fram när det gäller e-handel och har även 

potential att fortsätta öka inom svenska detaljhandelsbranschen (Postnord, 2016a). 

 

För att genomföra studien har vi valt att avgränsa oss till ett geografiskt område där två 

kommuner ingår. Kommunerna valde vi då de samverkar genom olika organisationer. Dalarna 

valde vi då de har haft en mer blygsam utveckling inom handeln där medelstora och små 

företag kan ställas inför andra utmaningar tillskillnad mot företag i mer storstadsområden 

(Länsstyrelsen, 2013). Under de senaste åren har handelsbranschen växt i Dalarna och det är 

mycket tack vare de stora företagen som exempelvis IKEA och Clas Ohlson (Region Dalarna, 

2014). Däremot för små och medelstora företag har den lokala utvecklingen kopplats samman 

med besöksnäringen och blivit en betydelsefull faktor som betonats de senaste åren i Dalarna 

(Länsstyrelsen, 2013). 

 

I Dalarna har vi valt att fokusera på lokala detaljhandelsföretag. Företag med ett sortiment av 

kläder väljer vi då kläder är enligt Postnord (2015) det som säljs mest på internet. Det visade 

sig även på deras undersökning 2016 under kvartal 2 (Postnord, 2016a). Därmed antas 

konkurrensen för klädföretag vara tuffare då det går att inhandla på flera platser. 

3.3 Insamling av information 
 

För att kunna formulera en referensram krävdes insamling av information för att kunna skapa 

en helhetsbild av företagens olika affärsmodellsval. Vid uppbyggnaden av referensramen har 

redan befintlig aktuell forskning tagits fram via Högskolan Dalarnas tillgång till databasen 

Scopus, relevant litteratur så som böcker och artiklar och diverse internetkällor. Vi ansåg att 

det var det mest lämpliga sättet att lägga fokus på för att bygga en bra grund för studien och 

vidare till intervjuerna. Vid insamling av all information har vi varit tvungna att göra ett urval 
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och prioritera det som tillsammans skapar en bra helhetsbild för denna studie, det vill säga 

tidigare forskning inom ämnet. 

 

Utifrån tidigare forskning valde vi sen att använda oss av intervju för att samla in information 

från informanter i företag för att skapa en förståelse givet syftet med studien som är att få en 

ökad förståelse för hur mikroföretag arbetar med att behålla sin marknadsplats. De intervjuade 

informanterna bidrog med kunskap, inblick och förståelse vad gäller information om hur de 

förhåller sig till dagens utveckling. Fördelarna med att intervjua personer som är intresserade, 

insatta i ämnet och har kunskap och åsikter anser vi väger tyngre än att intervjua någon 

slumpmässig person som det kanske visar sig inte har något intresse inom ämnet. Ryen (2004) 

stärker även vårt argument eftersom författaren rekommenderar att gå till de personer som är 

mest givande och relevanta. 

Idag används kvalitativa studier i samband med förändringar mer än förr och intervjuer är ett 

sätt att fokusera mer på informantens erfarenheter och tankar (Ryen, 2004). Det stärker vårt 

val av både forskningsmetod och insamling av information. Det gör det då företagen som vi 

valde att intervjua var inom detaljhandelsbranschen och med fokus på kläder och de står 

ständigt för förändringar på marknaden. 

3.4 Val av informanter 
 

Urvalet vi valde för denna undersökning var ett strategiskt urval. Strategiska urval bidrar till 

att få variation i svaren från de som intervjuas (Trost, 2012). När en miljö är bestämd är det 

lättare att börja leta efter företag och informanter (Ryen, 2004). Vi började med att söka 

information om lokala detaljhandelsföretag i de valda kommunerna innan vi kontaktade dem. 

Sökningen baserades på att företagen skulle vara lokala och inom detaljhandelsbranschen med 

försäljning av kläder. Vi kunde därför inte i förväg bestämma vilka vi skulle intervjua då det 

berodde på informantens tid och möjlighet att ställa upp på intervju. 

 

När vi sedan valt ut företag kontaktade vi personer på företagen som besitter kunskap om 

företagets företagssyn på marknaden. Eftersom vi valde en kvalitativ metod bidrar det till att 

antalet vi intervjuar kunde vara få eftersom vi väljer att intervjua personerna så djupgående 

som möjligt. Det gjorde vi genom intervjuer på ungefär 1 timme och via intervjuerna 

skapades en förståelse. Men antalet personer skulle kunna variera beroende på informationen 

som framgick i intervjuerna som vi tidigare nämnde och att ingenting nytt framkommer under 

intervjuerna mellan de fem intervjuade företagen. Det stärks även upp av Ryen (2004) som 
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beskriver att det väsentliga och viktiga är informationen och inte ett visst antal intervjuer 

(Ryen, 2004). Antalet potentiella informanter som var inom ramen för det strategiska urvalet, 

var till en början ett 20-tal från båda kommunerna. Antalet informanter som vi kunde tillgå 

blev sedan fem stycken. 

 

Vid intervju går det att benämna personerna som respondent eller informant. Skillnaden som 

Repstad (2007) förklarar är att en informant är en person som besitter lokalkännedom och 

information om faktiska förhållanden inom det valda forskningsområdet. Respondent är 

istället en person som ger information om individens egna känslor och åsikter (Repstad, 

2007). Med det i åtanke har vi valt att benämna de intervjuade personerna som informanter. 

3.4.1 Etik 
 

När forskning berör människor, som denna studie gör, är det viktigt att de etiska aspekterna 

tas i beaktande under korrekta former både före, under och efter avslutad uppsats (Högskolan 

Dalarna, 2013). Vi har utifrån Högskolan Dalarnas dokument fått tillgång till 

"Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna" 

som legat till grund för de etiska aspekterna. I dokumentet finns tillgång till etisk 

egengranskning som grundar sig på 7 stycken ja-, nej-, eller kanske frågor. Då alla svar på 

frågorna blev nej, behöver ingen etisk ansökan skickas in. 

 

Informanterna fick tillgång till information om studiens syfte och att det var frivilligt att delta 

i intervju. Denna information fick de både via informationsbrev och vid intervjutillfället. Alla 

namn på informanterna och företagen är anonyma och benämns som informanter och företag 

1-5. 

 

Informationen som framgick vid intervjuerna användes endast till studiens syfte. Högskolan 

Dalarna (2013) principer och krav är att all empiri ska efter att uppsatsen blivit godkänd 

förstöras eller förvaras oåtkomligt. Vi kommer därför att radera inspelningarna och förstöra 

anteckningarna. 

3.5 Intervjumetodik 
 

Det som låg till grund för studiens utformning av intervju var hur strukturerad intervjun skulle 

vara för att kunna besvara syftet. I och med att syftet med studien är att få en ökad förståelse 

var intervjuerna utformade som en halvstrukturerad intervju. 
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Målet med en halvstrukturerad intervju är att skapa en förståelse för mikroföretagens 

marknadsplats. Därför är det viktigt att skapa ett förtroende och tillit hos informanten innan, 

under och även efter en intervju (Ryen, 2004). 

En halvstrukturerad intervju innebär att intervjuaren har färdiga öppna frågor, så kallade 

huvudfrågor, men det går även att ställa följdfrågor till informanten som kan uppkomma 

under intervjun. Följdfrågorna presenteras inte i detalj eller i någon ordningsföljd (Ryen, 

2004).  

Att kunna ställa följdfrågor bidrar även med ökad validitet (Sallnäs, u.å.) vilket är någonting 

som vi vill uppnå med studien för att öka trovärdigheten. 

 

Fördelen med intervjuer är att det bidrar till en djupare förståelse för mikroföretag och dess 

syn på marknaden genom synpunkter och svar jämfört med en undersökning som är baserad 

på enkät. Det går även att förtydliga om frågor skulle vara oklart formulerade och även 

anpassa frågorna (Eriksson & Hultman, 2014). Att anpassa frågorna menas i denna studie att 

anpassa frågor utefter hur de intervjuade företagen ser på marknaden vilket innebär att 

företagen kan få olika frågor. Intervjun kommer att inledas med övergripande frågor som är 

lika utformade för alla för att sedan välja frågor antingen om den fysiska butiken eller e-

handel. Det är för att vi ska kunna ställa relevanta frågor.  

Nackdelen med intervju är att det är tidskrävande att bearbeta den insamlade informationen 

från intervjuerna (Sallnäs, u.å.). Därför ansåg vi att det var viktigt att börja i god tid med att 

intervjua företagen för att kunna få ett så bra bearbetat material som möjligt. Även för att 

kunna uppfylla studiens syfte som är att skapa en ökad förståelse för hur mikroföretag arbetar 

med att behålla sin marknadsplats vid den ökade konkurrensen. 

 

3.5.1 Utförande av intervju 
 

Vid intervjutillfället var vi förberedda genom att vi vara inlästa på ämnet samt frågorna som 

vi skulle ställa. Dels för att vi själva skulle känna oss trygga och inlästa på ämnet men också 

för att kunna generera så mycket information som möjligt genom intervjuerna och skapa en 

förståelse. 

 

Vi var tydliga med vilka vi är och vad undersökningen gällde för informanten och företaget, 

då de ska känna sig trygga med att ställa upp på en intervju. Det gjorde vi genom 

informationsbrevet som skickades ut till företagen vilket återfinns i bilaga 1. Vi tillämpade ett 
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tydligt språk genomgående i intervjun för att reducera risken att missuppfattningar skulle 

förekomma kring en fråga. Vi förklarade och försäkrade innan intervjun att denna 

undersökning är anonym för deltagarna då det ger deltagarna en, förmodligen, större vilja att 

delta. För att informanten skulle känna sig trygg kunde vi skicka ut vår frågemall till 

informanten någon dag innan så de kunde förbereda sig. Det skedde i ett fall av intervjuerna. 

Detta kan påverka resultatet både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att 

informanten kunde ge djupare och mer ingående svar då informanten fått mer tid att fundera 

ut ett tydligt svar på frågan. De negativa påverkningarna som detta kan innebära är att 

informanten inte ger några spontana svar. 

 

Intervjuerna genomfördes i butiken, på deras kontor, som informanterna och vi som intervjuar 

i förväg bestämt. Det gjorde vi för att underlätta för informanten som redan befann sig i 

butiken och informanten fick själv välja den tidpunkt som passade bäst för han/hon. 

Intervjuerna varade i cirka en timme där vi båda var närvarande vid alla tillfällen. En timme 

avgränsade vi oss till bland annat för att det inte får bli för kort och ytligt men inte heller för 

långt då många inte kan avsätta för lång tid enligt Ryen (2004).  

Under intervjun ställde en av oss frågor och den andra antecknade. Intervjuerna var utformade 

med de första frågorna om företaget som inledande frågor. Sedan fokuserade frågorna på 

marknaden och sedan utefter företagets verksamhet, blev frågorna fokuserade på antingen 

enbart fysisk butik eller både fysisk butik och e-handel. Det avslutades med frågor berörande 

företagets långsiktiga mål och möjligheten att kontakta dem igen om någon fråga skulle 

uppkomma senare. Intervjumallen återfinns i bilaga 2. 

Frågorna var formulerade på ett generellt och öppet sätt för att kunna få informanten att tala 

och försöka undvika att överspecificera innehållet (Ryen, 2004). Enligt Ryen (2004) är detta 

för att få ett naturligt flyt och eftersträva ett vanligt samtal. 

 

Efter godkännande från informanten så spelades intervjuerna in. Det gjordes för att lättare 

minnas vad informanten berättade. Vi kompletterade även med anteckningar. Skulle personen 

inte vara bekväm med att bli inspelad använde vi endast anteckningar för att göra informanten 

så bekväm som möjligt samt för att få informanten att ställa upp på intervjun. 

Att spela in intervjuerna accepterade alla informanter vilket resulterade i att vi kunde fokusera 

och vara mer uppmärksamma på bland annat informantens kroppsspråk och tonfall. Det stärks 

även av Ryen (2004) genom att spela in intervjun hjälper det till att få med all information. 

Tillit mellan de som intervjuar och informanten är en viktig faktor som en bra intervju präglas 
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av då det bidrar till engagemang och information (Repstad, 2007). 

 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) är intervjuer inte helt oproblematiska och vid 

genomförandet bör tre effekter tas i beaktande. Dessa effekter är intervjuareffekten, Halo-

effekten och centraltendensen (Eriksson & Hultman, 2014). Intervjuareffekten syftar till att 

det alltid uppstår någon form av samspel mellan intervjuare och informant som kan ge utslag i 

resultaten på ett icke önskvärt sätt. Halo-effekten innefattar tendensen att påverkas av annat 

än det som ska bedömas, till exempel att endera parten är välkänd eller har en fin titel. Den 

sista effekten som bör tas hänsyn till är centraltendsen och innebär att många undviker 

extremvärden i sina uttalanden (Eriksson & Hultman, 2014). Kopplat till vår studie, hade vi 

alla dessa tre i åtanke när vi valde att anonymisera informanterna i studien för att 

informanterna ska känna sig mer trygga. 

3.6 Metod för dataanalys 
 

Den metod för dataanalys som vi valde till den här kandidatuppsatsen är innehållsanalys. 

Analysen används i olika former av kommunikation för att kunna tolka och dra en slutsats 

baserat på det empiriska materialet (Czarniawska, 2014). Kommunikation är i den här studien 

intervjuer som vi sedan kommer att analysera och tolka.  Den kvalitativa innehållsanalysen 

har sitt fokus på att tolka en text på en djupare nivå och skapa en förståelse (Isaksson, u.å.). 

Patton (1990) beskriver att det finns en tre stegs process vad gäller kvalitativ innehållsanalys. 

De tre stegen är att koda, identifiera och att kategorisera teman eller mönster som 

framkommer i materialet. 

 

För att få fram ett eventuellt mönster valde vi att använda oss av en matris som kategoriserar 

upp vad varje informant svarade på frågorna vid intervjutillfället. Texterna från intervjuerna 

lästes igenom ett antal gånger för att skapa en helhetskänsla men också för att reducera bort 

information som inte var relevant. Det gjorde vi för att sedan kunna identifiera meningar som 

är av relevans för denna studie. När det var gjort försökte vi sedan att identifiera ett 

mönster/tema för att sedan kunna se kopplingar och teman som fångade innebörden i 

intervjuerna (Ryen, 2004). De identifierade meningarna och mönstren som kunde utläsas efter 

intervjuerna är sammanställda i matrisen i bilaga 3. 

 

De olika kategorierna som vi valde att använda baserade på affärsmodellsvalen var: 

• Syn på marknaden	  
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• Resonemang kring verksamheten	  

• Strategi	  

 

Vid kategorisering av teman från intervjuer är det viktigt att komma ihåg att det som 

framkommer i matrisen är författarnas egna analys och kategorier. Det innebär att andra 

författare kanske hade använt andra kategorier från samma mängd information (Ryen, 2004). 

Det gör analysen inte mindre trovärdig på något sätt, utan det finns bara många olika sätt att 

förstå och uttrycka sig på. 

 

Denna matris finner ni under Bilaga 3. 

 

3.7 Studiens tillförlitlighet 
För att bedöma kvaliteten på studien bör två aspekter tas i beaktande, det vill säga validitet3 

som även kan nämnas som trovärdighet och reliabilitet4 som kan nämnas som pålitlighet.  
För att en studie skall vara genomförbar krävs en operationalisering, det vill säga att en 

problemställning måste preciseras i form av ord och tankar. Operationalisering är enligt 

Bjereld et al. (2009, s. 111) kopplat till validitet och reliabilitet för att se hur 

operationaliseringen överensstämmer med den framtagna referensramen. 

3.7.1 Trovärdighet 
 

För att minska risken att mäta någonting som inte är avsett att mäta är det viktigt att ställa 

relevanta intervjufrågor i förhållande till studiens syfte och därmed öka trovärdigheten i 

uppsatsen. En operationalisering skedde därmed med teorin för att skapa relevanta 

intervjufrågor. Då vi båda två deltog vid intervjuerna ökar trovärdigheten då risken för 

missuppfattningar reduceras eftersom vi erhåller samma information. Det som väger upp 

trovärdigheten är även att intervjuerna spelades in. Eftersom att intervjuerna genomfördes vid 

företagen upplevde vi att intervjusituationen blev något mer avslappnad än om miljön vore 

annorlunda. Detta tror vi ledde till att informationsdelgivandet blev lättare för informanterna 

och att de inte hade några problem med att svara på frågorna. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Validitet handlar om att se om det som mäts verkligen är det som avses att mätas (Sohlberg & Sohlberg, 2014). 
Validitet kan även beskrivas genom begreppet trovärdighet (Ryen, 2004).	  
4	  Reliabilitet är beroende av hur någonting mäts. Det är av stor vikt att mätningarna blir noggrant utförda för att 
mätningen ska anses vara trovärdig. (Bjereld et al., 2009). Pålitlighet är ett annat begrepp som kan beskriva 
reliabilitet (Ryen, 2004).	  
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De fem intervjuerna anser vi bildar en stabil grund för att denna uppsats ska vara hållbar och 

tillförlitlig. Det grundar vi på att vid intervjuerna gav informanterna oss information som var 

informativ, givande och utförlig. Med det som argument har inte den valda metoden påverkat 

resultatet negativt eller antalet företag som intervjuats. Ett större antal företag hade troligtvis 

stärkt resultatet positivt men förmodligen inte bidragit med så mycket mer information. Det 

grundar vi på att informationen som framkommit vid intervjuerna blev liknande från alla fem 

företag. Det som kanske hade bidragit med mer information hade varit om vi inte valt att 

avgränsa oss till en specifik inriktning på marknaden utan valt mikroföretag i allmänhet inom 

de valda kommunerna. 

 

Vi kan inte generalisera detta resultat för samtliga mikroföretag i Sverige men däremot har det 

bidragit till en ökad förståelse för hur lokala mikroföretag i de valda kommunerna arbetar för 

att behålla sin marknadsplats. Vi är även medvetna om att det kan vara olika för alla 

mikroföretag beroende på var i Sverige de är lokaliserade men även i andra länder. Därför kan 

vi inte generalisera men däremot är resultatet trovärdigt för denna studie och studiens syfte. 

Trovärdigheten ökar även då informanterna berättar om sina egna erfarenheter och historier 

och inte någon annans. 

 

För att stärka upp trovärdigheten i vår studie valde vi även att tydliggöra kopplingen mellan 

teori och empiri i analysavsnittet vilket även Repstad (2007) beskriver som en fördel. 

 

I och med att studien är utformad utifrån ett kvalitativt forskningssätt så bör vi reflektera över 

våra egna kunskaper och erfarenheter för att kunna öka trovärdigheten. Vi båda har teoretisk 

förkunskap om ämnet genom studier på Högskolan Dalarna vilket även stärker trovärdigheten 

då vi är insatta i ämnet företagsekonomi och i företagsekonomiska facktermer. 

3.7.2 Pålitlighet 
 

Vid första kontakten med företagen och informanterna var vi tydliga med att vi bara ville ha 

information och inte kommer att ange informanten eller företagets namn. Det förklarades 

även i informationsbrevet samt förutsättningarna för intervjun, vilka vi som intervjuar är och i 

vilket samband som vi gör denna intervju. Den informationen fick samtliga informanter innan 

och även vid intervjutillfället. Det stärker både trovärdigheten och pålitligheten från både vår 

sida och informantens vilket även Ryen (2004) påpekar. I och med att företagen är anonyma 

anser vi att informationsdelgivandet ökar och därmed pålitligheten från informanterna. Vi är 



	  

	   35	  

samtidigt medvetna om att anonymisering kan minska trovärdigheten och pålitligheten och 

studiens genomförande kan ifrågasättas. Anonymisering kan innebära revidering av 

informationen för att minska spårbarheten till vederbörande företag. Revideringen kan 

innefatta bland annat antal anställda, konkurrenter samt var de finns placerade på marknaden 

gällande den fysiska butiken. 

 

Pålitligheten kan även testas genom den interna reliabiliteten. Det innebär att olika forskare 

ska identifiera teman och mönster i samma utskrift av intervjuerna, det vill säga det empiriska 

materialet. Att betrakta den interna reliabiliteten istället för den externa har att göra med att 

det är svårare att använda externa på kvalitativa studier (Ryen, 2004). I och med den ständiga 

förändringen gällande bland annat mikroföretagens affärsmodellsval blir det i princip omöjligt 

att uppnå samma resultat. 

 

Fördelarna med intervjuer är att det bidrar till en djupare förståelse då informanter från 

mikroföretag beskriver dess verksamhet vilket innebär att de besitter rätt kunskap för studien. 

Rätt information bidrar även till trovärdighet och pålitlighet. Intervju ger en mer djupare 

diskussion där följdfrågor kunde ställas om någon fundering framkom under intervjun och vi 

som intervjuade kunde även observera kroppsspråket. Det som är mindre bra med intervju är 

att det kräver en viss tid för informanterna som de ibland inte kan lägga på att bli intervjuade. 

I vårt fall hände detta. Vi kontaktade företag i de valda kommunerna varav fem stycken hade 

möjlighet att ställa upp på intervju. Det vi hade kunnat göra annorlunda i denna process är att 

vi hade kunnat kontakta företagen tidigare än vad vi gjorde då det är en period nu med bland 

annat bokföring, personalutbildningar och modevisningar inför sommarkollektionerna. Ett 

annat exempel hade kunnat vara att utöka marknaden till mikroföretag i allmänhet inom de 

valda kommunerna för att öka omfattningen av studien. 

Intervjuperioden hade vi däremot inte kunnat ändra på, dels för att inte göra intervjuerna 

innan teorin är färdigställd, men inte heller för sent då vi arbetar under en begränsad tid. Med 

den begränsade tiden är det även nödvändigt att begränsa antalet företag för att kunna göra en 

djupintervju. Eftersom genomförandet av intervjuer åstadkoms inom loppet av två veckor kan 

det anses stärka trovärdigheten och pålitligheten då detaljhandeln är ständigt under 

förändring. I och med att det är en kort period hinner inte marknaden för mikroföretag 

förändras som om vi skulle ha genomfört intervjuerna under en longitudinell tidsperiod. Detta 

kan även anses stärka pålitligheten i studien eftersom informanterna utgår från hur marknaden 

tedde sig precis just då. Om intervjuerna hade genomförts under en longitudinell tidsperiod 
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misstänker vi att informanterna skulle ha haft olika uppfattningar med tanke på internet och 

detaljhandelns utveckling. 

3.8 Källkritik 
 

För att öka tillförlitligheten i studien i så stor utsträckning som möjligt valde vi att ställa oss 

kritiska till källorna som vi valde att använda oss av i referensramen i direkt anslutning till när 

de publicerats. Då vi studerar ett ämne som är under ständig förändring använder vi oss inte 

av för gamla källor. De källor som kan anses vara gamla valde vi att stärka upp med nya 

vetenskapliga artiklar. Ett exempel ur texten kan vara Bergström (2002) och Stanic (2004) 

som stärks upp av Picot-Coupey et al. (2016). 

 

Vi är medvetna om att samtliga källor inte är vetenskapliga artiklar, men vi har trots det valt 

att använda oss av dem. Det gör vi för att vi anser att de källorna ändå kan ses som trovärdiga 

och ovärderliga för studien. De källorna kan vara exempelvis Handels utredningsinstitut 

(2016) och Svensk handel (2014). Det kan även vara tidigare uppsatser som vi använt i viss 

utsträckning, som exempelvis Stanic (2004) om konkurrensen i dagligvaruhandeln samt 

Alfredsson och Bäckström (2014) om framtidens butik. 

 

I vår studie har vi valt att undersöka var artiklarna vi använt oss av är publicerade och därmed 

försäkrat oss att källan är granskad av en seriös organisation. På så sätt har vi säkerställt 

källans äkthet. Då vi valt att använda oss av Högskolan Dalarnas tillgång till databaser som 

Scopus innebär det att det är en säkerhet då källorna är kvalitetsgranskade av kunniga 

människor inom området. 

 

Vad gäller intervjuerna så valde vi att sammanställa intervjuerna direkt efter för att kunna 

återge resultatet av intervjun fullständigt och rättvist. Våra anteckningar stärks även upp av 

inspelningarna vid utformningen av sammanställningen. Då vi intervjuade informanter med 

kunskap om deras företag ökar trovärdigheten. 
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 

Detta avsnitt behandlar den empiri vi erhåller från intervjuerna. Inledningsvis presenteras 

vem på företaget som ställt upp på intervju. För att sedan presentera företagens 

marknadsplats samt synen på en integrerad marknad och företagens långsiktiga mål. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Företag 1 
 
Informanterna som vi intervjuade på det första företaget var delägarna. 

4.1.1 Marknadsplats 
 

Företaget har sin marknadsplats i utkanten av staden och det beror främst på att kostnaderna i 

stadskärnan är alldeles för höga för dem, då de anser att det är mest stora aktörer som har råd 

med de hyrorna. När det kommer till konkurrenter på marknaden anser de inte att de ha någon 

direkt konkurrent då de har varumärken som ingen annan butik i området har. Men bortsett 

från det så är det de stora aktörerna som de anser är de största konkurrenterna och webbshopar 

överlag då konsumenter har en större möjlighet att få tag på företagets märken någon 

annanstans. 

 

De har valt att marknadsföra sig via Facebook, Instagram och på deras hemsida. Det är för att 

ge konsumenten bra service och tillgänglighet samtidigt som företaget även ser det som 

kostnadseffektiva marknadskanaler. Företaget har ännu inte några rabatter eller liknande 

erbjudanden, vilket är någonting som diskuteras som ett framtida sätt att locka konsumenter 

till butiken. 

Företaget har valt att inte genomföra någon segmentering på marknaden, utan de har valt att ta 

in det sortiment som de anser passar in. De har även sina stamkunder som varit med från 

starten av företaget. 

4.1.2 Syn på marknaden 
 

Företaget har idag sin verksamhet både i fysisk butik och via e-handel. Innan etableringen av 

e-handel fanns företaget i ca 1-2 år. De har valt att ha sitt fokus på butiken, som deras kärna i 

verksamheten, då de ser e-handel som ett bra komplement och en bra marknadskanal. En 

anledning är att ägarna menar att många konsumenter först letar på internet för att sedan 

besöka en butik för att köpa produkterna.  
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Fördelen som de kan se med fysisk butik är att konsumenten har möjlighet att främst se och 

känna på produkterna, och ge den personliga servicen som ägarna vill. Företaget lägger även 

stor vikt vid att de vill vara den främsta presentbutiken, då de anser att ett fint paket ger ett 

fördelaktigt intryck vilket inte paket som skickas via e-handeln kan erbjuda. Vissa produkter 

säljs inte via e-handel, specifikt ett märke som företaget enbart erbjuder i butiken. Detta för 

att många redan sålde det märket via e-handel. 

 

Anledningen till att de valde att implementera e-handel var främst för att vara mer tillgängliga 

och nå ut till flera människor då webbsidan är tillgänglig över hela Sverige. Det var även för 

att fler människor skulle få upp ögonen för företaget och dess sortiment. Det förra systemet 

som ägarna valde att använda till deras e-handel var inte helt färdigutvecklat, vilket de inte 

visste från första början. Det ledde till mycket problem och extra kostnader. Den första sidan 

var inte heller integrerad med fysiska butiken vilket bidrog till att ägarna själva fick skriva 

upp vad de sålde i butik och ta bort produkterna på lagersaldot via e-handel. Ägarna menar att 

det finns ett stort utbud av olika e-handelssystem och de har nyligen bytt till ett enklare 

system med ett treårs kontrakt. Svårigheterna som de upplevde i början var att systemet inte 

var helt synkroniserat, men nu är den fysiska butiken och e-handeln synkroniserat och 

integrerat. För företaget innebär det att lagersaldot i butik och e-handel samverkar, 

konsumenterna kan göra retur i butik men även hämta ut produkterna i butik. 

För företaget är det viktigt med en lockande hemsida som är enkel, med fina bilder och lätt att 

handla från. Idag använder företaget Klarna som ett av betalningsalternativen, vilket de inte 

alltid haft. Det underlättar för konsumenter att handla då de känner sig mer säkra med 

betalningen. 

 

Ägarna beskriver även svårigheten till att nå ut till konsumenter och synas. De har därför 

anlitat en mediabyrå som hjälper dem med bland annat sökordsoptimering och att synas mer 

på Google, där deras främsta mål är att synas på första sidan vid en sökning. Nackdelen är att 

processen tar ungefär tre månader innan det ger resultat på Google, men som ger fördelar ur 

ett långsiktigt perspektiv. 

4.1.2.1 Långsiktiga mål och investeringar 
 

Företaget har som långsiktigt mål att bli starka på hemmamarknaden och ta marknadsandelar 

då de vill bli den självklara presentbutiken och har därmed fokus på butiken. För att kunna 

genomföra detta väljer ägarna att ta in unika märken som inte finns i närområdet för att sticka 
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ut från mängden företag. 

4.2 Företag 2 
 

Informanten som vi intervjuade är ägaren på företaget. 

4.2.1 Marknadsplats 
 

Företaget har inte genomfört någon segmentering av marknaden men de anser att de når 

målgruppen ungdomar i 18-24 års ålder samt målgruppen 50 år och uppåt med deras 

sortiment. Enligt ägaren är åldersgruppen 30-40 år, den som är mest aktiv på deras Facebook 

sida, men att de inte besöker butiken i lika stor utsträckning som resten av målgrupperna. 

 

För att nå ut till sin målgrupp marknadsför sig företaget bland annat genom annonsblad, 

direktreklam och Facebook. För att ta reda på var företagets målgrupp bor har de tagit hjälp 

av postens kundregister och jämfört det med företagets kundregister. På det sättet kan de 

marknadsföra sig och nå ut till rätt personer direkt. 

Genom företagets statistik visade det sig att företaget har runt 700 stycken stamkunder, och 

det innebär för företaget att konsumenterna handlar 2 gånger om året i butiken. 

 

Företagets marknadsplats ligger centralt men de närliggande butikerna anser ägaren inte vara 

konkurrenter, då de istället kan dra nytta av varandra. Den konkurrens som istället infinner sig 

i dagens samhälle är konkurrensen om pengar där resebranschen är ett stort hot. Hot i den 

bemärkelsen då ägaren menar på att människor väljer att spendera pengar på resor istället för 

kläder. 

4.2.2 Syn på marknaden 
 

Företaget har idag ingen e-handel, men marknadsföring sig på Facebook. Till hösten har 

företaget med hjälp av ett IT företag valt att implementera ett system på internet som arbetar 

för att marknadsföra lokala företag i Sverige. Detta system heter MyMall och kan beskrivas 

som en galleria på internet där konsumenter har möjlighet att söka på valfri stad där sedan 

stadens lokala företag visas. Detta system kommer att tillämpas i hela Sverige, förutom i de 

tre största städerna. 

MyMall fungerar genom att den fysiska butiken är integrerad med denna sida då konsumenten 

kan beställa från företagens hemsida och hämta ut i butik. Det ser ägaren som en fördel då det 

kan bidra till merförsäljning när de hämtar ut produkterna i butik men också en fördel då 
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konsumenten kan prova kläderna i butik direkt. 

Ägaren menar på att han har sett ett mönster som är generellt i alla butiker. Det är att det är 

mindre kunder i butik men att de som besöker butiken handlar mer då de redan i förväg vet 

vad de eftersöker. Genom internet har de möjlighet att söka på produkter som de är 

intresserade av innan de besöker butiken och därmed sparar de tid i butik. Det är någonting 

som han eftersträvar vid införandet av MyMall. 

 

En anledning till att företaget inte valt att använda en egen e-handelssida är då ägaren menar 

att de är få aktörer som tjänar på e-handel, bland annat då transporter är en extra kostnad. 

Ägaren menar att det är bättre att komplettera istället för att konkurrera med stora aktörer 

vilket MyMall kan bidra med.  

Det integrerade systemet ser de som en tillväxtstrategi då de vill nå ut till flera människor och 

även bidra med en bättre uppfattning om företaget, vilket även är deras mål. Målen är att nå ut 

till flera människor och därmed sälja mer. Ägaren säger att statistik visar att 44 procent letar 

på internet först innan de besöker en butik. 

 

Ägaren skall snart gå i pension vilket medför att företaget inte har några större långsiktiga mål 

då framtiden anses vara oviss angående överlåtelse av affärsverksamheten. Den största 

investeringen just nu är MyMall. 

4.3 Företag 3 
 

Informanten som vi har intervjuat är delägare och har sitt huvudansvar vad gäller 

marknadsföringen, ekonomi och företagets planer ett år framåt. 

4.3.1 Marknadsplats 
 

Företaget inriktar sig på kvinnor som uppskattar kvalité och värde för pengarna. Företaget har 

valt att inte segmentera marknaden av den anledningen att det är svårt att uppskatta ålder. 

Eftersom vi alla är olika och har olika preferenser. Genom att istället inrikta sig in på kvalité 

och värde menar informanten att företaget kan uppskatta vilka kunder som besöker butiken. 

 

Företagets marknadsplats är centralt belägen och informanten berättar att placeringen av butik 

är väldigt viktig. Genom goda grannar som ligger runt omkring butiken kan företagen hjälpas 

åt och locka fler konsumenter. Idag handlar det mycket om destinationshandel, vilket innebär 

att konsumenten vet vart de ska. Det gör också att det alltid är någon av butikerna i området 
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som drar till sig trafik. 

Då butiken ligger centralt leder det till att butiken är synlig och lättillgänglig för 

konsumenterna. Informanten anser att den största konkurrensen på marknaden är om pengar 

då konsumenter idag väljer att lägga pengar på bland annat resor och sparande mer än kläder.  

 

Någonting som gör företaget unikt är deras sortiment då de endast tar in ett begränsat antal av 

varje storlek. Det gör att konsumenten väljer att handla direkt istället för att vänta men gör 

också köpet mer speciellt då det inte är så många som kan handla liknande kläder. En annan 

sak som bidrar till företagets konkurrensfördel är deras kläder. Konsumentbeteendet idag är 

att konsumenterna står i butik och letar sedan om det finns billigare någon annanstans. 

Toppmärkena som butiken erbjuder är ganska restriktiva till försäljning via e-handel för att 

kläderna inte ska gå att få tag på billigare eller enklare än i butik. 

 

För att nå ut till sina kunder använder de sig av traditionell media som lokal tidning men även 

kundklubb, sociala medier, mail och vykort. Någonting som de valt att inte satsa på är sms. 

Det viktiga är att nå konsumenterna på deras villkor då vi uppskattar olika budskap. En 

anledning till att inte skicka sms är för att de inte har något uppbyggt system för det. Men 

också för att i en skala som visar vad konsumenter uppskattar för budskap ligger sms 

erbjudanden lågt. Vykort skickas ut då någon konsument fyller år, vilket ger en väldigt 

personlig känsla och uppskattning. Denna information får företaget genom deras kundklubb 

och kundkort i form av stämpelkort. På stämpelkortet som sedan lämnas in till företaget står 

det namn, telefonnummer, eventuellt mail och födelsedatum. Företaget har en tävling varje 

kvartal då de samlar in alla stämpelkort som är inlämnade under perioden och gör sedan en 

dragning om olika utlottningar. För att visa upp nya produkter och för att visa uppskattning 

till kunderna arrangeras modevisningar i butiken med jämna mellanrum. 

4.3.2 Syn på marknaden 
 

Informanten berättar att i dagens samhälle konsumerar vi inte i lika stor utsträckning som 

tidigare år, men vid handel har konsumenten däremot ett större utbud då handel sker både via 

fysisk butik och via e-handel. När butiken startades berördes aldrig e-handel som en 

konkurrent och togs inte heller upp i årsplanen men marknaden förändras ständigt. Ett 

mönster som kan visas är att konsumenter idag söker först via e-handel för att sedan 

genomföra köpet i en fysisk butik. 
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Företaget har idag ingen e-handel men ett integrerat kassasystem som är under etablering. 

Systemet innebär att kassan integreras med lagersaldot på hemsidan vilket gör att företaget 

kan visa upp sitt sortiment med lagersaldo i nutid. Genomförs ett köp i butik, minskar 

lagersaldot på internet. Detta system erbjuder både e-handel och hemsida med bokning, där 

företaget har valt att använda endast bokning, då de valt att ha fokus på butik. 

Nackdelen som informanten kan se med det här är att det är tidskrävande att lägga upp alla 

produkter, därför har de valt att börja i en liten skala och inte ha alla kläder med på hemsidan. 

För konsumenter som besöker hemsidan erbjuds att de kan de boka kläder i 24 timmar och 

hämta ut kläderna i butik vilket även kan bidra till merförsäljning. Informanten säger att det 

har visat sig att de lönsammaste företagen är de som har systemet att konsumenterna hämtar 

ut varorna i butik. 

Det fokus som bör vara på systemet är att hinna uppdatera och hålla hemsidan aktuell. Det är 

viktigt att människor hittar till hemsidan för att det ska bli lönsamt och därför har företaget 

bland annat tagit sökordsoptimering till hjälp. Företaget kommer även att planera sin tid väl 

innan etableringen av systemet för att vara så väl förberedda som möjligt och hålla god 

kvalite från start. 

 

Systemet hjälper även företaget att se vad som går bra och mindre bra och kommer därför 

vara som ett stöd vid inköp och produktplaceringen i butik. Vid rapporter av systemet är det 

en förutsättning att ha god tolkningsförmåga för att få fram det som efterfrågas, annars menar 

informanten att det är som att kasta pengar i sjön. 

 

Senaste statistiken visar att det tidigare tog fem stycken besök innan ett köp, nu tar det tre 

stycken besök innan ett köp. Det gäller generellt för alla butiker berättar informanten. 

Konsumenterna är idag mer orienterade och vet vad de vill ha, vilket enligt informanten har 

att göra med e-handeln. Om konsumenterna inte finner det de är ute efter, då har de 

förmodligen redan valt en annan butik att besöka. Det värsta som kan hända är att 

konsumenten tror att produkterna finns i butik då de funnit produkten på hemsidan, och det 

visar sig att de inte gör det, då uppstår en stor besvikelse och en missnöjd konsument. 

Då konsumenten söker via e-handel först och sen besöker butiken bidrar det till att det är av 

stor vikt med rätt bemötande och att konsumenten känner att besöket uppskattas. För att 

konsumenten ska få en bra köpupplevelse är den personliga relationen viktig men också att 

jobba med kundvarvet anser företaget. 
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Största utmaningen som de ser med etableringen av systemet är att nå ut och attrahera nya 

kunder som ännu inte besökt butiken men också att trygga det företaget nu har vilket inte görs 

genom en snabb utveckling. Det ska istället baseras på en stabil och säker utveckling. 

Den fysiska butiken kan fortfarande konkurrera med e-handel men bara om företaget väljer 

rätt strider menar informanten. I det här fallet innebär det, det nya bokningssystemet och den 

personliga hjälpen och relationen i butik som för mikroföretag hela tiden kan utvecklas. 

4.3.2.1 Långsiktiga mål och investeringar 
 

Marknaden växer till viss del hela tiden och förväntningarna på en marknad är därför aldrig 

densamma. Detta beror till stor del på att de stora kedjorna öppnar flera butiker idag med 

koncept för mindre orter. Vilket i sin tur leder till att de lokala butikerna får allt hårdare 

konkurrens.  

De långsiktiga målen som företaget har är att utveckla sortimentet och erbjuda den här extra 

servicen och merförsäljning då det har visat sig att konsumenter idag gör färre besök. Varje 

besök är därför extra viktigt. 

4.4  Företag 4 
 

Informanten som vi intervjuade är ägaren till företaget. 

4.4.1 Marknadsplats 
 

Ägaren beskriver sin största konkurrent som finansiella medel det vill säga pengar och inte 

andra klädkedjor. Vidare menar ägaren att konsumenterna spenderar mer pengar på resor och 

renoveringar när räntan är låg. Därmed har konkurrensen genomgått en förändring och nu 

kompletterar och hjälper handlare varandra menar informanten. 

 

Över 40-45 år har ägaren varit med i branschen och menar att det var bättre förr, förr var det 

en annan sorts konkurrens. Då var det jämbördiga handlare i området. Idag är ägaren tacksam 

för de handlare som existerar och menar på att de istället kan dra nytta av varandra på olika 

sätt, likt ett kluster. Genom stadens centrumförening diskuterar de olika ägarna till butikerna 

runt om med varandra om bland annat annonsering. Ägaren är väldigt centrum engagerad och 

har en bakgrund som vice ordförande i centrumföreningen men är idag suppleant. I denna 

förening delas tips och idéer. Ägaren är även delaktig i en handelsgrupp i kommunledningen. 

Konkurrensen har på bara några år blivit mer påtaglig och det menar ägaren att det utmärker 
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sig i och med att de talar med varandra. Något som var nästintill otänkbart förr. Det nämns 

även att ägaren ser e-handel som en utmaning och konkurrent. 

 

Vidare talar ägaren om att ingen segmentering har gjorts men att det är en vuxen publik på 

35-40+ år. Många äldre vill klä sig ungdomligt och företaget tillhandahåller ett unikt 

sortiment. Då detta är målgruppen fungerar traditionella tidningsannonser exceptionellt, något 

som inte är lönsamt i den unga ålderskategorin. För fyra år sedan valde företaget att ha 

tidningsannonser med rabatterade priser eller rabattkuponger för urklipp. Till allas stora 

förvåning erhöll de 795 stycken kuponger. Andra företag blev förvånade då de tidigare hade 

diskuterat kring att tidningsannonser inte fungerar idag. 

4.4.2 Syn på marknaden 
 

Vidare nämner ägaren MyMall konceptet som är tänkt att etableras till hösten. Syftet är att 

konsumenter inom några mils avstånd skall kunna se plagg och boka för att sedan besöka 

butiken och erhålla ordern. Detta medför förhoppningsvis merförsäljning. Med tanke på att 

ägaren börjar bli till åren är detta något de valt att inte engagera sig i. Trots detta tror ägaren 

på MyMall konceptet och skulle ha implementerat det om inte det vore för ålderns skull. 

Dock nämner ägaren att konceptet kräver mycket resurser i form av tid, personal och pengar 

och finns inte produkterna i butik som exponeras via hemsidan kan det bidra till badwill för 

företaget. 

 

Ägaren tror att framtiden mer och mer kommer att bestå av den här typen av konsumtion. 

Även att många butiker startar bara för att konsumenter skall kunna klämma och känna, likt 

ett showroom och mindre vanliga butiker. 

 

Eftersom ägaren har många års erfarenhet sker det mesta per automatik, således behövs ingen 

årsplanering. Spontanitet är något ägaren förespråkar vid inköp, realisation, säsong men även 

vid väderlek. Är det fint väder kan en halv sida/ hel sida annons ge stor slagkraft och vice 

versa om det är sämre väder kan en påkostad annons vara bortkastat. Vid 

annonsplanering/strategi använder företaget sig av den lokala tidningen med centrumchans 

och företaget har förbundit sig att annonsera åtta gånger per år. Strategin bakom 

butiksplaceringen har alltid varit att vara centralt. 

 

Den viktigaste egenskapen att besitta vid fysisk handel anser ägaren vara att kunna sin 
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bransch, kunder och sitt inköp, det vill säga att tillhandahålla rätt produkter. Även att kunna 

bokföringsdelen anser ägaren vara fördelaktigt. 

 

En av anledningarna till att företaget valt att inte ha e-handel beror på att de vill kunna 

tillgodose kunden den bästa servicen genom kundinteraktion. 

4.4.2.1 Långsiktiga mål och investeringar  
 

Ägaren betonar att företagets långsiktiga mål är att överleva i branschen och för att vara 

lönsamma och överleva branschen skall de se över sina produkter. Är det något plagg som 

säljs 1-2 gånger per år skall det plagg reas ut och därefter inte lagerföras igen. Företagets 

uppfattning om marknadens framtid är att privata butiker kommer att avvecklas och vara 

borta inom 5 år. Istället tror ägaren att de stora aktörerna med mer resurser kommer att 

etablera sig i städer med ett småstadskoncept. De tror även att det kommer bli mer och mer 

likt systemet att boka produkter för att hämta ut varorna i butik. 

  

4.5 Företag 5 
 

Informanten som vi intervjuade var ägaren till företaget. 

4.5.1 Marknadsplats 
 

Från och med starten har fokus alltid varit på att tillhandahålla exklusivare kläder och de 

vänder sig till en målgrupp som uppskattar mode och kvalitet. Likt de tidigare intervjuerna 

anser även denna ägare att likartade butiker mer ses som kollegor och komplement. De lägger 

stort fokus på kundbemötande och kundinteraktion och tillgodoser kunden med en hög 

servicegrad och därför ser de många fördelar med att ha en fysisk butik. Under intervjun 

påpekas det att det är viktigt att de har bra kun(d)skap om kunden. Uppskattningsvis kommer 

30 % av företagets kunder från staden, varav många av dessa är stamkunder och resterande 70 

% är kunder från hela Sverige. Företaget är unikt i den betydelsen att det är en komplett, 

multibrandstore med specifika, internationella varumärken som är uppbyggda i olika sorters 

shoppar och att de har fullsortiment på både herr, dam, barn och skor. Det finns inte många 

liknande butiker i hela Sverige och det är en fördel enligt ägaren. Företagets marknadsstrategi 

är kundrelationer och för att tillgodose kunden på bästa sätt har de en kundklubb sedan 15 år 

tillbaka med 20 000 medlemmar med bonussystem samt även kundkvällar, företagskvällar, 

tjej- och killkvällar samt aktiviteter. 
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Företaget är medlem i stadens centrumförening, men samverkar inte på något sätt med andra 

butiker. Vidare betonar ägaren att en fungerande stadskärna bidrar till handel så 

engagemanget är stort. Inom en snar framtid kommer olika restauranger att startas och ägaren 

påtalar hur viktig kvällsekonomin är för dagsekonomin. Är det ett bra nöjesliv gynnar det 

centrumkärnan och gör den attraktiv att besöka. Ägaren hoppas att restaurangbesökare skall 

upptäcka butikens skyltfönster och vilja besöka butiken. 

4.5.2 Syn på marknaden 
 

I dagsläget bedriver företaget ingen e-handel men har gjort det tidigare. E-handeln valde de 

att avveckla då det inte var lönsamt nog att driva hemsidan vidare och har därför valt att 

fokusera på den fysiska butiken. Anledningen till avvecklingen var kostnadsrelaterad och att 

det var för tids- och resurskrävande gällande personal och hantering av returer, svinn och 

inkurans. Vidare betonade ägaren att e-handel mer kan ses som lönsamt ur ett 

konsumentperspektiv. Trots avvecklingen uppfattar ägaren e-handel som ett komplement. 

Även om företaget har valt att inte bedriva någon handel över nätet finns det möjlighet för 

kunden att reservera ett plagg vid företagets Facebook eller Instagram och få det levererat. 

En annan anledning till att de inte valt att etablera e-handel igen är att sortimentet som 

företaget erhåller är exklusiva kläder som exempelvis kostymer som konsumenter bör prova i 

butik. Att tillgodose konsumenten med hög grad av service är därför istället företagets fokus. 

 

Företaget marknadsför sina produkter via omnikanaler så som Instagram och Facebook men 

de är måna om sina kunder och vill därför inte uppdatera flödet alltför ofta och riskera att 

skrämma iväg kunderna. 

4.5.2.1 Långsiktiga mål och investeringar 
 

Det framgick genom informanten att företaget inte hade några direkta långsiktiga mål mer än 

att fortsätta öka intäkterna som de gör nu samt att hålla hög standard på servicenivån. Detta 

åstadkoms enligt informanten genom medarbetarnas höga kompetens och servicegrad. 
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5. Analys 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras en analys där intervjumaterialet kopplas till referensramen. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Affärsmodell 
 

Affärsmodellsvalen som mikroföretag kan välja mellan är fysisk butik, e-handel eller ett 

integrerat system där fysisk butik och e-handel är ett (Lanzilotto et al., 2015). Även om 

tidigare studie visar på att mikroföretag nu har möjligheten att implementera ett integrerat 

system (Karlsson, 2012) så indikerar informanternas syn på marknaden att en integrerad 

affärsmodell inte används fullt ut eller ses som lämplig. 

 

Genomgående i intervjuerna märkte vi av att mikroföretagen tillämpat ett nytt förhållningssätt 

på marknaden som överensstämmer med Miotto & Gomes Parente (2015), Crabbe & 

Acquaah (2016) och Pantano (2016) syn på marknaden vilket innebär att företag måste hitta 

nya sätt för att överleva på marknaden. Det nya förhållningssättet som de intervjuade 

mikroföretagen anammat är att anpassa sig efter den rådande marknaden och det yttrar sig 

genom bland annat informant 3 påstående under intervjun: 

"Det är en marknad under förändring för de flesta butiker idag ... " 

(Företag, 3, personlig kommunikation, 27 april 2016) 
 

5.1.1 Fysisk butik 
 

När det gäller mikroföretag som endast är placerade på en marknadsplats som i denna studie, 

bortsett från ett företag som även hade e-handel, är faktorn som relation av stor betydelse. Det 

pekar flera studier på, då de menar att den fysiska närvaron samt tillhörigheten i lokala 

nätverk bygger upp förtroendet och skapar en relation över tid (Rilegård & Thoréns, 1996; 

Steinfield, Adelaar et al., 2002; Harris et al., 2012; Barki et al., 2012). Informanterna menar 

på att de kan skapa ett starkare förtroende om de finns i butik och därmed upprätthålla en 

personlig service och relation till sina konsumenter. Ägarna till företagen lyfter även fram att 

fokus är på butiken vilket även indikeras av Vesel och Zabkar (2010) och Otto och Chung 

(2000) resonemang om en butiks fördelar. 

 

Tidigare studier pekar på att e-handeln bör ses som ett komplement till marknaden där fysisk 
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butik och e-handel integrerar och blir ett (Knape, u.å.; Steinfield, Adelaar et al., 2002; Svensk 

digital handel, 2015; Lanzilotto et al., 2015) trots det har informanterna olika syn kring 

affärsmodellsvalen. Det var endast ett företag som använde sig av e-handel som komplement 

till den fysiska butiken. De övriga informanterna förmedlade att de ser omnikanaler som 

komplement likväl som det integrerade till den fysiska butiken.  

Däremot berättade informanterna att oavsett valen de gjorde, var valen kopplade till sina 

konsumenter och deras efterfrågan och behov. Därmed kunde affärsmodellsvalen mellan 

företagen se olika ut. Trots de val som företagen gjorde, var de samtliga integrerade med 

butiken.  

Informanten till ett av företagen påstod att den viktigaste egenskapen som mikroföretag med 

en fysisk butik kan besitta är att kunna sin bransch, konsumenter och inköp. Med andra ord att 

tillhandahålla rätt produkter. Det indikerar informanten till företag 5 genom citatet: 

 

"Det är viktigt att ha bra kun(d)skap om kunden ... ".  

(Företag 5, personlig kommunikation, 29 april 2016) 
 

Resonemanget informanten till företag 5 för går att koppla till Picot-Coupey et al. (2016) där 

författarna säger att det krävs att företag ändrar sin affärsmodell utefter vad som passar det 

individuella företaget. Den synen stämmer i sin tur även överens med informanternas syn. 

Informanterna berättar att när de besitter kunskap är det lättare att fundera över att expandera 

till e-handel eller omnikanaler som ett komplement till den fysiska butiken. Komplement i 

form av att mikroföretagen kan bland annat ge extra service och tillgänglighet för 

konsumenterna. 

5.1.2 E-handel  
 

Genomgående i intervjuerna framkom det att det krävs rekrytering av personal samt tid och 

finansiella medel vid uppstarten av e-handel vilket också kan ses i Porter (2001) och 

Steinfield, Bouwman, et al. (2002) resonemang kring begränsade resurser och kompetens. 

Vidare blir det mer tydligt då resurser och kompetens påverkas av mikroföretagens storlek. 

 

Då företag inte behöver anpassa sig efter öppettider vid e-handel bidrar det till att 

konsumenterna kan konsumera dygnet runt (Wikner, u.å.; Steinfield, Bouwman, et al., 2002). 

Den synen har även informanterna och deras företag oavsett om det rör sig om e-handel, 

bokningssystem eller omnikanaler då det handlar om tillgänglighet. Tillgänglighet har 
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Steinfield, Bouwman et al., (2002) och Otto & Chung (2000) en annan syn på. De menar att 

företag inte kommer att vara tillgängliga och synliga om de inte lyckas med 

sökordsoptimering, vilket kan ge intrycket av en osäker sida att handla från. Användningen av 

e-handel blir därmed mer funktionell om företag använder sig av sökordsoptimering för att 

kunna synas. Som e-barometern (2014) beskriver så har e-handelns tillväxt utvecklats tack 

vare den avancerade kommunikationstekniken vilket indikeras i ett citat från ett av företagen. 
 

"Dagens handel handlar mycket om destinationshandel ... " 

(Företag 3, personlig kommunikation, 27 april, 2016) 
 

Som informanterna beskriver så handlar dagens handel mycket om destinationshandel som 

innebär att konsumenterna vet vart de ska och vad de ska ha. Informanterna är eniga om att 

konsumenterna är mer orienterade innan ett besök i butik och de vet vad de vill ha, vilket har 

att göra med internet. Det stämmer även överens med e-barometern (2014) resonemang. 

Vidare kan det höra ihop med det integrerade systemet att konsumenterna ser via hemsidan 

vad som finns i butik. 

Internet idag är inte begränsat som PTS (2001) och Lewis & Cockrill (2002) beskriver men 

däremot kan företag välja att begränsa deras hemsidor vilket också informanterna lyfter fram. 

De intervjuade informanterna berättar att företagens hemsidor är begränsade till Sverige. 

Även e-handeln, bokningssystem samt omnikanaler vilket Andersson (2016) stärker genom 

resonemanget om att en fördel som mikroföretag kan ha är att de kan begränsa och anpassa 

sitt sortiment utifrån vad konsumenterna i närområdet efterfrågar och deras behov. 

5.1.3 Integrerad marknad 
 

Baserat på internets framsteg har det möjliggjort för mikroföretag att utveckla affärsmodeller 

gällande bland annat flexibilitet och sammankoppling av olika affärssystem för att underlätta 

för ett företag (Gareeb & Naicker, 2015), vilket även informanterna indikerar på. Utifrån 

intervjuerna fick vi uppfattningen att ett integrerat system innebar många fördelar. Flertalet av 

de intervjuade mikroföretagen använde dock sig av andra system än just e-handel då det 

verkade som att e-handel mer uppfattades som en marknadsföringskanal och komplement till 

den fysiska butiken. Den synen delas även med Knape (u.å.), Porter (2001), Pousttchi & 

Hufenbach (2014) och Picot-Coupey et al. (2016) men inte med Handelstrender (2016) syn då 

företagen har utvecklat sitt egna butiksnät efter sina konsumenters förväntningar. Även om 

mikroföretagen i vår studie inte fullt ut har implementerat e-handel så har de kunden i fokus 

när de har implementerat andra system enligt informanterna vilket kan styrkas genom ett av 
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företagens påståenden: 
 

"Det viktiga är att nå konsumenterna på deras villkor …. genom det som de uppskattar" 

(Företag 3, personlig kommunikation, 27 april 2016) 
 

Genom att nå ut till konsumenterna på ett sätt som de uppskattar kan en annan fördel infinna 

sig med ett integrerat system. Fördelen skulle medföra att konsumenten får möjlighet till att 

besöka en butik för att först känna och ta på produkten och sedan beställa produkterna via e-

handel (Knape, u.å.; Ofek et al., 2011; Lanzilotto et al., 2015). Även om studierna pekar på 

det så menar informanterna att det borde vara tvärsom. Informanterna hävdar att 

mikroföretagen använder affärsmodellen och dess val för att få konsumenten att i slutändan 

avsluta sitt köp i den fysiska butiken. Då konsumenterna hänvisas till butik bidrar det till 

kostnadsbesparingar för distribution och leverans. 

Informanterna menar att för att konkurrera med e-handel gäller det, och speciellt för 

mikroföretag, att utforma ett sortiment som uppskattas av sin målgrupp. Detta sortiment, bör 

finnas lättillgängligt via e-handel, vilket är en stor utmaning i sig. Vidare blir det tydligt att de 

intervjuade mikroföretagen strävar efter att vara unika. 

 

Vid utformningen av ett företags sortiment för att vara unika är det viktigt att ha i åtanke att 

konsumenter förväntar sig samma utbud och information oavsett om det är via fysisk butik 

eller e-handel. Resultatet blir att företagen hela tiden måste förbättra och förnya verksamheten 

(Alfredsson & Bäckström, 2014) vilket är någonting som informanterna resonerar kring som 

en viktig faktor. Informanterna menar på att det är viktigt att kunna etablera en hemsida som 

integrerar med butiken så att konsumenterna har tillgång till samma utbud. Ett exempel från 

intervjuerna var att ett av företagen hade mycket problem i början med sin e-handel då den 

inte var integrerad med butiken vilket ledde till att lagersaldot inte stämde. Resultatet blev 

därmed att de fick lägga ned både kostnader och tid på systemet för att få det att fungera och 

för att få nöjda kunder. 

5.2 Omnikanal 
 

Omnikanal innebär att integrera fördelar med både fysisk butik och e-handel genom olika 

försäljningskanaler (Alfredsson & Bäckström, 2014; Lanzilotto et al., 2015; Picot-Coupey et 

al., 2016). Genom informationen från informanterna har mikroföretagen valt att använda sig 

av bland annat e-handel, bokningssystem samt olika omnikanaler beroende på 

mikroföretagets målgrupp och deras behov. Resonemanget stärks av Alfredsson och 
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Bäckström (2014) då det många gånger krävs en förändring för att företag ska kunna 

tillgodose konsumenternas efterfrågan då den ständigt förändras. Pousttchi och Hufenbach 

(2014) delar även den synen. Genom olika omnikanaler som mikroföretag kan använda sig av 

kan företagen även marknadsföra sig vilket ses som en strategisk konkurrensfördel (Pousttchi 

& Hufenbach, 2014) som också informanterna indikerar på. Ovanstående stärks med ett citat 

från ett av företagen. 
 

"Det gäller att ha kunskap om marknadsföring för att nå ut till rätt personer direkt … 

"  (Företag 2, personlig kommunikation, 22 april, 2016) 
 

Informanterna menar att genom att marknadsföra sig utefter företagens målgrupp och speciellt 

ge personlig marknadsföring bidrar det till ökad försäljning och en konkurrensfördel. 

Påståendet motsvarar Knape (u.å.) syn på marknadsföring men inte helt Pousttchi & 

Hufenbach (2014) då de menar att företag fortfarande använder sig av massmarknadsföring 

till stor del. 
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6. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras en slutsats som redogör för uppnått syfte och om 

problemformuleringen besvarats. Vidare följer förslag till vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 
 

Problemet kring strukturomvandlingen som skett inom detaljhandeln ledde till frågan hur de 

berörda mikroföretagen förhåller sig till den nya strukturomvandlingen. Förhoppningen med 

den första frågeställningen var att erhålla en djupare förståelse kring de fem valda 

mikroföretagens förhållningssätt till den nya strukturomvandlingen. Utifrån intervjuerna blir 

det tydligt att affärsmodeller och köpbeteendet hos konsumenter har förändrats vilket även har 

tagits upp i tidigare forskning av Same & Larimo (2012), Barki et al. (2012), Picot-Coupey et 

al. (2016), Pousttchi & Hufenbach (2014) och Verhoef et al. (2015). 

Studien indikerar även på att det är en marknad under förändring och att de berörda 

mikroföretagen i studien måste finna nya sätt att anpassa sig efter sin målgrupp vilket Miotto 

& Gomes Parente (2015), Crabbe & Acquaah (2016) samt Pantano (2016) även menar att 

mikroföretag överlag bör finna. Vidare skulle det kunna vara så att om andra mikroföretag än 

de berörda i denna studie ska kunna förhålla sig till dagens marknad borde de anpassa sin 

verksamhet utifrån sin målgrupp och deras efterfrågan och behov. 

 

Studien visar att fokus i dag ligger på butiken och att internet mer ses som ett komplement till 

mikroföretagens butiker vilket även indikeras av Gareeb & Naicker (2015), Lanzilotto et al. 

(2015) och Steinfield, Adelaar et al. (2002) resonemang. 
 

Problemet kring mikroföretagens begränsade resurser ledde till frågan vilka resurser som 

ägare till mikroföretag uppfattades behöva för att införa en integrerad affärsmodell. Utifrån 

studien blir det tydligt att de fem mikroföretagen anpassar sig i olika utsträckning beroende på 

deras resurser och kompetens men även efter sin målgrupp vilket även stärks upp av Svensson 

(2012), Lewis & Cockrill (2002), Crabbe & Acquaah (2016), Picot-Coupey et al. (2016). 

Genom att de intervjuade mikroföretagen anpassar sig efter sin målgrupp möter de 

konsumenternas krav och förväntningar och därmed ökar chanserna att behålla sin 

marknadsplats vilket även Lanzilotto et al. (2015), Handelstrender (2016), Picot-Coupey et al. 

(2016) tydliggör. Utifrån studien blir det även tydligt att mikroföretag bör satsa mer på 
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personlig marknadsföring via omnikanaler än massmarknadsföring som Pousttchi & 

Hufenbach (2014) resonerar kring. Genom personlig marknadsföring ökar känslan av att vara 

speciell och även en god relation mellan företaget och konsumenten kan uppstå. 

 

Problemet kring mikroföretagens val av marknadsplats och påverkan ledde till frågan om det 

finns någon koppling mellan de intervjuade mikroföretagens affärsmodeller och omnikanaler. 

Affärsmodeller kopplas till mikroföretag i form av plats och eftersom omnikanaler är ett sätt 

att nå ut till konsumenter kopplas därmed omnikanaler till påverkan. 

Enligt Picot-Coupey et al. (2016) Lanzilotto et al. (2015) indikeras ett nytt perspektiv som 

framkommit inom detaljhandeln vilket handlar om att integrera olika system och omnikanaler 

vilket även studien tydliggör. Utifrån studien kan vi dock inte se någon tydlig koppling 

mellan affärsmodeller och omnikanaler då de berörda mikroföretagen oavsett 

affärsmodellsval valt att se omnikanaler som ett enkelt och effektivt sätt att marknadsföra sig 

på, vilket är anpassat efter företagets storlek. Studien påvisar att de berörda mikroföretagen 

mer och mer börjar anpassa sig till flera kanaler för att nå ut till sina konsumenter vilket även 

har tagits upp i tidigare forskning av Pousttchi & Hufenbach (2014), Verhoef et al. (2015), 

Miotto & Gomes Parente (2015) samt Picot-Coupey et al. (2016). 
 

Utifrån problemformuleringen har studiens syfte besvarats. Syftet med studien är att  "få en 

ökad förståelse hur lokala mikroföretag arbetar med att behålla sin marknadsplats vid ökad 

konkurrens". 

 

Studien påvisar att de berörda mikroföretagen har valt att bygga på sina relationer för att 

behålla sin marknadsplats vid ökad konkurrens. Genom att upprätthålla konsumenternas 

efterfrågan och behov leder det till en konkurrensfördel när företag är lokaliserade på ett 

specifikt geografiskt område vilket även har tagits upp i tidigare forskning av Zott et al. 

(2011), Barki et al. (2012), Barki et al. (2013) och Lanzilotto et al. (2015). Utifrån studien blir 

det även tydligt att de berörda mikroföretagen behöver erbjuda någonting unikt genom 

exempelvis utbud och service men även genom att samverka med varandra på 

marknadsplatsen för att åstadkomma konkurrensfördelar. Mikroföretagen kan samverka 

genom att samarbeta och hjälpas åt utifrån en gemensam vision. Det har inte tidigare tagits 

upp utifrån det perspektivet då Stanic (2004) indikerar att köpare och säljare på en marknad 

konkurrerar med varandra. Däremot har det tagits upp i tidigare forskning av Andersson 

(2016) och Barki et al. (2012) att det handlar om att företag bör ha kunskap om 
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konsumenternas efterfrågan och behov. Genom den kunskapen kan företag inom samma 

område samverka för att behålla marknadsplatsen och stärka och dra nytta av varandra vilket 

blir tydligt i både studien och tidigare forskning. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Då vi i vår studie valt att undersöka ur ett företagsperspektiv kom vi under vårt arbete fram 

till att det även skulle vara intressant att studera marknaden utifrån ett 

konsumentperspektiv.  En annan möjlighet är att även kunna jämföra företagsperspektivet 

med konsumenternas perspektiv vilket inte tas upp i vår studie. 

Till skillnad mot studiens metodval som var intervju skulle därmed en enkätundersökning 

kunna göras med konsumenter för att ta reda på hur de ser på marknaden för mikroföretag och 

hur deras köpbeteende ser ut idag. 

 

Eftersom studien var baserad på ett specifikt geografiskt område skulle vidare forskning kring 

en större marknad till exempel Sverige i sin helhet, vara intressant då det bidrar med en 

djupare förståelse. En djupare förståelse gällande hur mikroföretag inom Sverige i dagens 

samhälle väljer att förhålla sig till den nya strukturomvandlingen. Då det är en föränderlig 

marknad kan studien inte sträcka sig under en längre period, om den däremot skulle göra det 

skulle det vara intressant att se hur företagen har ändrat sina affärsmodellsval under den tiden. 

Oavsett tidsperioden som studien skulle avse vore det intressant att intervjua flertalet företag. 

Studien skulle även kunna genomföras som en kvantitativ studie med betydligt fler intervjuer 

från mikroföretag runtom i hela Sverige. Insamlad data från intervjuerna skulle kunna vara en 

bra grund till generaliserbarhet. Studien skulle kunna omfatta hela Sverige för att upptäcka 

likheter och olikheter mellan mikroföretag beroende på marknadsplats och städernas storlek. 

Det skulle även bidra med en större möjlighet till generaliserbarhet för mikroföretag. 

 

Detaljhandelsmarknaden genomgår en strukturomvandling med nya perspektiv som leder till 

att marknaden förändras ständigt för företag. I och med att konkurrensen inom klädbranschen 

är så tuff, då kläder går att köpa både via fysisk butik samt via e-handel vore det intressant att 

jämföra klädesbranschen med någon annan bransch. Utifrån den undersökningen skulle det 

vara intressant att se om mikroföretag inom klädesbranschen har kommit längre i 

utvecklingen av e-handel eller inte, på grund av konkurrensen. Även vad det är som skiljer de 

valda branscherna åt. 
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8. Bilaga 

Bilaga 1 
Informationsbrev 

 

Hej 
 
Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som skriver en kandidatuppsats som behandlar 
hur lokala företagare i Borlänge och Falun kommun ser på sin position på marknaden och vad 
åsikten är om att integrera den fysiska butiken med e-handelsmarknaden. Studien kommer 
baseras på intervjuer där syftet är att få en insikt i hur lokala företagare tänker och resonerar 
kring den lokala marknaden.  
 
Vi skulle gärna vilja att en person från ert företag som har kunskap om företagets marknad 
och marknadsutveckling deltar i vår intervjustudie. Intervjun beräknas ta ungefär en timme 
och om ni vill så kan intervjufrågorna skickas någon dag innan avtalad tid. Intervjuerna 
planeras att genomföras under tidsperioden 18 april - 29 april (vecka 16 och 17). 
Att delta i studien är frivilligt och individerna garanteras anonymitet under hela 
uppsatsprocessen. Denna anonymitet bibehålls även i den slutliga versionen av 
kandidatuppsatsen som läggs fram i ämnet Företagsekonomi vid Högskolan Dalarna i juni. 
Kontakta oss antingen via e-post eller telefon så kan vi komma överens om en intervjutid som 
passar för ert företag. 
 
Tack på förhand. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Louise Eriksson 076- 801 89 14, h13loeri@du.se 
Isabelle Önnerberg 076- 313 19 10, h13isaon@du.se 
 
Studenter vid Högskolan Dalarna 
 
Handledare: Madelen Lagin (mli@du.se) 
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Bilaga 2 
 

Intervju frågor till företagen 

(Intervjutid ca 1 timme) 

 

Inledning 

1.     Beskriv företaget. 

-När grundades det? Antal anställda? Sortiment? Osv. 

2.     Vilken befattning har du i företaget? 

3.     Vilken är er målgrupp? 

-Segmentering? 

 

Marknad 

1.     Hur anser du att er konkurrenssituation ser ut? 

-Vilka är era konkurrenter på marknaden? 

- Vad gör ni för att möta konkurrens gentemot andra företag? 

-Vilka för och nackdelar anser du att det föreligger med att ha en fysisk butik respektive med 

en e-handelsbutik? 

-Vilka för och nackdelar finns det med att enbart ha en fysisk butik? 

2.     Hur skiljer sig er butik från konkurrenternas butiker? 

3.     Hur tänker du när du hör att företag kan använda ett integrerat system? 

- Är det ett nytt tankesätt för dig/er? 

-Givet hur ni uppfattar ett integrerat system kan du nämna några fördelar och nackdelar det 

föreligger med att uppfatta systemet på detta sätt? 

4.     Vad är er marknadsstrategi? 

5.     Vad gör ni för att vara innovativa? 

 

Fysisk butik 

1.     Vilka möjligheter ser ni med att endast ha fysisk butik? 

- Vilka nackdelar kan det finnas? 

- Vilka egenskaper anser ni är viktigast för lokala företag när företaget endast är placerat på 

en plats? 

2.     Hur har ni tänkt avseende placeringen av er butik? 

3.     Varför valde ni att endast fokusera på en marknad, det vill säga butik? 
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- Ser ni några svårigheter med att endast vara placerade på en plats? 

- Vilka fördelar/nackdelar ser ni i att ni inte använder er av handel över internet? 

4.     Hur upplever ni e-handel? som en konkurrent? 

5.     Har ni några planer på att starta en e-handelsverksamhet inom den närmsta tiden? 

- När? Varför inte? 

- Har ni tidigare provat på e-handel? I så fall, vad var det som fick er att avveckla er e-

handelsverksamhet. 

6.     Hur marknadsför ni era produkter? 

- Butik, word-of-mouth, radio, instagram, facebook, osv. 

7.     Hur arbetar ni med att upprätthålla den personliga relationen mellan försäljare och 

konsument? 

 

E-handel 

1.     Hur länge var ni etablerade på marknaden innan ni valde att implementera e-handel? 

- Vad hade ni för anledning till att etablera e-handel? 

- Tror ni att ni hade någon fördel av att ni hade en butik innan ni utvecklade e-handel? 

2.     Vad var anledningen till att ni valde att starta e-handel? 

- Vad var era mål då och hur ser de ut idag? 

- Vilka möjligheter ser ni med e-handel? 

3.     Vilka resurser behöver ni för att kunna driva en e-handelsverksamhet? 

- Beskriv planeringsfasen och hur er e-handel ser ut idag. 

4.     Vilken skillnad anser ni att det är att bedriva en fysisk butik och en e-handels butik? 

- Vad finns det för svårigheter när man jämför med fysisk butik? 

- Vilka främsta fördelar/nackdelar kan du se med e-handel? 

- Har dessa förändrats längs med tiden ni haft e-handel? 

5.    Vilka var era största svårigheter/problem när ni starta e-handel?   Vad det exempelvis 

kostnaderna, otydliga regler, konkurrens osv. 

- Hur arbetade ni er igenom dem? 

6.     På vilket sätt använder ni er av internet? 

- Marknadsföring, handel? Osv. 

7.     Är det viktigt att ha teknisk kunskap internt för att kunna bedriva e-handel? Eller hyr ni 

in en person som sköter denna sida åt er? 

- Vilken kunskap krävs i så fall för att bedriva e-handel? 

8.     Ser ni e-handel som en tillväxtstrategi? 
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9.     Hur viktig del av er verksamhet har er e-handel blivit? 

- Vad vill ni att e-handel ska kunna bidra med till företaget? 

10.    Hur har anpassningen påverkat er ur ett lönsamhets perspektiv? 

 

Mål 

1.     Vad har ni för förväntningar på marknaden i framtiden? 

- Vad har ni för långsiktiga mål med er verksamhet? 

 

Övrigt 

1.     Har du någonting att tilläga som vi inte tagit upp under intervjun? Eller tillägga på någon 

av de tidigare ställda frågorna? 
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Bilaga 3 
 

Matris till att identifiera, koda och se mönster vid intervju. 
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Bilaga 4 
 

Tabell över några exempel på tidigare valda forskningsmetoder.  

	  
Enkät med konsumenter 

   Adjei, M.T., & Clark, M.N. (2010) 
   Crabbe, M.J., & Acquaah, M. (2016) 
   Ene, S. & Özkaya, B. (2014) 
   Gareeb, P.P., & Naicker, V. (2015) 
   Vesel, P. & Zabkar, V. (2010) 
   

      Enkät med konsumenter och företag 
  Barki, E., Hernandes Fioratti, A.C., & Britto de Castro, C. (2012) 

 Barki, E., Lourenco, C.E., Britto de Castro, C., & Zambaldi, F. (2013) 
Radder, L. (1996) 

    
      Enkät med företag 

    Harris, L., Rae, A., & Misner, I. (2012) 
   Llach, J., & Alonso-Almeida, M.D.M. (2015) 

  
      Intervju 

     Steinfield, C., Adelaar, T., & Lai, Y-J. (2002) 
  

      Observation 
    Miotto, A. P., & Gomes Parente, J. (2015) 

  Picot-Coupey, K., Huré, E., & Piveteau, L. (2016) 
  

      Fallstudie 
     Lanzilotto, A., Martino, G., Grazia Gnoni, M., & Iannone, R. (2015) 

Pousttchi, K., & Hufenbach, Y. (2014) 
   Steinfield, C., Bouwman, H., & Adelaar, T. (2002) 

  
      	  

	  


