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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka förändringen av olika försäljningskanaler och 
kundens roll inom detaljhandeln samt hur representanter från företag anser att 
försäljningskanaler kan komma att utvecklas i framtiden.  
 
Med detta som utgångspunkt har fyra stycken forskningsfrågor formulerats med fokus på 
livsmedelshandeln.  
 

1. På vilket sätt anses försäljningskanaler ha förändrats de senaste åren? 

2. Vilka olika typer av kundvärden präglar företags arbete? 

3. Hur anses kundens roll påverkats beroende på de olika försäljningskanalerna? 

4. Hur anser representanter för handeln och konsulter inom området att 

försäljningskanaler kan komma att utvecklas i framtiden?  

 
Metod 
Denna studie är baserad på en fallstudie av kvalitativ metod inom den svenska 
livsmedelshandeln. Grunden utgörs av en deduktiv ansats med inslag av induktion. 
Empiriska data är bestående av åtta stycken semistrukturerade intervjuer varpå 
respondenterna är representativa företrädare och konsulter inom såväl detaljhandeln som 
livsmedelshandeln.  
 
Slutsatser  
Digitaliseringen är den faktor som präglat hela detaljhandeln framåt och utvecklat nya 
försäljningskanaler. Av studiens resultat har framkommit att digitaliseringen ihop med 
kundens roll haft den största påverkan på hur försäljningskanalerna utvecklats. Studien 
har även påvisat viss problematik kring hur fysiska resurser på bästa sätt optimeras då 
branschen i framtiden tros bli allt mer digitaliserad och robotiserad. Idag strävar 
livsmedelsföretag att på bästa sätt kunna tillfredsställa kunders behov, vilket tagit dem 
fram till utvecklingen som skett. Företag kommer även i framtiden arbeta för att 
tillmötesgå och uppfylla ett unikt kundvärde. Resultatet påvisar att faktorer som 
tidsbesparing, effektivisering, integrering av försäljningskanaler samt robotisering är 
nödvändiga för en utveckling som ligger i framkant.  
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Abstract 
 
 
Title: “It is the customers who decide”  
Authors: Annie Andersson, Kornelia Pranjko, Amanda Olsson Torstensson 
Tutor: Leif Rytting 
Examiner: Kaisa Lund 
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Service Management, Linnéuniversitetet, VT19. 
 
 
Purpose and research question 
The purpose of the study is to investigate the change of various sales channels and the 
customer’s role in the retail sector and how representatives from companies believe that 
sales channels may develop in the future.  
 
With this as a starting point, four research questions have been developed with a focus 
on the grocery trade.  
 

1. In what ways are sales channels considered? 
2. What different types of customer values characterize the company’s work? 
3. How is the customer’s role affected depending on the different sales channels?  
4. How do representatives of the trade and consultants in the field consider sales 

channels may develop in the future? 
 

Method 
This thesis is based on this case study of qualitative method in the Swedish grocery trade. 
The foundation consists of a deductive approach with elements of induction aspects. 
Empirical data consists of eight semi-structured interviews, after which the respondents 
are representatives in both retail and grocery trade.  
 
Conclusion 
Digitization is the factor that has characterized the entire retail trade forward and 
developed new sales channels. The study's result revealed that the digitization together 
with the customer's role had the greatest impact on how the sales channels have 
developed. The study has also shown some problems with how ineffectively physical 
resources are utilized. Due to that the industry is believed to be increasingly digitized in 
the future. The grocery trade strives it’s best to satisfy the needs of the customer. This 
yearning has led to futher development. The results show that factors such as time 
optimization, increased focus on efficiency, and strengthening the integration of sales 
channels are necessary for the development of the industry. In the future companies will 
work to not only understand but meet a unique costumer need.  
 
 
Keywords: Retail, grocery trade, sales channels, the customer and digitalization.   
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till det valda forskningsområdet samt en 
problemdiskussion. Vidare presenteras uppsatsens syfte och forskningsfrågor för att 
skapa en tydligare bild för läsaren om studiens fokus. Avslutningsvis kommer 
avgränsningar för studien tydliggöras och en kort introduktion till livsmedelshandeln ges 
för att läsaren ska få en bättre insikt. 
 
 
1.1 Bakgrund 

I dagens digitala värld inleder många människor sina dagar med att läsa tidningen på 

surfplattan, utnyttja datorn under arbetsdagen för att slutligen handla middagen med hjälp 

av mobiltelefonen (Svensk Handel, 2018b). Bergström och Fölster (2009) uttrycker hur 

detaljhandeln av elektronisk karaktär genomgått en intensiv utveckling under de senaste 

åren och den digitala eran präglar många människors liv menar Svensk handel (2018b). 

Vidare förklarar Postnord (2019) att e-handeln kommer fortsätta växa och ta andelar från 

den fysiska handeln. Svensk Handel (2018a) påstår att strukturomvandlingen som sker 

förväntas fortsätta med oförminskad styrka.  

 

Svensk Handel (2018b) uttrycker vidare att detaljhandeln har en betydande roll för 

samhällsekonomin och måste förhålla sig såväl till den digitala utvecklingen som den 

omställning som sker gällande människors levnadsvanor. Den påtagliga framväxten av e-

handeln har skett parallellt med förändrade kundbeteenden som lett till ett större utbud, 

bekvämlighet och möjlighet till lägre priser för kunder (Jonsson, Egels-Zandén, Hagberg, 

Lammgård & Sundström, 2017). Om innovationer avseende handeln inledningsvis styrts 

av företag, menar Doherty och Ellis-Chadwick (2012) att de mest troligt framöver, istället 

kommer styras av konsumenter. Jonsson et al. (2017) uttrycker vidare att den digitala 

utrustningen ställer högre krav på företag i och med kunders ökade medvetenhet. Trots 

den ökade digitalisering antyder Svensk handel (2018a) att fysiska butiker inte kommer 

försvinna från marknaden under den närmsta framtiden.  

 

Enligt Svensk Digital Handel (2018) har andelen människor vilka handlar mat via internet 

ökat med sex procent under de senaste åren. Ökningen påvisar att e-handeln inom 

livsmedel är störst i större städer där hemleverans är mer tillgängligt. Svensk Digital 

Handel (2018) förklarar vidare att det finns en markant skillnad mellan handeln på nätet 

och i fysiska butiker. Handeln i fysiska butiker stimulerar kunders sinnen mer än vad som 
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är möjligt via e-handeln (Hagberg, 2016). Hultén (2014) styrker detta genom förklaringen 

att den fysiska butiken ger kunder möjlighet att inspektera och utvärdera produkter i större 

utsträckning än vad som är möjligt via e-handel. Med denna utgångspunkt kommer denna 

studie behandla olika försäljningskanaler samt hur dessa påverkar kundens roll inom 

detaljhandeln. I centrum för arbetet står en fallstudie på livsmedelshandeln.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Den bransch som hade starkast tillväxt av e-handeln under 2018 var livsmedelsbranschen 

(Postnord, 2019a). Trots den starka tillväxten menar HUI (2019) att livsmedelsbranschens 

e-handel endast står för drygt 1,9 procent av livsmedelsbranschens totala omsättning. 

Vidare förklaras att det är en relativt låg siffra i jämförelse med andra branscher. Den 

fysiska butiken tappar handel till e-handeln vilket varit tydligt de senaste åren, menar 

Johansson (2018). Digitaliseringen både förstärker samt förändrar fysiska butikers roll, 

vilket gör att butiker ges fler roller att axla än enbart arbetet i den fysiska miljön (Jonsson 

et al., 2017). Lammgård (2016) förklarar hur digitaliseringen lett till att gränserna mellan 

digitala och fysiska kanaler suddats ut. Vidare beskriver Grewal, Roggeveen och Nordfält 

(2017) detaljhandeln som uppdelad i två områden, dels onlinehandel dels offlinehandel. 

En utmaning för detaljhandeln är att finna nyckeln till framgång genom att balansera de 

två områdena som tycks gå hand i hand.  

 

Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) belyser hur likheter och skillnader mellan 

online- och offlinehandeln påverkar handeln i stort. Wikström, Hedbom och Turesson 

(2010) påtalar i sin tur att en större komplexitet skapas i värdekedjan i och med de 

förändringar som omformar den dagliga verksamheten specifikt inom livsmedelshandeln, 

vilket ställer högre krav på att kunden hamnar i fokus. Lammgård (2016) förklarar att 

företag måste integrera sina olika kanaler för att skapa en helhet för konsumenterna. 

Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) påpekar även vikten för handelsföretag att skapa 

sig förståelse för hur ny teknik fungerar samt påverkar kunder, för att kunna använda det 

som en försäljningskanal. Jonsson et al. (2017) uttrycker vikten av att komma ihåg att 

majoriteten av detaljhandeln fortfarande sker i fysiska butiker. 

 

Hagberg (2016, s.59) uttrycker följande: “Allt som har med digitaliseringen att göra är 

den största förändringen som vår bransch går igenom på hundra år”. Även Sundström 

och Ericsson (2015) påvisar att en förändring av konsumtionsmönster håller på att ske. 
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Postnord (2016) redogör för hur kundens beteende i fysiska butiker förändrats till att bli 

mer digitaliserat. Både före, under samt efter ett köp möjliggör digitalisering för kunder 

att kombinera diverse kanaler i köpprocessen, vilket lett fram till det teoretiska begreppet 

omnikanaler (Verhoef, Kannan och Inman, 2015). Omnikanaler eller multikanaler som 

det också benämns, har blivit ett mer välkänt och omtalat koncept, menar Jonsson et al. 

(2017). Författarna förklarar vidare att konceptet leder till att effekterna av 

digitaliseringen blivit allt mer omfattande för handelssektorn jämfört med e-handel i 

traditionell mening. 

 

Kundens roll är en viktig aspekt inom handelssektorn då Gummesson (2008) förklarar 

hur en relation förutsätter minst två parter vilka håller kontakten sinsemellan. Samtidigt 

redogör Frostenson et al. (2017) för hur omfördelningen av roller mellan det säljande 

företaget och kunden förändrats. Tack vare digitaliseringen och användandet av 

mobiltelefoner, har kundens roll utvecklats till mer omfattande jämfört med hur det sett 

ut tidigare, samtidigt som den förväntas genomgå ytterligare förändringar framöver 

(Bergström och Fölster, 2009). Kundens medverkan utgörs bland annat genom att kunden 

kan ses som både konsument men också medproducent förklarar Normann (2011). Vidare 

redogör Grönroos (2015) för hur den nya tekniken skapat nya sätt för kunden att 

medverka. Författaren redogör medverkan som snabb och lättillgänglig för kunden att 

tillgå företagets tjänster. Sett ur ett företagsperspektiv poängterar även Normann och 

Ekberg (2012) att det är viktigt att se kunden som en aktiv medaktör genom hela 

köpprocessen. Detta stödjer även Grönroos (2015) då han redogör hur kundens 

medverkan utgör en stor del av kundens slutliga upplevelse eftersom kunden själv ses 

som en medskapare av den.  

 

Ett problem när det kommer till värdeskapande för kunder menar Wikström, Hedbom och 

Turesson (2010) handla om företags förståelse för kunder och deras behov. Elanders 

(2015) menar att digitaliseringen förändrar sättet som värde skapas för kunder. Wikström, 

Hedbom och Turesson (2010) påtalar att värdeskapande processer utgör en viktig grund 

i arbetet för livsmedelsbutiker då branschen kontinuerligt präglas av förändringar vad 

gäller hälsotrender, förändrade kundkrav samt teknisk utveckling. Vidare förklarar 

Elanders (2015) att digitaliseringen inte enbart innebär ny teknik utan även förutsätter 

företags kunskap om kundens behov, ökad produktivitet och nya affärsmodeller för att 

hänga med i framfarten av denna utveckling. Gällande livsmedelsbranschen påtalar 



  
 

4 
 
 
 

Wikström, Hedbom och Turesson (2010) vikten för livsmedelsbutiker att arbeta för ett 

starkt kundfokus då konkurrensen inom branschen är omfattande. Att differentiera sig 

från andra aktörer på marknaden, dels i syfte att få nya kunder men också behålla de redan 

befintliga, anser Wikström, Hedbom och Turesson (2010) därmed vara av stor vikt.  

 

Doherty och Ellis-Chadwick (2012) uttrycker hur idéer gällande internet inom 

detaljhandeln länge drivits av företag, men att det framöver istället kommer drivas av 

konsumenter.  Samma antydningar påvisar Svensk Handel (2018a) genom redogörelsen 

för hur konsumenternas beteende förändras så snabbt att detaljisterna är oroliga att inte 

hänga med i utvecklingen. Blom (2019) nämner i en intervju i Postnords e-barometer att 

dagens konsument kan ses som en kanal-agnostiker vilka handlar var, när och hur de vill. 

Vidare menar Svensk Handel (2018a) att framtidens konsument förväntas vara mer 

bekväm och tidspressad än de är idag, detta då tiden ska räcka till fler aktiviteter. Hagberg 

(2016) menar att det är intressant att se på vilket sätt digitaliseringen påverkar olika 

handelsformat samt vilka nya typer av handelsformat som kan växa fram i spåren av 

digitaliseringen, i mötet mellan den fysiska och digitala handeln.  

 

Studier som gjorts kring detta ämne tidigare har i huvudsak riktat in sig på detaljhandeln. 

Det finns ett par rapporter som görs varje år angående hur handeln utvecklats i Sverige, 

men inget specifikt inriktat på försäljningskanalers utveckling. Digitaliseringen inom 

livsmedelshandeln har under en kort period tagit fart och därför har det inte hunnits göra 

mycket forskning om hur försäljningskanaler påverkats. Där såg vi en öppning till denna 

studie då det inte finns någon forskning om hur de olika försäljningskanalerna påverkas 

av digitaliseringens framfart. Trots den luckan vi hittade fanns det några studier som hade 

berör det valda ämnet. De närliggande studierna liknande ämne men berör andra 

branscher inom detaljhandeln.   

 

1.3 Problemformulering 

Detaljhandeln påvisar en tydlig förändring i och med digitaliseringen och dess ständiga 

utveckling. Utvecklingen skiljer sig mellan olika sektorer inom handeln, där vi anser att 

utvecklingen är intressant och har valt att fokusera på livsmedelshandeln. 

Förutsättningarna för livsmedelshandeln har förändrats och nya försäljningskanaler börjar 

växa fram. Inom livsmedelshandeln har e-handeln fått en markant utveckling men har 

ännu inte vuxit i samma takt som andra branscher inom handelssektorn. Trots att e-
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handeln kan ses som ett hot mot fysiska butiker, arbetar flera företag inom 

livsmedelshandeln med att utveckla både e-handeln och de fysiska butikerna parallellt. 

Med denna utgångspunkt har vi formulerat följande syfte samt forskningsfrågor, samtliga 

är genomgående för livsmedelshandeln inom detaljhandeln. 

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka förändringen av olika försäljningskanaler och 

kundens roll inom detaljhandeln samt hur representanter från företag anser att 

försäljningskanaler kan komma att utvecklas i framtiden.  

 

Följande forskningsfrågor har samtliga formulerats utifrån syftet och behandlas med 

fokus på livsmedelshandeln inom detaljhandeln.  

 

1. På vilket sätt anses försäljningskanaler ha förändrats de senaste åren? 

2. Vilka olika typer av kundvärden präglar företags arbete? 

3. Hur anses kundens roll påverkats beroende på de olika försäljningskanalerna? 

4. Hur anser representanter för handeln och konsulter inom området att 

försäljningskanaler kan komma att utvecklas i framtiden? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är skriven utifrån ett företagsperspektiv och avgränsas från att gå djupare in och 

behandla specifika företag. Fokus för uppsatsen ligger i livsmedelshandeln vilket gör den 

till en fallstudie på en delbransch där resultatet har för avsikt att överföras till 

detaljhandeln som helhet.  

 

1.6 Detaljhandeln 

1.6.1 Den svenska detaljhandeln 

Detaljhandelsvaror står för en tredjedel av människans totala privata konsumtion 

(Bergström och Fölster, 2009). Vidare menar författarna att kunder spenderar åtskilliga 

timmar varje vecka med att handla, såväl utbud som priser och tillgänglighet spelar en 

allt viktigare roll för människors livskvalitet. Den svenska detaljhandelns framgång är 

präglad av stora förändringar klargör Blom (2008) som samtidigt uttrycker att mängder 

av utmaningar och möjligheter finns att tillgå framöver. Bergström och Fölster (2009) 
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menar att i andra delar av världen ger handeln impulser, tillgång till ny teknik samt 

möjligheter till specialisering. Vilket spelar en viktig roll för samhällets ekonomiska 

tillväxt. Vidare menar Bergström och Fölster (2009) att teknikutvecklingen är snabb 

vilket skapar stora potentialer inom detaljhandelssektorn. Branschen genomgår en 

händelserik förändring uttrycker författarna vidare. Det vidhåller även Schmidt och 

Ohlsson (2016), genom att framhålla den snabba teknikutvecklingen som ägt rum och 

som förändrat kundbeteende. Bergström och Fölster (2009) beskriver en vision för 

framtiden är att besitta kunskap om de förändringsprocesser som pågår inom handeln. Det 

är något Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) vidhåller genom att förklara hur 

detaljhandelns framgång grundar sig i förståelsen för hur tekniken kommer påverka 

handeln i framtiden. Bergström och Fölster (2009) påstår att en viktig del i processen är 

att i framtiden utveckla sättet att bemöta kunder för att därigenom kunna tillfredsställa 

segmenterade behov som kommer dyka upp i takt med teknikens utveckling.  

 

1.6.2 Livsmedelshandeln 

Det finns över 3100 livsmedelsbutiker i Sverige vars primära försäljning är 

livsmedelsvaror (HUI, 2017). Den totala omsättningen av livsmedelshandeln uppgick till 

300 miljarder kronor år 2017, vilket motsvarar cirka 40 procent av detaljhandelns totala 

omsättning (Svensk Handel 2018b). Vilket gör att livsmedelshandeln utgör den tredje 

största branschen i Sverige samt kan ses som den mest geografiskt spridda branschen 

(livsmedelsföretagen, 2019). Livsmedelshandeln ger med sin omfattning uttryckligen liv 

åt hela landet (Livsmedelsföretagen, 2019). Enligt Postnords (2019) årsrapport har 

omsättningen för e-handeln inom livsmedelsbranschen utvecklats under 2018 och ökat 

med 27 procent. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer det presenteras hur vi gått tillväga för att uppfylla syftet med 
studien samt få svar på de ställda forskningsfrågorna. Vi kommer argumentera för vårt 
metodval samt varför vi valt att använda oss av det valda tillvägagångssättet.  
 
 
2.1 Kvalitativ metod 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) förklarar att det är viktigt att från början ha en 

klar bild av hur informationsinsamling ska gå till. Författarna menar att utifrån syfte och 

forskningsfrågor ska kunna välja de termer och begrepp som ska bli centrala i studien. 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det två typer av insamlingsmetoder vilka är 

kvalitativ metod samt kvantitativ metod.  Den metod som valdes för denna studie var en 

kvalitativ metod där intervjuer tillämpats som metod för datainsamling av primärdata. 

Enligt Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) är kvalitativ metod 

en metod för de som är intresserade av meningsskapande processer. Vidare förklarar Trost 

(2011) att en kvalitativ metod är rimlig att använda då forskaren är intresserad av att skapa 

en förståelse för personers sätt att resonera alternativt att hålla isär eller upptäcka 

skiftande handlingsmönster. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) förklarar 

att kvalitativ metod koncentrerar sig främst på att tolka samt förstå helheten av det som 

undersöks jämfört med den kvantitativ metod som inte tar hänsyn till större sammanhang. 

Detta styrks av Repstad (2008) som beskriver att i kvalitativ undersökning ämnas att ge 

läsare ett helhetsperspektiv på fenomen. Valet av kvalitativ metod gjordes för att vi ville 

fokusera och förstå helheten samt möjligheten att tolka intervjupersonerna vilka varit 

respondenter för vårt empirikapitel. Vi ville även skapa en djupare förståelse för hur 

detaljhandeln har påverkats av digitaliseringens framfart.  

 

Definitionen av vad kvalitativ metod innebär är inte självklar, ett centralt kriterium är att 

fokusera samt uppmärksamma flertydig och öppen empiri (Alvesson och Sköldberg, 

2017). Vidare förklarar Bryman och Bell (2017) att vid kvalitativ metod läggs vikten vid 

ord och relationer mellan teori och forskning. Holme och Solvang (1997) styrker detta 

genom att förklara att det är samspelet mellan teori och empiri som leder 

forskningsprocessen samt det framväxande resultatet. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2008) förklarar vidare att kvalitativ metod tolkar stämning, inställning, beteende och 
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språk samt innebär att skapa en förståelse för olika resonemang. Vidare förklarar Denzin 

och Lincoln (2017) att det som ligger till grund för en kvalitativ studie är forskarnas 

tolkningar samt att studien ska ha ett naturalistiskt perspektiv. Christensen et al. (2010) 

fortsätter att förklara att en kvalitativ metod ofta har intervjuer, inspelningar samt 

konversationer som insamlingsmetoder. 

 

Vi valde att tillämpa en fallstudie på den svenska livsmedelshandeln. Enligt Alvehus 

(2013) är fallstudier ett vanligt tillvägagångssätt och ett relevant metodval att använda 

inom kvalitativ metod för att studera fenomen på djupet. Yin (2007) menar att 

fallstudiemetoden har som syfte att bidra till den samlade kunskapen om gruppmässiga, 

individuella och organisatoriska företeelser som kan komma till användning i flera 

situationer. Vidare förklarar Alvehus (2013) att fallstudier har en betydande roll inom 

kvalitativ forskning. Det är dock viktigt att reflektera över valet av fallstudie samt vilket 

fall fördjupningen sker i. Utifrån det grundades vårt metodval för att få en bättre 

helhetsbild av den svenska livsmedelshandeln. Genom utförandet av intervjuer med 

kunniga och insatta respondenter inom livsmedelshandeln var förhoppningen att få 

intressanta och sammanhängande svar.  

 

2.2 Insamling av empiri 

2.2.1 Kvalitativ intervju 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) skriver att genom att utföra intervjuer ger det 

större möjlighet för förtydligande, flexibilitet samt interaktion. Genom att använda 

intervjuer som insamlingsmetod ger det mer insikt och upplevda kausala kopplingar (Yin, 

2007).  Författaren förklarar vidare att intervjuer utgör en viktig informationskälla vid 

utförande av fallstudier. Alvehus (2013) förklarar att innan en intervju ska genomföras 

behöver intervjuaren bestämma hur intervjun ska gå till. Punkter som ska bestämmas är 

vem är det som ska leda samtalet, hur många frågor som ska ställas samt hur mycket plats 

för svar ska respondenten få. Vidare förklarar Trost (2010) att innan intervjuer sker ska 

en intervjuguide upprättas. En intervjuguide består av en lista med korta meningar med 

delområden som ska tas upp i intervjun.  

 

Det finns tre olika tillvägagångssätt för hur en intervju kan gå till, ostrukturerad, 

semistrukturerad och strukturerad intervju. Den vanligaste typen av intervju är en 

semistrukturerad intervju (Bryman och Bell, 2017). Då baseras intervjun på ett antal 
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förutbestämda frågor eller teman som respondenten sedan ska besvara. Det ger 

respondenten större möjlighet att påverka intervjuns innehåll och riktning (Alvehus, 

2013) och innebär också att intervjuaren måste vara lyhörd och aktiv i intervjun för att 

kunna ställa följdfrågor. Bryman och Bell (2017) förklarar att vid en ostrukturerad 

intervju är det ett öppet samtal som vägleds utifrån ett utvalt ämne. Det gör att 

intervjuaren och respondenten kan ha ett öppet och avslappnat samtal (Alvehus, 2013). 

Det sista tillvägagångssättet är strukturerad intervju vilket innebär att samtliga delar är 

strukturerade och förutbestämda där intervjun ska gå till på samma sätt för alla 

respondenter. Alvehus (2013) menar att det är viktigt att en intervju inte blir som ett 

förhör utan att intervjuaren hittar en bra balans som passar för respondenten.   

 

I denna studie valde vi att behandla semistrukturerade intervjuer då det ansågs som den 

bäst lämpade metoden. En intervjuguide (se bilaga A) skapades med utvalda områden 

vilka samtliga skulle beröras, i syfte att på ett bra sätt kunna få ett avslappnat samtal. En 

förutsättning för en lyckad intervju är att ha en väl förberedd intervjumall enligt Alvehus 

(2013), vilket skapades innan intervjutillfällena. Intervjuguide skickades till samtliga 

respondenter en vecka innan intervjutillfället, i syfte att upplysa dem om vilka områden 

som skulle beröras. Dessutom skapades en mer omfattande intervjumall för oss som 

intervjuade med förhoppningen om att vara väl förberedda och inte gå miste om att beröra 

något område. För oss var det viktigt att komma väl förberedda samt att agera 

professionellt vid intervjutillfällena.  

 

2.2.2 Urval 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) är det viktigt med 

ett strategiskt urval i syfte att på ett strategiskt sätt välja de respondenter som är mest 

lämpade för studiens syfte. Urvalet som gjorts för denna studie gällande valet av 

respondenter blev därför ett strategiskt urval. Alvehus (2013) förklarar att forskaren vid 

ett strategiskt urval gör en bedömning gällande vilka respondenter som anses relevanta 

för studiens syfte samt för det valda forskningsområdet. Författaren påtalar dessutom att 

det finns utrymme för misstag med ett strategiskt urval, genom att välja respondenter 

strategiskt. Respondenterna bör dessutom vara experter inom forskningsområdet för att 

forskningsfrågorna ska kunna besvaras (Alvehus 2013). 
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Esaiasson et al. (2017) menar att forskare har en tendens att på förhand välja ut 

respondenter för intervjuer och att de ofta behöver kompletteras, vilket visade sig ske 

även i denna uppsats. Inledningsvis hade vi en tydlig bild av vilka respondenter vi ville 

intervjua, vilket sedan förändrades under processens gång. Redan i ett tidigt stadie var vi 

tvungna komplettera med andra respondenter till skillnad från vad som från början var 

tänkt då några av intervjuerna inte visade sig fullständiga för studiens syfte. Urvalet av 

respondenter var väl genomtänkt i syfte att representera såväl ledningsnivå som 

butiksnivå inom livsmedelshandeln. Dessutom fann vi det intressant att komma i kontakt 

med andra kompetenta personer med erfarenhet av både e-handel och digitaliseringens 

framfart. Utgångspunkten för studien var att få en bred insikt i det berörda ämnet, med en 

förhoppning om att få stor variation på respondenter vilka samtliga besitter olika 

kompetens och erfarenhet. Sökningen efter värdefulla respondenter till denna studie 

grundade sig i personer med erfarenhet inom livsmedelshandeln med specifik kunskap 

inom både online handeln och handeln inom fysiska butiker. Vårt mål var att komma i 

kontakt med åtta till tio respondenter med mycket kunskap gällande de berörda områdena. 

 

Studiens respondenter 

Nedan följer en kortare presentation av de respondenter vilka står till svars för uppsatsen 

empiriska kapitel.  

 
• Bergh, Erik. Analytiker på HUI Research.  

Arbetar med att analysera handeln, skriva rapporter och statistik. Telefonintervju, 

45min, 2019-05-07.  

• Forss Daniel. Affärsområdeschef på City Gross Sverige.  

Har arbetat för City Gross i 20 år. Började med att köra kundvagnar och har arbetat 

sig uppåt för att idag arbeta med alla butiker, etablering, ombyggnad och HR. 

Personlig intervju i Kalmar, 1h 10min, 2019-04-30. 

• Hellqvist, Rikard. Kommunikationsansvarig på Matsmart.  

Varit anställd på Matsmart under flera år där främsta rollen är att vara 

kommunikationsansvarig, men har även en bra insyn i hela företaget. Tidigare 

arbetat som journalist. Telefonintervju, 50min, 2019-05-06. 

• Mehmti, Fikret. Acquisition manager på Mathem. 
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Har delvis hand om Customer Relationship Management, behandlar befintliga 

kunder samt ansvarar för det digitala på företaget. Telefonintervju, 30min, 2019-

04-29.  

• Sandberg, Malin. Butikschef på Stora Coop, Kalmar.  

Arbetat inom Coop i 30 år. Började arbeta på dåvarande byggavdelning och 

arbetat sig uppåt till den position hon har idag. Personlig intervju i Kalmar, 45min, 

2019-04-30.  

• Svensson, Håkan. Butikschef på Willys, Lyckeby. 

Varit verksam inom Willys i många år och besitter idag yttersta ansvar för hela 

butik. Personlig intervju i Karlskrona, 40min, 2019-04-29.   

• Weiden, Henrik. E-handels- och marknadschef på Bergendahls Food.  

Har arbetat på Bergendahls i 12 år med både fysiska butiker och e-handel som 

detaljhandelschef och regionchef. Telefonintervju, 30min, 2019-04-29.  

• Wiberg, Patrick. ICA-Handlare och ägare av ICA Maxi, Kalmar.  

Varit ICA-handlare i 20 år varav 5 år i Kalmar. Har det yttersta ansvaret för 

verksamheten och arbetar med ledarskap och strategi. Personlig intervju i Kalmar, 

1h 15min, 2019-05-20.  

 
2.2.3 Forskningsetiska riktlinjer 

Helgesson (2015) beskriver att forskningsetik är etiska riktlinjer som ska eftersträvas vid 

insamling av primärdata. Forskningsetik behandlar forsknings-utövande, normer och 

värderingar samt beteende. Forskningsetik har alltid varit en viktig aspekt men har fått en 

mer uppmärksammad roll på grund av den mediala strömmen som tagit upp 

forskningsetiska skandaler, förklarar Helgesson (2015). Vidare förklarar Bryman och 

Bell (2017) genom att förklara att det är viktigt att inte någon deltagare tar skada och att 

de etiska principerna ska utgöra en självklar grund för studier och empiriinsamling. 

Vidare beskriver Alvehus (2013) att forskningsetik bidrar till ett större vetenskapligt 

sammanhang för en studie. Det är vidare viktigt att värna om respondenternas samtycke 

och integritet samt att medverkan ska ske frivilligt (Helgesson, 2015). Detta styrker även 

Bryman och Bell (2017) som förklarar att respondenten ska vara väl informerad om 

studiens syfte samt ha kunskap kring de forskningsetiska principerna.  

 

Att ha god forskningssed enligt Helgesson (2015) innebär att visa hänsyn gentemot 

respondenter, att inte utsätta omgivningen för risker samt att forskningsresultaten används 
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på ett korrekt sätt. Enligt Bryman och Bell (2017) finns det flera etiska principer som ska 

eftersträvas vid insamling av primärdata. Exempel på de etiska principerna är 

samtyckeskrav, informationskrav, nyttjandekrav samt konfidentialitetskrav. Enligt 

Eliasson (1995) innebär samtyckeskravet att respondenten själv bestämmer om den vill 

delta eller inte. Informationskravet behandlar att alla respondenter ska vara informerade 

om studiens mål och syfte samt att deltagandet är helt frivilligt. Eliasson (1995) förklarar 

vidare att med nyttjandekravet menas att den insamlade informationen ska endast nyttjas 

i studiens syfte. Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna som medverkar har ett 

förtroende för forskaren att denne inte ska läcka viktig information.  

 

Respondenterna till denna studie har inför intervjun blivit informerade om studiens syfte 

samt vad svaren kommer att användas till. Informationen skickades ut till respondenterna 

inför intervjuerna tillsammans med en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll en 

inledande text om hur intervjun skulle gå till samt de områden som kommer beröras under 

intervjutillfället. I början av varje intervju har intervjupersonerna informerat 

respondenterna om att intervjun är frivillig och att de därför inte behöver svara på alla 

frågor som ställs om de inte vill eller kan. Dessutom har samtliga respondenter samtyckt 

i frågan huruvida de ställer sig till ljudupptagning av intervjun. Detta har i efterhand visat 

sig vara till stor nytta för författarna bakom uppsatsen då intervjuerna kunnat lyssnats av 

på nytt. På så sätt har det också undvikits att gå miste om betydelsefulla uttryck och 

resonemang som diskuterats i de olika ämnesområdena. 

 

2.3 Forskningsansats 

2.3.1 Deduktion och induktion  

Hyde (2000) förklarar att det inom kvalitativ metod finns två olika ansatser som kan leda 

till ny kunskap, dessa är induktiv och deduktiv ansats. Alvesson och Sköldberg (2017) 

förklarar att i frågor gällande förklaringsmodeller skiljer sig begreppen induktion och 

deduktion. Ett induktivt perspektiv har som avsikt att generera ny kunskap där intervjuer 

har en överordnad roll (Esaiasson et al. 2017). Detta styrker Alvehus (2013) genom att 

förklara att en induktiv ansats har en utgångspunkt i empirin och bygger därefter slutsatser 

efter det empiriska materialet. Bryman och Bell (2017) förklarar att deduktiv ansats 

innebär att forskaren samlar teori för att sedan hitta likheter och skillnader med den 

insamlade empirin. Alvehus (2013) förklarar dock att deduktiv ansats inte bidrar till något 

nytt om forskning sker inom samma område som tidigare, men att endast använda sig av 
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induktiv ansats är inte heller att föredra eftersom det inte finns stödjande teorier för 

studien. 

 

Denna studie grundar sig i ett växelspel mellan deduktiv och induktiv ansats. Till en 

början samlades teori och kunskap gällande ämnesområdet in vilket gjorde att studien tog 

utgångspunkt i en deduktiv ansats. I intervjuerna önskades ett öppet förhållningssätt och 

där tillämpades den induktiva ansatsen, eftersom det anses mest lämpligt vid en kvalitativ 

insamlingsmetod. Genom att de båda perspektiven har använts som ett växelspel mellan 

varandra upplever vi att det genererat till ett abduktivt perspektiv. Esaiasson et al. (2017) 

förklarar att båda begreppen induktion och abduktion är vanligt förekommande inom 

kvalitativa studier. Abduktion är ett angreppssätt där betoningen ligger på växelverkan 

mellan befintlig teori och insamlat material i form av intervjuer.  

 

2.3.2 Tolkning 

Kvalitativ forskning innebär tolkande forskning, därför menar Alvehus (2013) att 

tolkning är ett centralt begrepp inom den kvalitativa metoden. Tolkande forskning kan 

även vara ett sätt att utveckla vår syn på omvärlden och bidra till en bättre och nyanserad 

förståelse av den. Vi anser att tolkningsprocessen är viktigt för att få ett trovärdigt resultat 

och därför har vi varit tolkande i studien. Bryman och Bell (2017) menar dock att det 

inom kvalitativa studier i princip är omöjligt att inte vara objektiv. Detta eftersom tidigare 

kunskaper och erfarenheter speglas i studien vilket kan bidra till att om forskningen gjorts 

av någon annan kanske inte resultatet ska blivit detsamma. Som tidigare nämnts är 

utvecklingen av försäljningskanaler och livsmedelshandeln ett aktuellt ämne och något 

som vi alla följt under en tid, vilket kan ha bidragit till olika perspektiv av ämnet. 

Weidersheim-Paul (2008) förklarar att intervjuer kan ske i olika sammanhang, vilket kan 

försvåra tolkningen och därför bör slutsatsen skrivas med ödmjukhet. Vidare förklaras att 

resultatet som framkommer av studien sällan är neutrala, istället krävs det reflektion 

bakom samt även förmågan att kunna hantera osäkerhet och risk.  

 

Under studien har vi tagit intryck av hermeneutik vilket enligt Esaiasson et al. (2017) 

betyder läran om tolkning. Det innebär att begripa och förstå texter. Det är viktigt att 

förstå vad författaren till en text vill förmedla samt att texten tolkas från den tid den är 

skriven (Patton, 2015). Vidare förklarar Esaiasson et al. (2017) att det inte ska sökas efter 

en absolut sanning. Det som ska tolkas i en text är innebörden av meningar och försöka 
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hitta sammanhängande teman (Bryman och Bell, 2017). Vidare förklarar Alvehus (2013) 

att syftet med tolkning är att få en generell bild av ett specifikt fenomen, att utöka 

tolkningsregistret som finns tillgängligt via vetenskap. Esaiasson et al. (2017) påstår att 

det ibland är det en lätt uppgift att tolka texter och att andra gånger kan det vara en mer 

komplicerad uppgift att förstå. Alvehus (2013) menar att tolkningen ska vara direkt 

kopplad till teorin och syftet med en studie. I kvalitativa studier är det allt ifrån beteende 

till stämningar på arbetsplatsen som ska tolkas och inte bara siffror (Eriksson och 

Weidersheim-Paul, 2008). Vidare förklaras hur forskare genom respondenternas ord 

fångar verkligheten för att sedan tolka den.  Bryman och Bell (2017) förklarar att 

omgivningen är en viktig del av förståelsen för respondenternas sociala beteende. Fyra av 

våra intervjuer har varit personliga och skett på respondenternas arbetsplatser, vilket 

underlättar tolkningen. Vidare påvisar Denzin och Lincoln (2017) att kvalitativa forskare 

studerar sin omgivning och de fenomen som existerar, för att sedan försöka tolka och 

förstå innebörden som människorna skapar. Denzin och Lincolns (2017) beskrivning om 

människor motsvaras i denna studie av de respondenter som intervjuats.  

 

2.4 Kunskapsprocessen 

Under vår generations uppväxt har samhället präglats av förändringar. Digitaliseringens 

framfart anses vara en stor del av en högst påtaglig förändring där handeln utgör en stor 

del av utvecklingen. Digitaliseringen har kommit att påverka och förändra 

beteendemönstret på hur kunder i dagens samhälle influeras och utför sina köp. Hur 

handeln har påverkats av digitaliseringen är ett aktuellt ämne inom flera branscher. Att vi 

valt skriva om förändringen av livsmedelshandelns försäljningskanaler grundar sig i att 

vi finner det både intressant och högst aktuellt i dagens samhälle. Förändringen av hur 

folk gör sina inköp av livsmedel är något vi vill undersöka för att studera om 

digitaliseringen präglat denna bransch. Vi ansåg livsmedelshandeln vara en bransch de 

flesta berörs av och samtidigt som digitaliseringens framfart är högst märkbar blev det 

utgångspunkten för vår studie. Enligt Alvehus (2013) är det forskaren som präglar den 

kvalitativa forskningen vilket innebär att forskarens ambitioner och intressen 

framkommer i studien. Det som drivit oss framåt i arbetet är intresset för branschen i stort, 

samt nyfikenheten på hur digitaliseringen har förändrat och utvecklat 

försäljningskanalerna inom detaljhandeln. Beslutet om att utföra en fallstudie på den 

svenska livsmedelshandeln grundar sig i att vi ville få en övergripande bild av hur det ser 
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ut i Sverige. Att enbart göra en fallstudie på ett enskilt livsmedelsföretag var aldrig 

aktuellt då vi ansåg att det inte hade givit en rättvis och fulltalig bild av verkligheten.  

 

Under studiens gång har syftet haft samma innebörd, även om det slutgiltiga syftet 

omformulerats mot hur det stod skrivet från början. Detta berör även forskningsfrågorna 

som till en början anpassades efter den teoretiska referensramen för att sedan bli helt 

färdigställda i slutet av det empiriska skrivandet. Valet av respondenter har vuxit fram 

under insamlingen av material till det första kapitlet samt den teoretiska referensramen. 

För att komma i kontakt med de tänkta respondenterna tog vi kontakt med dem i tidigt 

skede. Strävan har hela tiden varit att nå en bredd av respondenter för att få ett empiriskt 

material som kan täcka flera olika delar av den svenska livsmedelshandeln. Målet var att 

få så många personliga intervjuer som möjligt vilket vi lyckades bra med då utfallet 

resulterade i fyra sådana. På grund av att respondenterna vilka vi ansåg mest 

betydelsefulla för studien, befann sig på annan ort, har många intervjuer ägt rum över 

telefon. Det tog ett tag innan vi kände oss säkra på att genomföra intervjuerna vilket 

medförde att de senare intervjuerna blivit mer givande. Intervjuguiden byggdes upp för 

att vara semistrukturerad, vilket har givit material från flera olika perspektiv. Efter den 

empiriska insamlingen har vi gjort en överblick och låtit empirin styra över den teoretiska 

referensramen för att skapa en röd tråd genom hela uppsatsen. Analysen har tillsammans 

med empirin tagit form efter insamlingen av det empiriska materialet, och utgör grunden 

för den slutsats som sedan kunnat skapas. Slutsatsen har vi tillsammans diskuterat fram 

och även den har grundat sig i det empiriska materialet med inslag från den teoretiska 

referensramen för att få fram resultaten av studien.  

 

2.5 Vetenskapliga kriterier 

2.5.1 Reliabilitet 

De två begreppen reliabilitet och validitet anses vara bäst lämpade för kvantitativa 

undersökningar enligt Bryman och Bell (2017). Alvehus (2013) skriver att för att kunna 

diskutera kvaliteten av en studie är ett vanligt sätt att klargöra skillnader mellan begreppen 

reliabilitet och validitet. Trost (2010) förklarar att traditionellt betyder reliabilitet att en 

mätning ska vara stabil och tillförlitlig. Gummesson (2000) förklarar vidare att reliabilitet 

behandlar tillförlitlighet i mätningar, resultaten ska således bli densamma om studien 

återupprepas. Intervjuaren ska skapa samma förutsättning för respektive respondent och 

undvika slumpinflytelser (Bryman och Bell, 2017). Vidare menar Alvehus (2013) att 
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begreppet reliabilitet innebär huruvida forskningsresultat är upprepningsbara. Det ska 

vara möjligt att en annan forskare ska kunna få samma resultat om studien prövas igen. 

Merriam (1993) ser ett problem att svårigheter kan uppstå eftersom människors beteenden 

förändras över tid.  

 

Inom begreppet reliabilitet menar Trost (2010) att det finns tre komponenter inom 

kvalitativa undersökningar, vilka är kongruens, precision och objektivitet. Kongruens 

berör likheten mellan frågor som ämnar att mäta samma sak. Precision handlar om 

intervjuarens sätt att registrera svar från respondenten (Trost, 2010). Objektivitet handlar 

om olika intervjuares skilda sätt att registrera svar, registreras det på liknande sätt blir 

objektiviteten hög. Även om Widerberg (2002) menar att reliabilitet är ett begrepp vilket 

har sitt ursprung inom den kvantitativa forskningen, påstår Rust och Cooil (1994) att 

reliabilitetsmåttet utvecklats separat även för kvalitativ metod. Kvale (1997) styrker detta 

uttalande genom redogörelsen att det inte helt går att utesluta reliabilitet i kvalitativa 

undersökningar. Rust och Cooil (1994) belyser reliabilitetsmåttet som en grundsten för 

forskarens renommé och poängterar även vikten av det för slutresultatets trovärdighet.  

  

Under alla våra intervjutillfällen tillämpade vi samma genomgående struktur angående 

registreringen av respondenternas svar. Vi strukturerade intervjuerna med att samma 

person hade samma uppgift under tillfällena. En person höll i intervjun och ställde frågor, 

den andra personen flikade in med följdfrågor samt höll koll på intervjumallen och den 

tredje personen antecknade respondentens svar. Vi utgick från en intervjumall där vi 

ställde flera frågor kring samma ämne för att få hög kongruens. Registrering av 

respondenternas svar gjordes utifrån anteckningar vid intervjutillfället samt 

ljudupptagning. Vi valde att ha samma person som antecknar och registrerar svaren för 

att uppnå hög objektivitet i vår studie.  

 

2.5.2 Validitet 

Begreppet validitet menar Alvehus (2013) innebär att det som avses att undersökas 

faktiskt undersöks. Bryman och Bell (2017) påstår vidare att validitet är ett mått på 

studiens kvalitet och huruvida studiens resultat är sammanhängande. Det är således 

grundläggande för en studie att ha hög validitet för att inte anses som en tillfällighet. 

Vidare förklarar Yin (2013) att hög validitet är viktigt för att en studie ska kunna vara 

användbar. En studie med hög validitet skapar högre trovärdighet vilket i sin tur leder till 
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hållbarhet. Gummesson (2000) förklarar att för att uppnå hög validitet i en studie ska 

forskaren kontinuerligt stämma av att rätt områden berörs genom hela studien. Bryman 

och Bell (2017) förklarar begreppet lite djupare och beskriver att det finns extern samt 

intern validitet. Extern validitet syftar till i vilken mån resultat från en studie kan 

appliceras på andra situationer (Guba och Lincon, 1981). Den interna validiteten syftar 

istället på att studiens resultat stämmer överens med verkligheten (Merriam, 1993). 

 

Vi valde att göra en fallstudie på livsmedelshandeln men har överfört resultatet på 

detaljhandeln i stort. Det för att skapa en hög validitet och kunna applicera studiens 

resultat på fler branscher. Vi ansåg att studiens resultat är väsentlig för andra 

snabbföränderliga branscher som också påverkas av digitaliseringens framfart.   

 

2.5.3 Överförbarhet 

Guba och Lincoln (1994) förklarar att det finns alternativa kriterier som kan användas vid 

bedömningen av kvaliteten för en kvalitativ studie. Bryman och Bell (2017) beskriver att 

av delkriterierna är överförbarhet, vilket innebär hur överförbara resultaten är till en annan 

situation, miljö och tidpunkt. En förutsättning vid överförbarhet menar Kuper, Lingard 

och Levinson (2008) vara urvalsstrategi vilken bidrar till att läsaren själv kan avgöra var 

gränserna går för i vilken utsträckning forskningsresultaten är överförbara. Genom att 

producera tolkningar, teoretiska begrepp samt beskrivningar i en kvalitativ studie, påstår 

Larsson (2009) det bli en överförbarhet i att det som kommuniceras kan appliceras även 

i andra fall mot vad som i studien studerats. Av denna anledning har vi för att uppnå 

överförbarhet gjort ett noga urval av respondenter för studien samt använt oss av teoretisk 

generaliserbarhet i syfte att kunna använda resultatet även på detaljhandelsbranschen.  

 

2.6 Metodkritik 

Enligt Alvehus (2013) finns det både för- och nackdelar med att använda en kvalitativ 

metod, vilket vi kan hålla med om. För vår del har det främst varit svårt med intervjuerna, 

anledningen till det är att vi har velat ha väldigt högt uppsatta samt relevanta personer 

inom detaljhandeln och livsmedelshandeln som dessvärre varit svåråtkomliga. Det 

resulterade i fler telefonintervjuer än tänkt samt att vissa samtal varit kortare än vad vi 

hoppats på. Det har dock bidragit till att intervjuerna tagit fokus på det mest relevanta 

vilket har lett till att intervjuerna ändå blivit djupgående och givit oss ett rikt empiriskt 

kapitel i studien. Vidare menar Yin (2007) att en svaghet med att använda intervjuer som 
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insamlingsmetod är att det kan uppstå felaktiga svar på grund av dåligt formulerade 

frågor. Detta styrker även Holme och Solvang (1997) som förklarar att respondenter ofta 

kan ge subjektiva svar. Det är en aspekt vi lade märke till under intervjutillfällena 

eftersom vissa frågor har varit svåra att svara på för respondenten. Det på grund av att vi 

inte formulerade frågan tillräckligt bra eller för att respondenten inte haft tillräckligt med 

kunskap.  

 

Vi har strävat efter att hitta relevanta och aktuella källor med hög trovärdighet. Det har vi 

gjort främst genom att söka litteratur och artiklar som förekommit på Linnéuniversitetes 

och Blekinge Tekniska högskolas bibliotek. Alvesson och Sköldberg (2017) förklarar att 

diverse svårigheter kan förekomma gällande insamling av sekundärdata. Det har vi märkt 

i denna studien, eftersom det har varit svårt att hitta pålitliga och relevanta källor kring 

livsmedelshandeln, kundens roll och medverkan samt identitet. Vi hittade generell teori 

kring alla områden men det var svårt att applicera det på digitalisering inom 

livsmedelshandeln.   
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3 Teoretisk referensram 
 
De fyra skilda ämnesområdena på vilka den teoretiska referensramen är uppbyggd, är 
noga utvalda för att stämma väl överens med uppsatsen syfte. Läsaren introduceras i 
detta kapitel in i vad uppsatsen behandlar och ges en större inblick i särskilda kunskaper 
och teorier inom varje kategori. Vidare redogör vi egna tankar kring teorins betydelse 
för detta arbete, hänvisat till kapitel 3.5.  
 
 
3.1 Försäljningskanaler 

3.1.1 Fysiska butiker 

Johansson (2018) förklarar att den fysiska butiken länge varit kärnan för detaljhandeln. 

Vidare menar Hagberg och Jonsson (2016) att fysiska butiker fortfarande är det vanligaste 

alternativet för svenskar när det gäller handel. Författarna förklarar vidare att kunders 

beteende har förändrats vid köp i fysiska butiker, det har blivit mer digitalt, både före, 

under samt efter köpet. Jonsson et al. (2017) påtalar hur digitaliseringen både förstärker 

och förändrar fysiska butikens roll, vilket gör att butiker ges fler roller än enbart arbetet i 

den fysiska miljön. Lammgård (2016) påstår att digitaliseringen har lett till att gränserna 

mellan digitala och fysiska kanaler har suddats ut, samtidigt som Holmberg (2018) 

vidhåller att fysiska livsmedelsbutiker har en spännande framtid att vänta där 

digitalisering av handeln innebär nya förutsättningar. Hagberg (2016) redogör för hur 

digitaliseringen framförallt har främjat e-handeln och förklarar hur digitaliseringen 

påverkar detaljhandeln i allt bredare mening genom att den påverkar all form av handel. 

Holmberg (2018) poängterar i enlighet med Hagberg (2016) att fysiska butiker 

fortfarande kommer ha en viktig men förändrad roll inom handeln.  

 

Hagberg (2016) förklarar att digitalisering på olika sätt kan påverka fysiska butiker. 

Digitaliseringen leder till att befintliga affärsmodeller utmanas och fysiska butiker ställs 

inför utmaningen att attrahera och behålla kunder samt förstå hur de ska hantera 

varuflöden (Hagberg och Jonsson, 2016). Den ökade e-handeln leder till att handeln i 

fysiska butiker förändras på flera olika sätt (Johansson, 2018). Förändringen kan ske 

genom att fysiska butiker inkluderar digitala tekniker i sin verksamhet. Johansson (2018) 

förklarar att det även kan ske genom att butiken anpassar sig till en digital utveckling, 

vilket inte behöver ske med inblandning av digital teknik. Frostenson et al. (2017) berättar 

att den fysiska butikens roll har förändrats och även om företag har fysiska butiker, 
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kommer dessa fylla särskilda funktioner beroende på de strategiska val som görs. Vidare 

förklarar författarna att butiker i framtiden kommer att agera som showroom för företag, 

där den primära försäljningen kommer ske online. Digitaliseringen kan även påverka hur 

köpprocessen går till, hur butiker är utformade, vart butiker är placerade, vad butiker 

erbjuder samt vilken funktion de fyller (Hagberg, 2016). Den fysiska butiken påverkas 

även genom att kunder som en gång handlat online förändras (Johansson, 2018). Vidare 

förklaras att det uppstår nya vanor och krav gällande tillgänglighet och service samt nya 

kundbeteenden när mobiltelefoner följer med kunder in i butiken (Fredriksson och 

Svingstedt 2017). En utmaning för butiker är de kunder som använder mobiltelefoner för 

att skärma av omvärlden när de handlar, de som är i sin egen värld, lyssnar på musik eller 

pratar i telefon (Holmberg, 2018). Vidare förklaras att det är viktigt att göra butiksbesöket 

attraktivt även för dem.   

 

Jonsson et al. (2017) förklarar att det finns många anledningar till att kunder väljer fysiska 

butiker framför att handla online. Hagberg (2016) menar att fysiska butiker erbjuder en 

plats där kunder kan handla flera olika varor på samma ställe utan att behöva vänta på 

leverans. De fysiska butikerna stimulerar även de olika sinnena, syn, lukt, känsel, smak 

och hörsel (Jonsson et al. 2017). Möjligheten att känna, lukta samt se produkterna 

stimulerar kundens sinnen vilket i sin tur kan leda till merköp förklarar Hultén (2014). Ett 

annat skäl är möjligheten att för konsumenten få upptäcka och uppleva nya saker (Jonsson 

et al. 2017). Det finns kunder vilka anser det både smidigare och roligare att handla i en 

fysisk butik då de gillar att gå runt i butiker för att få inspiration (Holmberg, 2018). Floor 

(2006) vidhåller detta argument genom att belysa hur konsumenter präglas av både 

funktionella och emotionella behov när de handlar. Vidare förklaras hur konsumenterna 

värdesätter att det ska gå snabbt, vara lätt och kostnadseffektivt att finna de produkter de 

söker och gärna i en trivsam miljö (Floor, 2006). För många kunder kan det uppfattas som 

ett nöje eller ett viktigt inslag i den sociala tillvaron att gå i butiker uttrycker Hagberg 

(2016). En svårighet för fysiska butiker är att skapa kundnöjdhet för alla kunder, såväl de 

som söker upplevelse och inspiration som de kunder som med snabbt tempo vill ta sig 

genom butiken. Hagberg (2016) poängterar den personliga kontakten som ytterligare ett 

skäl till att kunden väljer att handla i fysiska butiker, där Enders och Jelassi (2000) 

däremot belyser kostnaderna som tillkommer till nackdel för den fysiska butiken i 

jämförelse med e-handel.  
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3.1.2 E-handel 

Internet har förändrat människors sätt att kommunicera, det har blivit en mötesplats och 

en plattform för informationssökande (Pihlsgård och Skandevall, 2004). Vidare förklarar 

Pihlsgård och Skandevall (2004) att genom utvecklingen av nätet har den elektroniska 

handeln växt fram. Enligt Svensk Digital Handel (2018) är ökningen av e-handeln inom 

livsmedel störst i större städer där hemleverans är mer tillgängligt. Enligt Frostenson, 

Hasche, Helin och Prenkert (2017) definieras e-handel som när en person beställer varor 

eller tjänster via internet. En utmaning för handelsföretag uttrycker Bergström och Fölster 

(2009) vara problemet att e-handeln till viss del kannibaliserar och konkurrerar gentemot 

traditionella butiker. Trots den förändring som skett med internet och den ständiga 

ökningen av e-handeln så är fysiska butiker den vanligaste kanalen för inköp bland dagens 

kunder (Hagberg och Jonsson, 2016). Frostenson et al. (2017) förklarar vidare att handeln 

online har blivit ett allt mer vanligt inköpssätt. Vidare har de också bidragit till en 

förändring i kundbeteendet samt kundens roll gentemot företag.  

 

Enligt Bergström och Fölster (2009) finns det flera drivkrafter som gör att företag vill 

integrera e-handel i sin affärsverksamhet, men också hinder vilka begränsar integreringen 

av e-handel inom verksamheten. Företag inom handeln generellt måste bättre anpassa sig 

efter de behov och krav som finns på marknaden (Frostenson et al. 2017). Detta styrker 

Hagberg och Jonsson (2016) genom att förklara att digitaliseringen och e-handeln ställer 

allt mer krav på fysiska butiker samt att de påverkar handeln. Grewal, Roggeveen och 

Nordfält (2017) poängterar vikten för handelsföretag att skapa en förståelse för teknikens 

funktion och hur det påverkar kunder, i syfte att kunna använda det som en 

försäljningskanal i sin verksamhet. Bergström och Fölster (2009) menar att internet 

öppnar upp för nya möjligheter för företag att expandera till relativt låga kostnader, både 

på den befintliga marknaden men också genom nya marknadsandelar. Vidare förklaras 

att det för handelsföretag idag inte enbart handlar om etablering av e-handel i sin 

verksamhet i syfte att expandera, utan i synnerhet även för att överleva (Bergström och 

Fölster, 2009). Frostenson et al. (2017) förklarar vidare att e-handel har blivit en viktig 

aspekt för företag och att det är viktigt att kunna kombinera samt integrera de fysiska 

butikerna med den digitala handeln. Företag kan inte enbart applicera e-handel i sin 

verksamhet i syfte att kommunicera, informera samt marknadsföra sig (Bergström och 

Fölster 2009). Samtidigt påstår Schmidt och Ohlsson (2016) att det inte längre är en 

förutsättning att det finns en fysisk butik att vända sig till när e-handel bedrivs. Enders 
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och Jelassi (2000) belyser e-handelns förmåga som en försäljningskanal genom vilken 

företag når ut till en större kundgrupp i jämförelse med fysiska butiker.  

 

Pihlsgård och Skandevall (2004) förklarar att skillnaden mellan fysiska butiker och 

handel på nätet är öppettider, placering samt utbud. Enligt Svensk Digital handel (2018) 

värderar livsmedelskunder i allt högre grad faktorer som berör tidsbesparing och 

bekvämlighetfaktorer i jämförelse med kunder inom andra e-handelssektorer. Frostenson 

et al. (2017) menar att kunder väljer att handla via internet istället för i fysiska butiker för 

det värde som de upplevs få genom e-handelsköp. Vidare förklaras att det kan ha att göra 

med den tids- och platsnytta som fås genom att köpa på internet, jämfört med att åka till 

butiker för att handla. Genom att handla via nätet kan kunden själv bestämma att handla 

vid den tidpunkt som passar bäst (Frostenson et al. 2017). E-handeln gör det även möjligt 

för kunder att beställa produkter vart de än befinner sig, vidare uttrycker Frostenson et al. 

(2017) att dessa två aspekter gör det mer tillgängligt för kunder att handla. Pihlsgård och 

Skandevall (2004) förklarar vidare att e-handeln erbjuder ett stort utbud jämfört med 

fysiska butiker. Bergström och Fölster (2009) menar däremot att företag bör tänka på att 

kunder vill “klämma och känna” på varorna innan köp genomförs, vilket idag inte är 

möjligt när kunder handlar online. Dessutom påpekar Bergström och Fölster (2009) att 

en faktor som begränsar företags e-handelsförsäljning är tanken om att särskilda 

produkter inte går att sälja online. Vidare förklaras vikten för hur utmaningen för företag 

inte ligger i frågan huruvida det går att sälja produkter eller inte, utan snarare i hur stor 

lönsamhet försäljningen genererar.  

 

Frostenson et al. (2017) förklarar att e-handeln innebär en omfördelning av roller mellan 

det säljande företaget och kunden. Bergström och Fölster (2009) menar att 

digitaliseringens utveckling påvisar hur e-handeln får en allt mer central roll inom 

handelssektorn, vilket bidrar till en del förändringar för kunder framöver. Frostenson et 

al. (2017) förklarar vidare att e-handeln också innebär förändringar för företag, såsom att 

e-handeln utvidgar marknaden och kundkretsar då företag i stort sett kan bli global. 

Författarna nämner också att e-handel innebär att kunden oftast får varan hemskickad 

eller levererad till ett utlämningsställe, vilket kan ses som en nackdel då det anses ge fler 

fördelar för företaget när kunden själv plockar varorna och åker hem med dem. Ett av e-

handelns största hinder för företag menar Bergström och Fölster (2009) vara avsaknaden 

av den personliga interaktionen mellan personal och kund. Frostenson et al. (2017) styrker 
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detta genom att e-handeln skapar en distansrelation till kunden och därför måste företag 

utveckla metoder för att hantera dessa relationer. Den anonymitet kunden till viss del 

upplever genom att handla online, gör det svårare för företag att bygga upp en relation till 

kunderna över internet (Bergström och Fölster, 2009). För e-handelsföretag handlar det 

om att förstå hur de kan realisera kundens upplevelse och värdet i e-handeln, vilket 

innebär att de ska förverkliga kundvärden (Frostenson et al. 2017).  

 

3.1.3 Mobila enheter 

Generationen vilken vuxit upp med mobiltelefoner ställer nya krav på handeln, menar 

Schmidt och Ohlsson (2016) och förklarar vidare att tillgänglighet och snabbhet 

inkluderas i dessa krav. En stor utmaning för detaljhandeln är förmågan att hantera 

mobilen som en kanal i kombination med andra kanaler skriver Groß (2015). Många 

kunder ser mobiltelefonen som en självklarhet i inköpsprocessen, i syfte att kunna söka 

information både före, under och efter köp. Holmberg (2018) redogör för hur 

mobiltelefoner fått en allt större plats i kundens liv, vilket även Hagberg, Sundstrom och 

Egels-Zandén (2016). vidhåller genom redogörelsen för att ökningen av mobiltelefoner 

är en väsentlig del av digitaliseringens effekter.  

 

Holmes, Byrne och Rowley (2013) förklarar att framväxten av nya digitala, speciellt 

mobila kanaler påverkar kunders sätt att handla genom ökad användning av 

mobiltelefonen. Fuentes och Svingstedt (2017) förklarar att mobiltelefoner kan underlätta 

för kunder genom att de kan skaffa sig kunskap. Dessutom påvisar Janonis, Dovaliené 

och Virvilaité (2007) hur framväxten av digital teknik gjort konsumenter mer 

inflytelserika vilket i sin tur skapar utmaningar för företag i den intensiva konkurrens som 

råder idag. Det stödjer även Schmidt och Ohlsson (2016) vilka menar att kunden tack 

vare sin mobiltelefon håller sig informerad gällande produktnyheter, varumärken och 

trender inom handeln. Mobiltelefonen har en betydande roll på fler områden än att vara 

en försäljningskanal för det faktiska köpet (Grewal, Roggeveen och Nordfält, 2017). 

Detta styrker Priporas, Stylos och Fotiadis (2017) genom att mobiltelefonen ofta används 

som en rådgivare vid besöket i en fysisk butik. Spaid och Flint (2014) förklarar att kunder 

även använder mobiltelefonen som ett verktyg för att söka information om varor, jämföra 

priser och utbud, göra inköpslistor samt betalning vid köp. Vidare redogör Schmidt och 

Ohlsson (2016) att mobiltelefonen gör det möjligt för kunder att kommunicera i realtid 

där flödet kan vara både stort som smått.  
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Fuentes och Svingstedt (2017) menar att mobiltelefonen gör det enklare för kunder att 

hålla sig informerade och uppdaterade på nya produkter, erbjudanden och trender. Vidare 

förklarar författarna också att mobiltelefonen bidrar till att underlätta shoppingen när 

kunden befinner sig i butiken. Användandet av mobiltelefonen som hjälpmedel kan för 

kunder medföra effekten att inte behöva ta kontakt med butikspersonalen, menar Priporas, 

Stylos och Fotiadis (2017). Kunderna kan snabbt orientera sig och hitta det de söker, 

jämföra priser eller läsa omdömen och recensioner (Fuentes och Svingstedt, 2017). Men 

trots det förklarar Holmberg (2018) att mobiltelefonen har en begränsad roll under 

köpprocessen i matbutiken, att funktioner den fyller inte är tillräckligt kända för kunden. 

Vidare berättas att butiksbesöket ser ut som det tidigare gjort, innan mobiler och datorer 

blev en central del av vardagen. 

 

3.1.4 Multi- och omnikanaler 

Online-kanalers tillväxt har skapat stor uppmärksamhet till det som idag benämns som 

multikanalhandel samt hur det påverkar företag och kunder som använder sig av 

traditionella kanaler såsom fysiska butiker (Verhoef, Kannan och Inman, 2015). 

Digitaliseringen har gjort att gränserna mellan vad som är e-handel och fysisk handel blir 

allt mer otydliga eftersom fysiska butiker numera också erbjuder e-handel (Hagberg, 

2016). Detaljhandelns förändring i och med digitaliseringen är det som fått begreppet 

omnikanaler att växa fram (Rigby, 2011). Precis som fysiska butiker arbetar för att 

kontinuerligt optimera verksamhetens online-närvaro, kommer aktörer som verkar online 

att optimera närvaron i den fysiska världen genom ständig förbättring av tillgängligheten, 

servicen och distributionen skriver Schmidt och Ohlsson (2016). Enligt Cortiñas, 

Chocarro och Villanueva (2010) bör olika försäljningskanaler online agera som ett 

komplement till ett företags försäljningskanal offline. 

 

Begreppet multikanaler har ersatts av omnikanaler, vilket inkluderar ännu fler kanaler än 

vad som gjorts tidigare (Verhoef, Kannan och Inman, 2015). Omnikanaler är en 

självklarhet och inte en målsättning menar Schmidt och Ohlsson (2016) och vidare påtalar 

Verhof, Kannan och Inman (2015) att en viktig skillnad är att kanalerna smälter ihop allt 

mer då gränserna mellan dem börjar försvinna. Enligt Svensk Digital Handel (2018) är 

den vanligaste inköpskanalen en blandning av handeln i fysiska butiker samt handeln 

online. Författarna förklarar vidare att de kunder som uppger att de handlar livsmedel 
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online även medger att de kompletterar sina köp med att handla i fysiska butiker. Detta 

styrks av Verhoef, Kannan och Inman (2015) som menar att kunderna använder kanalerna 

växelvis under sök och köpprocessen, vilka involverar den fysiska butiker, butiker online, 

mobilkanaler och sociala medier. Schmidt och Ohlsson (2016) påtalar även hur nyckeln 

för företag att bemöta en allt mer komplex konkurrens är att knyta samman kunders 

upplevelse online med fysiska butiker. 

  

Företags användande av multi- och omnikanaler har under senare tid ökat och medfört 

mer omfattande marknadsföringsarbete, menar Ailawadi och Farris (2017). Vidare 

förklarar författarna att multi- och omnikanaler förenklat kundens vardag, vilket även 

Frostenson et al. (2017) påpekar. Det genom att kunder söker efter produktinformation 

via mobiltelefonen för att sedan inhandla produkten i fysisk butik. Piotrowicz och 

Cuthbertson (2014) talar även om hur begreppet omnikanaler förenklat för kunders 

vardag genom möjligheten det skapar att använda sig såväl av onlinekanaler som 

offlinekanaler. Detta kundbeteende är en anledning till att multi- och omnikanaler är en 

viktig del inom detaljhandeln menar Frostenson et al. (2017). Vidare menar författarna 

att en viktig grund för att begreppen ska fungera bör fokus vid strategier ligga vid 

förståelsen för kundens interaktiva relation med företag. 

  

Rigby (2011) påtalar även hur kunder föredrar olika distributionskanaler men förklarar 

vidare att kanaler vilka utgör ett samspel med varandra, skapar en helhetslösning som 

uppskattas av majoriteten. Bell, Gallino och Moreno (2015) uttrycker vikten för hur 

handelsföretag bör kombinera online- och offlinekanaler med varandra. Det belyser även 

Ailawadi och Farris (2017) genom att påtala hur integrationen mellan kanaler tar 

företagets diverse distributionskanaler till en högre nivå. Svensk Digital Handel (2018) 

förklarar att det är viktigt med närvaro i flera kanaler för att kunna tillfredsställa alla 

kunder. Det är viktigt att företag och livsmedelsbutiker är medvetna om att e-

handelskunder ofta kompletterar sina köp och därför kan erbjuda fler kanaler.   

 

3.2 Service management 

3.2.1 Servicelandskap 

Servicelandskapet är den fysiska miljön där kunden möter organisationen och där 

interaktionen mellan kund och personal sker (Bitner, 1992). Grönroos (2015) vidhåller 

hur serviceprocessen och servicemötet äger rum i en särskild miljö. Mossberg (2003) 
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beskriver företags servicelandskap som ett upplevelserum vilket förekommer både online 

och offline. Hultén (2014) benämner servicelandskapet online som ett virtuellt 

servicelandskap. Det virtuella servicelandskapet kan exempelvis vara ett företags 

hemsida, app eller andra sociala kanaler.  

 

Bitner (1992) delar in servicelandskapet i olika grupper och benämner dem; villkor i 

rumsmiljö, rum och funktion samt tecken, symboler och artefakter. Mossberg (2003) 

menar att det finns flera olika faktorer som påverkar både kunder och anställdas 

tillfredsställelse och beteende. Den största påverkande faktorn påtalar Mossberg (2003) 

är miljömässiga aspekter såsom ljud, ljus, doft, inredning, utformning och tillgänglighet. 

Vidare förklarar Grönroos (2015) att vissa delar av servicemiljön kan påverkas av 

leverantören, medan andra externa förutsättningar såsom vädret och konkurrenters 

agerande, inte är möjliga att påverka. Rum och funktion förklarar Mossberg (2016) 

genom hur utrustning, maskiner och möbler är arrangerade i servicelandskapet. Funktion 

förklaras istället som i vilken utsträckning föremålen passar ändamålet (Bitner, 1992). 

Tecken symboler och artefakter kan vara personalen som placeras ut i servicelandskapet 

som symboler eller skyltar som finns för att hjälpa kunderna (Mossberg, 2016). Något 

som företag bör ha i åtanke är att när en kund väljer mellan två butiker med liknande 

produktsortiment och priser kan det i slutänden vara affärens servicemiljö som påverkar 

kundens val av butik (Echeverri och Edvardsson, 2018).   

 

Echeverri och Edvardsson (2018) förklarar att det finns olika faktorer vilka påverkar 

kunder vid val av livsmedelsbutik. Utbud, köer, specialisering och andra valmöjligheter 

tenderar att påverka kundens val av butik klarlägger författarna. Innan kunden hunnit 

reflektera över de olika faktorerna, har den skapat sig en uppfattning om företaget genom 

att ha kommit i kontakt med det, redogör Grönroos (2015). Servicelandskapet är därför 

en viktig aspekt att arbeta med ur ett företagsperspektiv, påtalar Grönroos (2015), 

eftersom det är vad som speglar företag och uttrycker deras image. Echeverri och 

Edvardsson (2018) redogör vidare för hur butiker kan beskrivas som ett upplevelserum, i 

vilken företaget ges möjlighet att marknadsdifferentiera sig gentemot konkurrenter. 

Hultén (2014) styrker detta genom redogörelsen för målet med ett servicelandskap bör 

vara att kunder ska vilja besöka, trivas och återbesöka upplevelserummet. Det leder i sin 

tur vidare till köp menar Hultén (2014), vilket gör att målet för företag är samma oavsett 

om servicelandskapet erbjuds online eller offline. Likadant understryker Grönroos (2015) 
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servicelandskapets betydelse och menar att det utgör grunden för hela serviceprocessen 

mellan kund och företag. Grönroos (2015) uppmärksammar servicelandskapets betydelse 

för företags framgång. Vidare menar författaren att det i servicelandskapet handlar om att 

väcka känslor och reaktioner hos kunden, som vidare speglas i ett beteende där den 

ekonomiska tillväxten ökar för verksamheten.  

 

Virtuellt servicelandskap 

Det virtuella servicelandskapet beskrivs som utförandet av den virtuella platsen som 

kunder möter i den digitala servicemiljön (Vilnai-Yavets och Rafaeli, 2006). Vidare 

förklaras att det virtuella servicelandskapet har en stor inverkan på kunders känslor, 

uppfattningar samt viljan att göra affärer med ett företag. Hopkins, Grove, Raymond och 

LaForge (2009) förklarar att det virtuella servicelandskapet fungerar på samma sätt som 

det traditionella servicelandskapet. Harris och Goode (2010) menar däremot att de stimuli 

som är viktiga att fokusera på i det virtuella servicelandskapet är ljud och syn. Vidare 

belyser Turban, King, Lee, Liang och Turban (2012) begreppet marketspace, vilket 

förklaras som en virtuell marknadsplats där köpare och säljare möts för att genomföra 

olika typer av transaktioner.  

 

Koernig (2003) menar att det finns två syften med virtuella servicelandskap. Det första 

syftet är att kunden kan köpa varor och tjänster via internet utan att behöva åka hemifrån. 

Det andra syftet förklarar Koernig (2003) som att det virtuella servicelandskapet kan 

användas som ett kommunikationsverktyg där företaget kan erbjuda kunderna 

information samt differentiera sig från konkurrenterna. Något som anses viktigt för 

kundens trivsel och tillfredsställelse med servicen är hemsidans estetik och utförande 

(Vilnai-Yavets och Rafaeli, 2006). En hemsida som uttrycker professionalism ger en bra 

inverkan på kunders upplevelse av det virtuella servicelandskapet. Enligt Koernig (2003) 

har det virtuella servicelandskapet resulterat i att kunder kan skaffa all information som 

behövs samt göra köp via internet, vilket lett till att behovet att besöka en butik har 

försvunnit. Harris och Goode (2010) menar att det är viktigt att skapa förtroende hos 

kunderna i det virtuella servicelandskapet.  

 

3.2.2 Kvalitet och värdeskapande 

Servicekvalitet 
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Grönroos (2015) menar att servicekvalitet är den kvalitet som kunderna upplever, inte 

något företag kan bestämma. Detta eftersom tjänsten utförs på begäran av kunden och 

kvaliteten baseras på de förväntningar som kunder har och hur tjänsten lever upp till de. 

Normann (2011) förklarar att kundens medverkan är en stor del av kundens slutliga 

upplevelse av ett tjänsteföretag eftersom kunden ses som medskapare av slutprodukten. 

Echeverri och Edvardsson (2018) instämmer, hur kunden utför sina moment är avgörande 

för tjänstekvaliteten. Beroende på i vilken utsträckning kunden är beredd att bidra med 

information och använda webbplatser kommer kunden förbättra eller försämra tjänsten 

uttrycker Grönroos (2015). 

 

Värdeskapande  

Grönroos (2015) förklarar att värdet i en tjänst upplevs av kunden då tjänsten konsumeras. 

Normann (2011) förklarar begreppet sanningens ögonblick, den tid och plats där 

tjänsteleverantören har möjlighet att visa kunden den kvalitet tjänsten har. Vidare 

förtydligas att kvaliteten som upplevs av kunden skapas i sanningens ögonblick, därför 

måste fokus ligga på mötet mellan leverantör och kunde. Värde är något som företag vill 

skapa för sina kunder, för att lyckas göra det måste företag identifiera sin kundgrupp och 

knyta personliga band genom kontinuerlig kontakt (Grönroos, 2015). Normann (2011) 

förklarar att bra handling skapar bra respons vilket i sin tur leder till bra resultat. Företag 

kan även skapa värde genom att bygga långvariga relationer (Grönroos, 2015). Eftersom 

det är väldigt svårt för företag att urskilja vilka tjänster som tillför värde för kunder är det 

viktigt att upprätthålla kontinuerlig kontakt. Normann och Ekberg (2012) beskriver det 

som en viktig aspekt att kunna bemöta samt leverera det kunden förväntar sig. Det för att 

skapa en positiv stämning som leder till att kunder kommer tillbaka samt att de sprider 

positiva budskap vidare. I den digitala handelskontexten skapas möjligheter till utbyte 

och förutsättningar om att tillsammans kunna uppnå mer och skapa större värde 

(Sundström, 2016). När företag interagerar med kunder samlas information om kundens 

liv och beteende vilket gör att företag kan forma sina tjänster utefter det (Grönroos, 2015). 

De stora datamängder som samlas in gällande kunders köpbeteende har möjlighet att 

stärka kundrelationer (Sundström, 2016). Ett intresse för företag är att fokusera på 

kundens upplevelse som är kopplad till kundlojalitet samt värdeskapande (Jüttner, 

Schaffner, Windler och Maklan, 2013) 
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Sundström (2016) förklarar att digitaliseringen medför svårigheter i att skapa personliga 

relationer som har sin grund i förtroende och emotioner. Kunder har blivit allt mer 

skeptiska till olika typer av budskap och interaktioner som företag förmedlar. Normann 

och Ekberg (2012) menar att det ur ett företagsperspektiv är viktigt att se kunder som 

aktiva medaktörer. de Chernatony, Harris och Riley (2000) förklarar att ett problem för 

företag är att förstå vad som upplevs som värdefullt för kunder eftersom det skiljer sig 

kunder emellan. Till exempel genom skilda kulturer, olika livssituationer, materiella och 

immateriella erbjudanden. Flint och Woodruff (2001) menar också att det som kunder 

upplever som värdefullt kan förändras över tid beroende på erfarenheter. Sundström 

(2016) förklarar att de digitala tjänster som utvecklas kan erbjuda kunden mervärde 

samtidigt som de skapar affärsmöjligheter för företagen genom att de utvecklar nya 

erbjudanden baserade på kundens historiska affärstransaktioner och sökbeteende.  

 

Servicelogik 

Servicelogik kommer ursprungligen från Vargo och Lusch (2004) där de betonar 

uttrycket service dominant logic. Grönroos (2015) förklarar servicelogik som ett verktyg 

som hjälper företag att förstå leverantörers och kunders skilda roller i värdeskapandet. 

Vidare förklarar Vargo och Lusch (2008) service-dominant logic genom att det inte enbart 

är en transaktion av produkter. Istället handlar det om att bygga relationer där målet är att 

uppnå värdeskapande för kunden. För att kunna skapa värde för kunden är det viktigt för 

företag att identifiera vad kundernas behov är samt vad som efterfrågas, det handlar inte 

bara om att sälja. Vidare menar Vargo och Lusch (2008) att det inte bara är upp till 

företaget att göra allt i processen, utan kunden måste vara villig att integrera och skapa 

relationer. Grönroos (2015) förklarar att företag kan få problem om de inte tillämpar en 

servicelogik. Det eftersom kunder idag besitter allt mer information vilket leder till att de 

kräver mer från företag. Enligt Grönroos (2015) så söker kunder generellt mer 

bekvämlighet, lägre kostnader och mindre krångel.  

 

3.3 Kunden 

3.3.1 Kundens medverkan 

En kund kan ha många olika roller i serviceprocessen (Grönroos, 2015). Vidare förklaras 

att de traditionella rollerna är kunder som interagerar med tjänsteleverantörens resurser 

som deltagare i processen som medproducenter samt när kunderna upplever 

serviceprocessen och får en uppfattning om den service de får. Echeverri och Edvardsson 
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(2018) menar att kunden ofta har en nyckelroll i den värdeskapande processen genom att 

utföra delar av den. Kunden är en resurs och en medarbetare i tjänsteföretaget. Detta 

förhållande menar författarna kan innebära att företag kan lägga arbetsuppgifter och 

delprocesser på kunden, vilket i sin tur kan öka produktiviteten, flexibiliteten och 

eventuellt den kundupplevda kvaliteten. Grönroos (2015) förklarar kundmedverkan 

genom att kunden själv är med och påverkar upplevelsen av tjänsten. Edvardsson (2005) 

menar att kunden ska vara med och utföra företagets verksamhet samt vara delaktig i 

interaktioner med servicepersonalen, andra kunder och teknologin, vilket i sin tur 

påverkar kvaliteten. Kunden blir medproducent av tjänsten men också medskapare av 

värdet (Grönroos, 2015). Kunden är en resurs, en medarbetare i tjänsteföretaget 

(Echeverri och Edvardsson, 2018).  

 

Dagens digitala kund är medveten om att handeln sker på olika plattformar, såväl på 

internet som i fysiska butiker (Hagberg och Jonsson, 2016). Vidare menar Sundström 

(2016) att digitaliseringen har medfört att kunder handlar från olika kanaler från samma 

företag. Bergström och Fölster (2009) påtalar hur kundens roll utvecklats till att bli mer 

omfattande i takt med digitaliseringens framfart. En viktig och stor del i kundens roll 

utgörs av mobiltelefonen vilken idag används mer flitigt jämfört med tidigare. Ny teknik 

har skapat en ny form av kundmedverkan, en enklare medverkan där kunden snabbt kan 

tillgå företagets tjänster (Grönroos, 2015). Kunden ges valmöjligheten att själv välja hur 

den vill handla, om det är i fysisk butik eller online, vilket inte var möjligt för bara några 

år sedan, redogör Sundström (2016). Samtidigt påpekar Bergström och Fölster (2009) att 

ytterligare förändringar av kundbeteendet kan förväntas när det kommer till 

mobiltelefonen. Vidare förklarar Hagberg och Jonsson (2016) att människors beteende 

påverkas av att ständigt vara uppkopplade, dessutom kan beteenden förändras på olika 

sätt genom åsikter och attityder.  

 

Sundström (2016) menar att den digitala kunden har höga krav på information och räknar 

med att få ta del av all information som finns om en produkt. Det är dock något som 

verkar skilja sig åt beroende på vilken bransch det gäller, då dagligvarukunder enligt 

Sundström (2016) inte förbereder sitt butiksbesök genom att söka information i samma 

utsträckning som sällanköpskunder gör. Den digitala kunden känner inte heller samma 

begränsningar som förr, det vill säga begränsningar gällande tillgänglighet, utbud och pris 

påtalar Hagberg och Jonsson (2016). Istället kommer kunden till butiken och handlar sina 
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varor samtidigt som de inspireras av det utbud som finns på plats, förklarar Hagberg och 

Jonsson (2016) vidare. Sundström (2016) skriver att något som digitaliseringen medfört 

är att kunden i större mån kan vara med och påverka utvecklingen. Tack vare interaktiv 

teknologi erbjuds kunden större möjligheter att medverka i företagens beslut gällande 

sortiment samt utvärdering av befintliga produkter.  

 

3.3.2 Målgrupper 

Bergström (2001) uttrycker att en utmaning för företag är att definiera målgrupper, men 

att en tydlig definition av dem ofta genererar i ett gott ekonomiskt utbyte. En tydlig 

segmentering utgör grunden för en lyckad målgrupp där även Sundström (2016) påtalar 

tydliga skillnader mellan konsumenter beroende på de olika segmenten. Echeverri och 

Edvardsson (2018) förklarar att skälen till segmentering kan vara att tjänsteutformning 

kan göras mer effektiv genom att företag känner segmentets specifika önskemål. Det kan 

också vara så att kundens behov, förväntningar eller värderingar kan vara olika mellan 

segmenten och därmed ställs skilda krav på argument och budskap.   

 

Axelsson (1996 s 121) uttrycker betydelsen om marknadssegmentering enligt följande 

citat: ”Marknadssegmentering är den process under vilken företaget grupperar sin 

marknad”. Likadant påtalar Solomon, Bamossy och Askegaard (1999) det vara en 

förutsättning för företag vilka segmenterar marknaden, att kunder i samma segment ska 

lika varandra gällande produktbehov och skilja sig åt från andra segment. Vidare redogör 

Axelsson (1996) hur marknadssegmentering urskiljer marknadens specifika egenskaper 

och sammansättning genom att inledningsvis göra en analys av den. Ur analysen blir det 

därefter enklare för företag att identifiera grupper där beteende och behov är 

karaktäristiska. Kotler (1999) förklarar att det vanligaste sättet att definiera en tydlig 

målgrupp är genom fördelningen av individer utifrån de skilda termerna demografisk-, 

geografisk- och psykografisk segmentering. Demografisk segmentering innefattar ett 

antal variabler såsom kön, ålder och familjestorlek men även socioekonomiska variabler 

som inkomst, utbildning och social klass (Echeverri och Edvardsson, 2018).  

 

Den geografiska segmenteringen grundar sig i vart kunder bor eller arbetar (Echeverri 

och Edvardsson, 2018). Vidare menas att psykografisk segmentering har med kunders 

beteende att göra. Det är ofta inte tillräckligt att segmentera enbart efter de demografiska 

variablerna. Eftersom personer med samma inkomst och utbildning kan leva helt olika liv 
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med skilda attityder och personligheter, är demografiska variabler inte tillräckligt utan 

psykografisk segmentering blir även nödvändig.  Echeverri och Edvardsson (2018) 

beskriver ytterligare sätt att segmentera som behandlar kundrespons. Två av dessa är 

nyttosegmentering och användningssegmentering. Nyttosegmentering sätter kundens 

personliga egenskaper i fokus och baseras på den nytta en kund förväntas få genom ett 

köp (Echeverri och Edvardsson, 2018). Användningssegmentering fokuserar däremot på 

olika användningsområden av tjänster samt deras omfattning. Vanligtvis delas kunder in 

efter storanvändare, normalanvändare, tillfälliga användare och icke-användare.  

 

Kotler (1996, s. 364) uttrycker sig enligt följande: “...people's interest in goods is affected 

by their lifestyles. Reciprocally the goods they buy express their lifestyles”. Citatet 

understryker hur livsstilssegmentering är användbart inom marknadsföring, i syfte att 

sälja såväl produkter som tjänster allt mer effektivt till särskilt utvalda segment. Moriarty 

(1991) redogör för hur begränsade resurser gör det svårare för företag att marknadsföra 

sig till samtliga segment på marknaden, de måste istället begränsas till en särskild 

målgrupp. Vidare menas att indelning av olika målgrupper resulterat i att företag kommer 

närmare sina kunder (Moriarty, 1991). Likadant finner Magnusson och Forssblad (2009) 

det viktigt för företag att känna till vilken målgrupp de har för att på bästa sätt kunna nå 

ut till dem. Vidare påtalar författarna vikten av att veta hur stor målgruppen är samt hur 

den kan komma att reagera i olika situationer. Idag har företag möjligheten att förstå 

kunder genom insamling av information på nätet och i butiker i form av medlemskap 

(Jackson och Shaw, 2009). Vidare menar författarna att det är viktigt att både nå den breda 

målgruppen samtidigt den individuella kunden. Normann (2011) styrker detta genom att 

förklara att det är viktigt för en kund att känna tillhörighet och gemenskap med andra 

kunder. 

 

3.4 Varumärkets betydelse  

3.4.1 Varumärke 

Varumärkets roll inom detaljhandeln har ökat menar Schmidt och Ohlsson (2016), 

samtidigt som Parment och Ottosson (2013) poängterar hur viktigt det är att företag 

utformar sitt varumärke. Eftersom fokus på varumärken har ökat, sätts därmed en högre 

press på producenterna vilka måste ladda varumärket med unika värden, menar Parment 

(2006). Vidare förklarar Thomson, MacInnis och Park (2005) hur framgångsrika 

varumärken skiljer sig genom att stärka förtroende samt leverera särskilda uppsättningar 
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av förmåner. Doyle och Stern (2006) klargör hur ett starkt varumärke har betydelse för 

företags konkurrenskraft och är något som kunder både medvetet som omedvetet 

använder i sitt beslutsfattande. Varumärkes-byggande i den digitala eran kan ses som en 

utmaning menar Schmidt och Ohlsson (2016). Sociala nätverks funktion gör att budskapet 

når ut till fler konsumenter under kortare tid och till en lägre kostnad, samtidigt som alla 

inte är i behov av ett varumärkes budskap sprids viralt i den bemärkelsen (Schmidt och 

Ohlsson, 2016).  

 

Även om det föreligger stora skillnader mellan en produkt och ett varumärke, påtalar 

Earls och Baskin (2003) risken att förväxla ett starkt varumärke för att vara en produkt. 

Varumärket är vad författarna anser vara det som skapar de starkaste emotionella banden 

till kunden, vilket slutligen också blir avgörande i köpprocessen (Earls och Baskin, 2003). 

Laurent, Kapferer och Roussel (1995) delar denna redogörelse genom att uttrycka hur 

spontan medvetenhet om ett särskilt varumärke är en avgörande faktor för kundens 

övervägande av att köpa en produkt framför en annan. Earls och Baskin (2003) belyser 

varumärkets betydelse gällande en produkts identitet, och redogör för hur produkter utan 

varumärke saknar den förmågan. Vidare förklaras hur valet av produkt baseras på hur 

välkänt varumärket är och att sannolikheten är större att kunden väljer att köpa ett välkänt 

varumärke framför ett annat (Laurent, Kapferer och Roussel, 1995). Redogörelsen om 

hur ett kundbeteende där kunders attityd gentemot en produkt ofta är mer positiv för ett 

välkänt varumärke, presenterar Earls och Baskin (2003), som vidare förklarar hur den 

upplevda kvalitén för varumärket följaktligen blir högre ju mer välkänt varumärket för 

produkten är. Cova och Pace (2006) förklarar även att kunder påverkar varandra genom 

utvärderingar av varumärken.  

 

Enligt Kastanakis och Balabanis (2012) använder kunder varumärken som ett sätt att 

utforma en önskad bild av sig själv genom de stilar och bilder som varumärket 

presenterar. Vidare förklarar Evans (2008) att varumärken har utvecklats till att bli en stor 

del av våra sociala liv där varumärken används som ett medel för att uttrycka hur andra 

uppfattar oss men även hur vi ser på oss själva. Arvidsson (2006) menar att skapandet av 

identiteter, relationer och delade upplevelser utgörs av varumärken och företagsidentitet. 

Cheng, Hines och Grime (2008) vidhåller att företagsidentitet blir alltmer populärt inom 

detaljhandeln. Författarna uttrycker att det beror på att sektorn är starkt beroende av sin 

personal på butiksnivå för att interagera och kommunicera identiteten med kunderna.  
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3.4.2 Positionering 

Echeverri och Edvardsson (2018) beskriver positionering som att identifiera, utveckla och 

kommunicera en differentierad fördel. Fördelen ska få organisationens tjänster att framstå 

som överlägsna och annorlunda jämfört med konkurrenter. Kapferer (2008) förklarar 

vidare att positionering handlar om att framhäva det som skiljer varumärket samt gör det 

mer attraktivt i jämförelse med konkurrenterna. Uggla (2006) påtalar att positionering 

även handlar om att ställa företagets varumärke i relation till konkurrenternas varumärke. 

Gummesson (2008) vidhåller att positionering är ett försök för företag att behålla sin 

position i kundens sinne och få denna att välja varumärket innan köpet är oavgjort. Uggla 

(2006) uttrycker även hur ett varumärke bör kommuniceras ut till konsumenter på ett bra 

sätt samtidigt som ett företagets position på marknaden ska vara tydligt. 

Väldifferentierade företag är ofta lönsammare och har större chans att överleva, 

menar  Gueorguiev och Hansen (1996) och betonar att ju starkare marknadskonkurrensen 

är, desto viktigare blir det att positionera verksamheten.  

  

Positionering är en central del i ett företags verksamhet och det är genom att differentiera 

sig som företaget kan tjäna pengar (Gueorguiev och Hansen, 1996). Vidare förklarar 

Kapferer (2004) att det är vanligt att kunden urskiljer varumärken utifrån deras 

positionering. Echeverri och Edvardsson (2018) menar att varje företag har en position 

eller image hos varje kund, vilken påverkar denne vid valet av leverantör. Floor (2006) 

förklarar att kunden väljer att handla i de affärer som bidrar mest till deras egen identitet. 

Ett företag kan medvetet arbeta för att nå en position, men även om de inte gör det 

kommer kunden skapa sig en uppfattning om företaget (Echeverri och Edvardsson, 2018). 

Därför menar författarna att det nästan alltid är bättre att arbeta utifrån en 

positioneringsstrategi jämfört med att överlåta positioneringen till kunden. Däremot 

påtalar Floor (2006) hur positioneringsattributen vad gäller sortiment, pris, bekvämlighet 

och upplevelse bara är relevant för kunden om de erbjuder funktionell eller emotionell 

fördel. Vidare belyser han vikten för detaljister att framhäva emotionella fördelar framför 

funktionella, och menar att det är viktigt i syfte att behålla fokus när det kommer till 

varumärkets positionering. 
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3.4.3 Image och identitet 

Echeverri och Edvardsson (2018) förklarar begreppet identitet som det ett företag är. 

Normann (2011) förklarar image som en mental modell som betecknar en människas 

uppfattning och förståelse. Vidare betonar Grönroos (2015) hur företags image i många 

avseenden påverkar hur en kund upplever företag och dess verksamhet. Image kan även 

innebära det kunskapsmässiga utgångsläget hos målgrupper avseende ett företag, en 

produkt eller företeelse menar Echeverri och Edvardsson (2018). Det är inte alltid att 

image speglar verkligheten menar Normann (2011) och förklarar vidare att den ändå ses 

som en social realitet eftersom människans handlingar påverkar samt skapar verkligheten. 

Det leder sedan vidare till att gränsen mellan image och verklighet kan bli suddig, 

Normann (2011). Ett företags image förmedlar förväntningar och har en intern effekt på 

anställda men också en extern effekt på kunder redogör Grönroos (2015) vidare. 

  

Det är viktigt för ett företag att kunna hantera imagen då den antingen kan stärka eller 

stjälpa en kundupplevelse (Grönroos, 2015). Image kan ses som både en positiv och 

negativ representation av verkligheten där imagen oavsett om den ses som positiv eller 

negativ styr människors beteenden (Normann, 2011). Vidare förklarar Grönroos (2015) 

att en positiv image stärker kundens upplevelse medan dålig image istället skadar den, 

upplever kunden dålig image tenderar den istället gå till en konkurrent (Janonis, 

Dovaliené och Virvilaité, 2007). När en kund ska skapa sig en uppfattning om ett företag 

finns det ofta inte mycket fysiskt eller konkret att gå på menar Echeverri och Edvardsson 

(2018). Kunden är utlämnad till de associationer som företaget ger och den laddning eller 

innebörd som de förmedlar. Normann (2011) vidhåller att företag kan vidta olika åtgärder 

för att kommunicera samt styra deras image. Vidare förklaras att den image som företag 

själva implementerar hos personal och omgivning kommer påverka hur deras 

organisation, kultur samt medlemmar uppfattar företaget (Normann, 2011). Kunders 

själv-image har en betydande roll i köpbeslutet vilket gör att livsmedelsföretagens image 

måste stämma överens med kundens (Banister och Hogg, 2004). 

 

3.5 Tillämpning av teori 

Den teoretiska delen bakom uppsatsen speglar ämnesområden som analysen slutligen 

behandlar. En central del av de teoretiska områdena utgörs av de två försäljningskanalerna 

dels via e-handeln dels i fysisk butik. Inledningsvis utgör detaljhandeln en viktig del för 

bakgrunden för ämnesvalet, för att sedan låta mer ämnesspecifika kategorier som e-
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handel, fysisk butik, kundens roll samt målgrupper ta vid. Teorins betydelse för uppsatsen 

är tänkt att bidra till en bättre förståelse för läsaren. Syftet med den teoretiska 

referensramen är att ge en djupare inblick i förändringen och utvecklingen av 

livsmedelshandeln. Kapitlet presenteras utifrån fyra huvudrubriker vilka är 

försäljningskanaler, service management, kunden och varumärke. Rubrikerna kan 

genomgående ses som en röd tråd för arbetet då samtliga teoretiska begrepp lägger en bra 

grund för vad empirin sedan behandlar. Med det sagt kan det i efterhand konstateras att 

den teoretiska referensramen står till grund för empirin i olika utsträckning. 

 
Figur 1. Studiens mest berörda områden. (Andersson, Pranjko, Olsson Torstensson, 2019). 

 
Medan försäljningskanalerna utgör den största delen av det empiriska kapitlet, diskuteras 

inte begreppet varumärke i lika stor utsträckning. Trots det faktum att teorin om 

varumärke inte utgör större delen av vårt arbete, kan det ändå ses som väl relevant för 

studien då livsmedelshandeln många gånger präglas av detta begrepp. För att få en helhet 

i det teoretiska kapitlet och presentera områden vilka kan ses enhetliga för uppsatsen 

ämne, valdes ändå teori om varumärke att utgöra en del av den teoretiska referensramen. 

I huvudsak har teorin om kunden och försäljningskanalerna legat till grund för att kunna 

besvara forskningsfrågorna, medan teorin om service management och varumärke utgjort 

en mindre del i vårt syfte. En stödjande funktion för den teoretiska referensramen fyller 

stycket om målgrupper, mobiltelefonen samt delen om identitet, image och positionering 
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vilka ligger till grund för begreppet om varumärke. Dessa områden speglas i vad 

respondenterna bidragit med till empirin samt vad vi funnit relevant för studiens syfte.  

 

I teorin framkommer att e-handel av livsmedel skulle vara billigare för företag att bedriva 

jämfört med handel i fysisk butik, vilket i efterhand kan anses motsägelsefullt i 

förhållande till vad som framkommit av empirin. Majoriteten av teorin kan i övrigt ses 

som enhetlig med respondenternas redogörelse, i synnerhet stycket om fysisk butik och 

vikten av service management. Önskemålet om att få in mer artiklar i teorin har varit en 

utmaning genom hela uppsatsen då majoriteten av teorin är hämtad från litteratur. 

Tilläggas bör att svårigheter angående relevanta artiklar varit svårnavigerade då det krävs 

att dem är av vetenskaplig karaktär. Genom att söka internationellt har bra citat och 

vetenskapliga artiklar varit användbara för teorins betydelse i syfte att stärka den teori 

som presenterats.  

 

Slutligen bör nämnas, i syfte att få en personlig prägel på detta kapitel, att teorin 

sammanfattningsvis utgörs av en bredd med varierande begrepp och redogörelser. Att 

finna användbara källor kunde inledningsvis uppfattas som en utmaning men ju längre in 

i kapitlet vi kom, desto enklare gick det att finna det som för kapitlen ansågs relevant. 

Med det sagt har majoriteten av teorin varit lätt att finna. Avslutningsvis har vi 

uppmärksammat hur flertalet källor behandlat detaljhandeln och försäljningskanaler i 

allmänhet, medan teorier specifikt om målgrupper och mobiltelefonens roll inom 

livsmedelshandeln varit mer svårnavigerad.   
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4 Empirisk och teoretisk analys 
 
I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet tillsammans med en 
analys av teorin. Vi kommer ställa teorin i relation till den insamlade empirin som är 
uppbyggd på semistrukturerade intervjuer.  
 
 
Som tidigare nämnts består datainsamlingen av åtta kvalitativa intervjuer med 

representanter inom detaljhandeln och olika livsmedelsföretag. Deras erfarenhet och 

expertis inom området har byggt upp studiens empiriinsamling. Nedan ges titeln på våra 

respondenter.  

 

• Bergh, Erik. Analytiker på HUI Research.  

• Forss, Daniel. Affärsområdeschef City Gross Sverige.  

• Hellqvist, Rickard. Kommunikationsansvarig på Matsmart. 

• Mehmti, Fikret. Acquisition manager på Mathem. 

• Sandberg, Malin. Butikschef Stora Coop, Kalmar. 

• Svensson, Håkan. Butikschef Willys, Lyckeby.  

• Weiden, Henrik. E-handels- och marknadschef Bergendahls Food.  

• Wiberg Patrick. Handlare ICA Maxi, Kalmar.  

 

4.1 E-handel vs. Fysiska butiken 

4.1.1 Fysiska butiker  

Weiden1 förklarar att kunder tycker om att handla i fysiska butiker av olika anledningar. 

Några av anledningarna är kundbemötandet som fås i butiken och möjligheten till 

relationsskapande, samtidigt är det även lättare att ge kunden exakt det de vill ha på plats. 

Även Svensson2 påstår att det i fysiska butiker är lättare att ge ett bra kundbemötande 

samt visa upp sortimentet på ett snyggt sätt. Jonsson et al. (2017) påpekar att det finns 

många anledningar till att kunder väljer fysiska butiker framför att handla online. Vidare 

belyser Hagberg (2016) den personliga kontakten som ett skäl till att kunden väljer att 

handla i fysiska butiker. Sandberg3 påtalar att många kunder handlar i fysiska butiker för 

                                                
1 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29. 
2 Svensson, Håkan. Personlig intervju, 2019-04-29. 
3 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30. 
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att uppnå social interaktion. Vidare anser Forss4 att den fysiska butiken ofta ses som en 

samlingspunkt där kunderna har möjlighet att träffa varandra. Genom att åka till butiken 

ges kunderna möjligheten att träffa någon de känner eller prata med personalen, vilket 

även Sandberg5 belyser genom förklaringen att kunder handlar i fysiska butiker för att 

träffa andra kunder och personal. Hagberg (2016) påvisar att många kunder ser det som 

ett nöje och viktigt inslag i den sociala tillvaron att besöka fysiska butiker. Den sociala 

tillvaron poängterar Weiden6 som den största fördelen med fysiska butiker genom att 

belysa kundkontakten.   

 

Vidare anser Hellqvist7 att kunden ges mer inspiration i fysiska butiker jämfört med 

handel online. Även Weiden6 påstår att ytterligare en av anledningarna till att kunder 

väljer fysiska butiker är att det är inspirerande att gå omkring i butiker. Holmberg (2018) 

påpekar att många kunder tycker det är roligare att handla i fysisk butik då det kan ge mer 

inspiration. Forss4 anser att många kunder vill handla i en fysisk butik eftersom de själva 

vill kunna välja färskvaror samt klämma på produkter, vilket många gånger leder till 

merköp menar Hultén (2014) eftersom kunders sinnen stimuleras. Hellqvist7 anser också 

att det i fysiska butiker finns möjlighet att känna på varor samt erbjuda provsmakning av 

varor på ett annat sätt jämfört med online. Även Sandberg5 påpekar att en fördel med 

fysiska butiker är möjligheten till att erbjuda smakprover, vilket kan ses som en fördel då 

Jonsson et al. (2017) diskuterar hur fysiska butiker stimulerar sinnena mer än vid köp 

online.  

 

Hellqvist7 poängterar att en fördel med fysiska butiker är att de syns på ett annat sätt 

eftersom de finns på en fysisk plats, de har skyltfönster och priser som syns på utsidan. 

Även Mehmti8 påpekar att det är en fördel med fysiska butiker eftersom de syns på ett 

annat sätt än vad företag online gör. Hagberg (2016) förklarar att fysiska butiker erbjuder 

en fysisk plats där kunder kan handla flera varor på samma ställe utan leverans, vilket är 

en fördel. Ytterligare en fördel med fysiska butiker anser Sandberg5 vara att alla 

människor inte har tillgång till internet eller datorer, främst den äldre generationen. Det 

leder till att den fysiska butiken måste finns till, vilket Sandberg5 förklarar skapar 

                                                
4 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
5 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30. 
6 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
7 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju, 2019-05-06.  
8 Mehmti, Fikret. Telefonintervju, 2019-04-29.  
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relationer. Svensson9 nämner att det i fysiska butiker finns mer klippvaror och 

erbjudanden än vad det finns online, vilket är en fördel. Även Sandberg10 påpekar 

erbjudanden som en fördel, då det oftast inte finns online. Vidare menar Sandberg10 att 

det i fysiska butiker är lättare att locka och driva kunder till impulsköp. Bergström och 

Fölster (2009) nämner att en faktor som begränsar företags e-handelsförsäljning är tanken 

om att vissa produkter inte går att sälja online. Wiberg11 förklarar vikten av att företag 

måste tänka på aspekter som hållbarhet, kundanpassning samt lokalt producerade 

produkter. Vidare förklarar Forss12 att utifrån hur ekonomin ser ut idag måste fysiska 

butiker fortfarande finnas.  

 

Svensson9 påstår att de nackdelar som finns med fysiska butiker rör diverse kostnader 

såsom lokal och personal. Även Hellqvist13 nämner ekonomin som en nackdel med 

fysiska butiker då det behövs en hel del personal. En nackdel som Enders och Jelassi 

(2000) tar upp är kostnader som tillkommer med fysiska butiker. Däremot påpekar 

Wiberg11 att en av de största personalkostnaderna har förflyttats från kassalinjen till e-

handeln. Weiden14 poängterar däremot hur fysiska butiker ur ekonomisk synpunkt medför 

mindre kostnader då denna försäljningskanal är en fast punkt dit varorna levereras och 

inte flera olika som inom e-handeln. Vidare påstår Hellqvist13 att det i fysisk butik är 

svårare att ändra position på varor jämfört med på e-handeln. I en butik är det samma 

mönster och kunderna vet vart varorna finns, vilket kan leda till att de inte upptäcker nya 

produkter på samma sätt. Floor (2006) påpekar att kunder vill att det ska gå snabbt, vara 

lätt samt kostnadseffektivt att finna de produkter som de söker. Forss12 belyser att en 

annan nackdel är när det kommer helt nya konkurrenter på marknaden. Weiden14 belyser 

däremot att en nackdel är att företag inte på samma sätt når ut till alla kunder utan enbart 

de som finns i närområdet. Kunder har idag inte tid att åka långt för att handla livsmedel, 

ligger den fysiska butiken utanför stadskärnan blir det därför svårare att locka kunder. 

Forss12 förklarar vidare att människor inte längre har lust att åka fler mil för att handla 

livsmedel. Hagberg och Jonsson (2016) påtalar också att digitaliseringen har lett till 

utmaningen att behålla och attrahera kunder.  

 

                                                
9 Svensson, Håkan. Personlig intervju, 2019-04-29.  
10 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30.  
11 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20.  
12 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
13 Hellqvist Rikard. Telefonintervju, 2019-05-06.  
14 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
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”Vi måste ge kunder anledning till att åka” - Daniel Forss16. 

 

Förändringen – Fysiska butiken igår 

Weiden15 berättar att den fysiska butiken är det gamla och traditionella sättet att handla 

på, något som kunden är van vid. Hagberg och Jonsson (2016) belyser det genom att 

fysiska butiker är det vanligaste sättet att handla på. Den fysiska butiken har länge varit 

kärnan för detaljhandeln (Johansson, 2018). Forss16 berättar att fysiska butiker har 

påverkats utav trender och utvecklats utifrån vad kunder velat ha. Vidare anser Wiberg17 

att den största påverkan på fysiska butiker har varit digitaliseringen, utvecklingen av e-

handeln och måltidslösningar. Johansson (2018) menar att den ökade e-handeln leder till 

att handeln i fysiska butiker förändras genom att butikerna måste anpassa sig till den 

digitala utvecklingen. Forss16 förklarar att fysiska butiker har blivit mer digitaliserade 

genom att cirka 40-50 procent av alla kunder självscannar, utöver det använder de 

hjälpmedel såsom applikationer. Något Forss16 märkt är att de flesta kunder vill ha en 

egen utcheckning utan någon kontakt med personal. Vidare menar Hellqvist18 att butiker 

har blivit mer digitaliserade då många butiker börjat med e-handel och matkassar utöver 

den vanliga verksamheten. Bergh19 menar att det har hänt mycket med fysiska butiker de 

senaste åren, de har blivit mer digitaliserade genom digitala skyltar och digitalisering 

inom lagerverksamheten. Johansson (2018) påvisar att den ökade e-handeln leder till att 

fysiska butiker förändras på flera olika sätt. Vidare menar Hagberg (2016) att 

digitaliseringen kan påverka hur fysiska butiker är utformade. Hellqvist18 anser att fysiska 

butiker har blivit fräschare, mer välsorterade och har ett bredare sortiment. Sandberg20 

däremot förklarar att fysiska butiker inte har haft någon specifik förändring. Det som 

däremot har utvecklats är annonsering av erbjudanden och kundkontakt. Idag använder 

företag sig av diverse sociala medier för att marknadsföra erbjudanden, medlemsdagar 

och så vidare.  

 

Wiberg17 förklarar att det har blivit allt vanligare med måltidslösningar i den fysiska 

butiken. Även Bergh19 förklarar att fysiska butiker har gått i riktningen mot färdiglagade 

                                                
15 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
16 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04.30.  
17 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20. 
18 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju, 2019-05-06.  
19 Bergh, Erik. Telefonintervju, 2019-05-07.  
20 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30. 
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rätter och idag konkurrerar med restauranger. Forss16 menar att idag konkurrerar 

livsmedelsbutiker med företag såsom Subway och 7-Eleven. Kunderna vill ha grab-and-

go*, det ska vara trendigt samtidigt som det ska passa alla och finnas ett stort bassortiment. 

Fredriksson och Svingstedt (2017) förklarar hur nya vanor och krav uppstår gällande 

tillgänglighet och service samt nya kundbeteende till följd av digitaliseringen. Hagberg 

(2016) påtalar att digitaliseringen även kan påverka vad som erbjuds i de fysiska 

butikerna. Vidare belyser Wiberg21 hur den fysiska butikens digitalisering inneburit stora 

utmaningar och att allt ständigt växer. Det mesta sköts mer digitalt såsom olika 

betalningslösningar, marknadsföring av erbjudanden, självscanning, logistikflöden, 

inventeringar och drift. Sandberg22 menar att företag idag måste arbeta hårdare med att få 

in kunder i den fysiska butiken. Det går inte att få kunderna att köpa det lilla extra om de 

inte lockas in i butiken. Grönroos (2015) belyser vikten för företag att hålla kontinuerlig 

kundkontakt i syfte att skapa värde, vilket även Wiberg21 vidhåller. Wiberg21 förklarar att 

den största utmaningen inte är de tekniska lösningarna eftersom de kommer fungera så 

länge företag lyssnar på kunden. Svensson23 påpekar i sin tur att företag måste utvecklas 

för att skapa värde, exempelvis genom att expandera den fysiska butiken. Wiberg21 

förklarar också att de fysiska butikerna har förändrats i den omfattningen att de butiker 

som ligger externt har blivit mer hotade. Även Forss24 nämner detta och menar att de 

butiker som ligger externt idag har det tufft då kunder inte vill behöva åka.  

 

4.1.2 E-handel 

Weiden25 förklarar att e-handeln finns för att möta kunders behov och förfrågan. Wiberg21 

menar att företag ska arbeta med e-handeln med ett stort engagemang, ansvar och 

omtanke. Företag måste tänka på hur kunden kommer att reagera. Något Bergström och 

Fölster (2009) förklarar är att det finns flera drivkrafter till att företag vill integrera e-

handel i sin verksamhet. Frostenson et al. (2017) som belyser att en anledning är att de 

måste anpassa sig till de krav som finns på marknaden. Svensson23 påtalar att en fördel 

med e-handel är att kunden kan handla hemifrån samt handla på kvällar och helger och 

inte behöver lägga tid på att åka till butiken. Även Philsgård och Skandevall (2004) 

                                                
* Grab-and-go – Färdiga produkter och maträtter som snabbt ska kunna köpas och vara lättillgängligt för 
kunden. 
21 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20.  
22 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30.  
23 Svensson, Håkan. Personlig intervju, 2019-04-29. 
24 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
25 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
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påtalar att skillnaden mellan e-handel och fysiska butiker är öppettider, placering samt 

utbud. Mehmti26 anser att e-handeln gör det möjligt för kunden att handla när som helst, 

vart som helst och från den enhet det passar bäst. Hellqvist27 förklarar vidare att det är 

bekvämt och smidigt att handla livsmedel online vilket även sparar tid för kunder. Forss28 

poängterar hur en annan fördel med e-handeln är tillgängligheten, för företag som har 

butiker utanför städerna blir e-handeln en fördel då kunder inte behöver åka till butiken 

för att handla. Detta styrker Frostenson et al. (2017) genom att kunder väljer att handla 

på internet på grund av den tids- och platsnytta som fås då kunden själv kan bestämma 

att handla den tid som passar de bäst.  

 

“Vi kan bedriva försäljning 24/7 vilket andra butiker inte kan”- Fikret Mehmti26. 

 

Vidare förklarar Weiden29 att e-handeln är ett sätt för företag att nå ut till fler kunder. 

Med hjälp av e-handeln är det möjligt för personer som inte har möjlighet att ta sig till 

butiken själva, att ändå kunna handla och få maten levererad hem. Sandberg30 instämmer 

och förklarar att med hjälp av e-handeln är det lättare att nå ut till kunder som exempelvis 

har fysiska, människor med diverse funktionsvariationer. Ender och Jelassi (2000) menar 

att e-handeln har bidragit till att företag kan nå ut till en större grupp människor och 

därmed få tillgång till en större kundgrupp än fysiska butiker. Weiden29 anser att e-

handeln även är en fördel för företag då de kan få ett bättre grepp om sina kunder. Genom 

e-handeln kan företag behålla och skapa nya kundrelationer genom investeringar. 

Sandberg30 menar att ytterligare en fördel som e-handeln bidrar med för företag är att e-

handelskunder ofta handlar större volymer och för större summor. Ur ett 

företagsperspektiv menar Svensson31 att en stor fördel är att handeln online gör det 

enklare att ta kunder från konkurrenter, något som också är en nackdel då det samtidigt 

är enklare att förlora befintliga kunder. Frostenson et al. (2017) poängterar att en fördel 

med e-handel är möjligheten att utvidga ett företags marknad samt kundkrets. Vidare 

menar Hellqvist27 att alla människor i storstäder inte har tillgång till bil så det kan ses som 

en bekvämlighet att handla online. Sandberg30 antyder att det är mycket bekvämare och 
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enklare att handla på nätet från soffan än att behöva ta sig till en fysisk butik. Dessutom 

påtalar Forss32 att människor idag vill hinna med att göra flera saker och därför prioriterar 

bort handling. Därför är det viktigt med tillgängligheten för att människor ska slippa gå i 

livsmedelsbutiker eftersom många hellre vill spendera sin tid på andra aktiviteter. Svensk 

Digital Handel (2018) instämmer och förklarar att kunder idag värderar tidsbesparing och 

bekvämlighetsfaktorer när de ska handla.  

 

Mehmti33 förklarar att Mathem har en ständig inkomst eftersom kunder alltid kan handla 

online. Vilket även Bergström och Fölster (2009) påtalar och berättar att internet öppnar 

upp för företag att expandera till relativt låga kostnader, både på befintliga marknader 

men också genom nya marknadsandelar. Weiden34 menar däremot att e-handeln är något 

som tar väldigt mycket tid att upprätthålla samt att det är en kostsam post. Forss32 

förklarar vidare att det inte är något företag inom livsmedelshandeln som går med vinst 

på sin e-handel i dagsläget. Även Wiberg35 tar upp att kostnaden är en kamp då det är en 

stor kostnad att driva verksamhet online. Bergström och Fölster (2009) poängterar att 

utmaningen för företag ligger i hur stor lönsamhet försäljningen online genererar. 

Svensson36 förklarar att det är svårt att få ett jämnt och bra flöde på e-handeln vilket gör 

det svårt att få det lönsamt. Både Forss32 och Weiden34 förklarar att det i längden blir dyrt 

att stå med varor på lager som inte blir sålda, eftersom de blir dåliga och leder till svinn 

som även det ökar kostnaderna. Dessutom ska företag betala för logistik och transport för 

att kunder ska få sina varor hemlevererade. Forss32 antyder att kunder inte vill stå för extra 

kostnader som uppstår vid e-handel och det är ofta något företagen istället får stå för. 

Weiden34 påtalar att de svåraste parametrarna med e-handel är logistik och volym. 

 

Hellqvist37 anser att det inte är möjligt att få samma upplevelse på nätet som i den fysiska 

butiken eftersom sinnen inte involveras på samma sätt online och inte ger samma 

inspiration som i butik. Hultén (2014) förklarar att när kunders sinnen stimuleras kan det 

leda till merköp. Harris och Goode (2010) menar att företag online också måste fokusera 

på sinnena i det virtuella servicelandskapet. Vidare påtalar Sandberg38 att en nackdel med 
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e-handeln är att de inte kan erbjuda samma erbjudanden och extrapriser som i butik. Även 

Svensson39 menar att det inte finns samma erbjudanden online som i butik. Hellqvist40 

håller inte med föregående respondenter utan påtalar att det på nätet är enklare att ändra 

position på varor och snabbt skapa personliga erbjudanden jämfört med i fysiska butiker. 

Wiberg41 menar att e-handeln och fysiska butiker ska ha samma erbjudanden och struktur, 

det är något alla företag ska sträva efter. Forss42 menar att det är viktigt att arbeta med 

fysiska butiker och e-handel på samma sätt genom att bygga upp erbjudande, extrapriser 

och skyltning. I butiken är allt genomtänk och det måste uppnås på nätet också. Detta 

styrks av Hopkins et al. (2009) som påtalar att det virtuella servicelandskapet ska fungera 

på samma sätt som det traditionella servicelandskapet. Hellqvist40 nämner att en nackdel 

med e-handeln är att kunder inte kan klämma och känna på varor, de kan heller inte rent 

fysiskt se dem. Forss42 menar också att kunder vill känna på färskvaror vilket idag inte är 

möjligt genom e-handeln. Något som Bergström och Fölster (2009) belyser då de anser 

att företag måste ta hänsyn till att kunder vill klämma och känna på varorna innan köp. 

Sandberg43 menar att det idag inte är möjligt att erbjuda något extra via e-handeln, det är 

inte genomförbart att erbjuda smakprover med mera via e-handeln.  

 

Svensson39 förklarar att det är svårare att ge ett bra kundbemötande genom e-handeln. 

Mehmti44 påstår att det är den fysiska relationen som e-handelsföretag saknar. Bergström 

och Fölster (2009) påtalar att ett hinder för företag med e-handel är avsaknaden av den 

personliga interaktionen mellan personal och kund. Även Frostenson et al. (2017) belyser 

att e-handeln skapar en distansrelation till kunden där den personliga interaktionen mellan 

personal och kund försvinner. Samtidigt belyser Mehmti44 att kunden ändå får ett 

personligt möte med den chaufför som levererar varorna. “En annan typ av kontakt vi 

har, mindre fysisk men likväl personlig” - Fikret Mehmti44. Samtidigt menar Forss42 att 

det inte är viktigt för kunder online att få det personliga mötet utan att det istället handlar 

om funktionerna som erbjuds. Sandberg43 anser också att det innebär att de kunder som 

handlar online inte söker den personliga kontakten. Wiberg46 anser att det istället handlar 

om att skapa en annan typ av relation online med kunder, även om de inte besöker den 
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fysiska butiken. Frostenson et al. (2017) påtalar att företag måste utveckla metoder för att 

hantera dessa relationer.  

 

“Den digitala affären skapar en annan relation mellan företag och kund, man lär sig 

mer om sina kunder via e-handeln” - Patrick Wiberg46.  

 

Forss45 anser att det finns flera utmaningar med att bedriva en e-handel, såsom 

efterfrågan, anpassning och flexibilitet. “Vi måste lyssna på kunderna, det är dem som 

bestämmer. Vill dem ha e-handel så ska vi fixa e-handel” - Daniel Forss45. Wiberg46 

menar att det är en utmaning i sig att driva e-handel i butik och möta kunders 

förväntningar. Företag måste hela tiden tänka på hur det kommer se ut imorgon. 

Svensson47 anser att en utmaning med e-handeln är att kunder är mer kräsna när någon 

annan plockar deras varor, det är viktigt att plocka noga och inte missa någon vara. Vidare 

anser Hellqvist48 att ytterligare ett problem med e-handeln kan vara att kunden bor på fel 

ställe i landet. I storstäder är det lättare att kunna beställa hem mat än i mindre städer. 

Svensk Digital Handel (2018) påvisar att andelen människor som handlar mat online 

främst ökat i större städer där hemleverans är mer tillgängligt. Forss45 förklarar e-handeln 

som en utmaning för företag när nya kanaler uppstår i takt med att andra konkurrenter tar 

plats på marknaden. Förut var det enklare att hålla koll på konkurrenter men när det 

kommer in nya aktörer på marknaden blir det svårare att hålla koll på dem. Vidare anser 

Mehmti49 att den största utmaningen för aktörer som enbart säljer online är synlighet utåt. 

Ett starkt varumärke har betydelse för ett företags konkurrenskraft och har betydelse för 

konsumenters beslutsfattande i köpprocessen såväl medvetet som omedvetet (Doyle och 

Stern, 2006). Mehmti49 klargör hur kunder ofta känner till väletablerade varumärken 

vilket kan göra det svårt för nya aktörer på marknaden att få den uppmärksamhet som 

behövs. I likhet med Mehmti49 påvisas av Schmidt och Ohlsson (2016) att 

varumärkesbyggande i den digitala eran ses som en utmaning. Produktvalet är flertalet 

gånger baserat på ett varumärkes välkändhet där sannolikheten är större att kunden väljer 

ett välkänt varumärke (Laurent, Kapferer och Roussel, 1995).  
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“Vi ska göra det bättre än om kunden gjorde de själv” - Patrick Wiberg57.  

 
Förändringen – E-handeln igår 

Frostenson et al. (2017) förklarar att e-handel har blivit ett vanligare inköpssätt under de 

senaste åren. Svensson50 däremot påtalar att det tagit väldigt lång tid att skapa e-handel 

inom livsmedelshandeln eftersom många tester utförts för att se hur marknaden reagerar. 

Bergh51 instämmer med Svensson50 och förklarar att livsmedelshandeln har legat lite efter 

inom e-handeln, eftersom det är svårare att transportera livsmedel än andra produkter. 

Det handlar om mycket regler då maten måste transporteras i specifika temperaturer. 

Weiden52 berättar att e-handeln inom livsmedelshandeln startade för redan tio år sedan då 

företag främst sålde färdiga matkassar med recept. Idag använder företag sig istället av 

lösplock, där kunden beställer varor via internet för att sedan få de ihop plockat uttrycker 

Weiden52. Förändringen som e-handeln har medfört är påtaglig för företag menar 

Frostenson et al. (2017). Förändringen är märkbar, Forss53 förklarar att det tidigare varit 

ganska tyst om e-handeln inom livsmedelshandeln tills för ungefär fem år sedan och att 

det under senaste tre åren har exploderat. Bergh51 berättar att e-handeln har drivits fram 

av Mathem och Linas matkasse, det är företag som dem som pressar så att de stora 

kedjorna måste börja med e-handel. 

 

Malin Sandberg54 säger att: “E-handeln har ökat lavinartat de senaste åren”. Enligt 

Hellqvist55 vågar allt fler handla mat på nätet vilket lett till ett e-handeln haft en stor 

tillväxt. Pihlsgård och Skandevall (2004) förklarar att det är utvecklingen av nätet som 

gjort att e-handeln växt fram. Vidare menar Bergström och Fölster (2009) att 

digitaliseringen har lett till att e-handeln fått en mer central roll. Mehmti56 anser däremot 

att e-handeln inom livsmedelshandeln haft en långsam utveckling i jämförelse med andra 

branscher såsom klädbranschen, “Den växer, absolut, men inte till den takten jag 

personligen har förväntat mig, nej” - Fikret Mehmti56. Bergh51 menar också att tillväxten 

har varit större i andra länder som exempelvis i Storbritannien än i Sverige. Wiberg57 

påtalar också att länder såsom Frankrike och Storbritannien har haft en betydligt snabbare 
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tillväxt och är länder som idag ligger i framkant av digitaliseringen. Det kan då vara 

lämpligt att titta på de länder som ligger före i utvecklingen för att ta efter deras framsteg.  

 

“Jag har mer arbetstimmar online än vad jag har i hela kassalinjen och så såg det inte 

ut för fem år sedan” – Patrick Wiberg57. Hagberg (2016) förklarar att digitaliseringen 

framförallt har främjat e-handeln. Svensson58 berättar att det till en början fungerade bäst 

med e-handel i storstäder men idag har det utvecklats så pass att det även fungerar i 

mindre städer. Även Svensk Digital Handel (2018) påtalar att ökningen av e-handel inom 

livsmedel är störst i större städer där hemleverans är mer tillgängligt. Forss59 uttrycker att 

det är lättare att bedriva e-handel i storstäder då det på landsbygden ofta handlar om stora 

ytor dit varorna ska levereras vilket medför stora kostnader. Dessutom förklarar 

Hellqvist60 att utvecklingen även har skett i form av utvecklade betalningsmöjligheter och 

utökade leveranstider. Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) påtalar att företag måste 

skapa en förståelse för teknikens funktion samt hur den påverkar kunder. Även Wiberg57 

uttrycker att det har tillkommit fler betalningslösningar och betalningsflöden. Dessutom 

påpekar Hellqvist60 att hemsidorna blivit bättre, alla förbättringar tillsammans gör att 

kundupplevelsen blivit bättre vilket leder till fler köp. Bergh62 förklarar också att 

hemsidor har utvecklats vilket lett till möjligheten att bedriva försäljning online.  

 

Weiden61 menar att företag utvecklar e-handeln för att möta kundernas efterfrågan och 

för att behålla dem. Bergh62 förklarar också att det är efterfrågan från kunder som präglat 

att större aktörer börjat med e-handel. Att företag har lyckats bedriva e-handel inom 

livsmedelshandeln är på grund av att det funnits ett behov från kunderna, vilket vissa 

aktörer har uppfyllt. Även Forss59 påpekar att e-handeln har växt fram och utvecklats på 

grund av att företag sett behov från kunder samt signaler från andra länder i Europa. 

Sandberg63 påtalar också att e-handeln utvecklats på grund av att det funnits ett behov av 

det. Bergström och Fölster (2009) förklarar att det inte enbart handlar om att etablera e-

handel i sin verksamhet i syfte att expandera, utan att det snarare handlar om att bedriva 

det för att överleva. Men trots e-handelns starka framväxt förklarar Weiden64 att e-
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handeln endast står för cirka två procent av den totala försäljningen. Samtidigt berättar 

Forss65 att e-handelns framfart just nu står still och nästan till och med har sjunkit jämfört 

med tidigare försäljningssiffror. Forss65 förklarar att företag inte får glömma bort att e-

handeln står för en väldigt liten del av omsättningen. Frostenson et al. (2017) menar att 

handeln online har ökat och blivit ett allt vanligare inköpssätt. 

 

4.2 Fysiska butiken och e-handel som enhet 

Weiden64 påvisar att det inte är en lätt uppgift att lyckas samspela fysiska butiker och e-

handeln. Det är lätt att fysiska butiker blir en kanal och att e-handeln blir en kanal för sig. 

Verhof, Kannan och Inman (2015) förklarar dock att kanalerna smälter ihop eftersom 

gränserna börjar försvinna allt mer. Även Hagberg (2016) påtalar att gränsen mellan vad 

som är fysisk handel och e-handel blir mindre tydlig. Bergh66 anser att det kan uppstå 

problem när ett företag ska leverera varor från två kanaler då det blir stökigt hur saker ska 

fördelas. Wiberg67 anser däremot att e-handeln och fysiska butiker ska ses som en kanal 

och se likadana ut. Handlar kunder online ska det se ut som i en fysisk butik, samma 

erbjudanden och kringtjänster. Online- och offlinekanaler bör för handelsföretag vara 

samspelta uttrycker Bell, Gallino och Moreno (2015). Forss65 anser att det är viktigt att 

finnas på olika kanaler för att kunna bredda sin verksamhet. Ett bra sätt enligt Forss65 är 

att samarbeta mer med stora varumärken såsom Coca Cola för att se hur dem arbetar. 

Även Wiberg67 påpekar att det är viktigt att samarbeta och interagera med andra företag 

för att kunna skapa det bästa erbjudandet för kunden. Schmidt och Ohlsson (2016) påtalar 

att aktörer som verkar online kommer att optimera närvaron i den fysiska världen genom 

ständig förbättring av tillgänglighet, service och distribution.  

 

Sandberg68 förklarar att det är viktigt att jobba för att kanalerna ska samspela med hjälp 

av inspiration, nyheter och trender. Genom att nå ut till kunder via hemsidor och sociala 

medier är det även viktigt att möta marknadsföringen i butiker också. Weiden75 håller 

med föregående respondent och förklarar vikten av att arbeta för att integrera kanalerna 

för att kunna tillmötesgå alla kunder. Schmidt och Ohlsson (2016) påtalar att företag bör 

knyta samman kundens upplevelse online med fysiska butiker för att bemöta den 
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komplexa konkurrensen. Vidare uttrycker Mehmti69 hur ett arbetssätt med multi- och 

omnikanaler inte nödvändigtvis behöver innebära samspelet mellan flera 

försäljningskanaler, utan istället handla om tillgängligheten gentemot kunder. Bergh70 

förklarar att det är en utmaning att ge kunderna vad de vill ha och efterfrågar. Vidare 

påtalar han att e-handeln idag ligger ovanpå de fysiska butikerna som en extra tjänst. 

Wiberg71 menar att utmaningen ligger i att skapa en upplevelse online samt få den digitala 

bilden att komma nära den fysiska känslan. Hellqvist72 förklarar att genom att samspela 

olika försäljningskanaler och sociala medier försöker företag skapa mervärde hos kunder. 

Ailawaldi och Farris (2017) påtalar att multi- och omnikanaler förenklat kundens vardag. 

Svensson73 förklarar att alla företag har en blandning av kunder vilket leder till att de 

måste finnas en blandning av kanaler. Vidare förklarar Sandberg74 att företag idag 

integrerar sina försäljningskanaler exempelvis genom att kunder kan beställa mat via e-

handeln för att sedan hämta det i butiken. Weiden75 menar att en viktig del i integrationen 

mellan kanalerna är att ha hjälpmedel såsom inspiration, recept online och inköpslistor. 

Rigby (2011) påvisar att kunder föredrar att handla från olika kanaler vilka utgör ett 

samspel med varandra. 

 

“Kunder kräver och efterfrågar att kanaler och tjänster ska samverka” - Patrick 

Wiberg71. 

 

En fördel med multi- och omnikanaler är att det blir lättare att behålla kunder eftersom 

företag lättare kan stimulera dem genom att finnas på flera plattformar förklarar Weiden75 

En viktig aspekt är att kunder känner att det är samma butik oavsett om de handlar online 

eller offline. En viktig aspekt för att olika kanaler ska kunna samverka är att fokus bör 

ligga vid strategier och förståelse för kundens interaktiva relation med företag 

(Frostenson et al. 2017). Hellqvist72 förklarar vikten av att få kunder mer delaktiga i 

företag genom att få en Community-känsla online. Han menar vidare att det tar tid att få 

kanaler att samverka och det är därför viktigt att investera i rätt resurser. Även Sandberg78 

påtalar att det tar tid att få kanaler att samverka. Hade det inte varit på grund av tidsbrist 
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hade fler lyckats att integrera kanalerna. Det är viktigt att ha närvaro i olika kanaler för 

att kunna tillfredsställa alla kunder på marknaden (Svensk Digital Handel, 2018). Forss76 

berättar att förutom att använda sig av sociala medier för marknadsföring är SMS-utskick 

en bra kanal att använda sig av. Svensson77 anser även att de fysiska reklambladen 

kommer att fortsatt ha en stor betydelse ur marknadsföringssynpunkt. Sandberg78 påtalar 

att marknadsföring genom sociala medier ger en större och snabbare spridning jämfört 

med marknadsföring i fysiska tidningar. Ailawadi och Farris (2017) menar att det ökade 

användandet av multi- och omnikanaler medfört mer omfattande marknadsföringsarbete. 

 

Sandberg78 menar att e-handeln har blivit en konkurrent till de fysiska butikerna. Handeln 

online kan påverka fysiska butiker genom att de kan ses som konkurrenter förklarar 

Weiden81. Bergström och Fölster (2009) påtalar att en av nackdelarna med handel online 

är att företag konkurrerar gentemot deras egna traditionella butiker. Mehmti79 däremot 

menar att det är en fördel för de företag som har e-handel att även ha en fysisk butik 

eftersom det gör företaget mer synligt. Forss76 instämmer och menar att eftersom e-

handeln inte är så stor måste företag ha en fysisk butik för att överleva. Svensk Digital 

Handel (2018) påvisar att de livsmedelskunder som handlar online även kompletterar sina 

köp genom att handla i fysiska butiker. Samtidigt menar Sandberg78 att de olika kanalerna 

måste dra nytta av varandra, e-handeln och de fysiska butikerna tillsammans. Även 

Wiberg80 förklarar att företag inte ska skilja på fysiska butiker och e-handel utan istället 

se de som stödfunktioner för varandra. Weiden81 ser det som positivt att stärka upp fysiska 

butiker med e-handeln för att nå ut till fler kunder. Cortiñas, Chocarro och Villanueva 

(2010) påvisar att försäljningskanaler online bör agera som ett komplement till 

offlinekanaler. Ailawadi och Farris (2017) belyser hur integration mellan olika 

försäljningskanaler kan få företag att öka sin försäljningsnivå. Livsmedelsföretag som 

inte finns tillgängliga i fysiska kanaler kan utveckla en kanal genom pop-up stores 

förklarar Hellqvist82. Det ses som positivt att synas mer och kunna träffa kunder utanför 

internet. Wiberg80 påtalar att företag bör arbeta med att nå fler tjänster och erbjudanden, 

                                                
76 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
77 Svensson, Håkan. Personlig intervju, 2019-04-29.  
78 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30.  
79 Mehmti, Fikret. Telefonintervju, 2019-04-29.  
80 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20.  
81 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
82 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju, 2019-05-06.  
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det för att nå en bredare målgrupp och samla fler tjänster på samma plattform. Mehmti83 

förklarar att tillgänglighet och samspel mellan kanaler påverkas av kundens 

beteendemönster. Genom att göra analyser av vilka kanaler kunder handlar ifrån, har nya 

enheter kunnat utvecklas och ta form för att utöka tillgängligheten för kunder. Även 

Bergh84 påtalar att insamling av data med hjälp av kundklubbar kan optimera olika 

kanalers säljkraft.   

 

“Vi säljer inte mjölken utan tillgängligheten” - Fikret Mehmti83. 

 

4.3 Kunden bestämmer  

Weiden85 berättar att kunder som handlar livsmedel online generellt handlar mer än de 

kunder som handlar i fysiska butiker, vilket även Sandberg86 påtalar då kunder online 

handlar i genomsnitt för större summor samt volymer. Grönroos (2012) redogör hur ny 

teknik skapat nya former av kundmedverkan där kunder snabbt kan förfoga över ett 

företags tjänster. Forss87 menar att kundens medverkan förändras och att det är viktigt att 

kunna integrera sina kanaler för att tillfredsställa kundens behov. Hagberg och Jonsson 

(2016) påtalar att dagens kund är medveten om att handeln sker på olika plattformar. 

Bergh84 påstår att kundens medverkan har ökat i omfattning och breddats i takt med 

digitaliseringen. Forss87 antydan delas av Bergh84 avseende digitaliseringen och hur nya 

försäljningskanaler påverkat kunder. Exempelvis vill kunder inte längre åka fler mil för 

att handla livsmedel, utan idag måste företag ge kunder anledning till att åka. Sundström 

(2016) förklarar att digitaliseringen medfört att kunder handlar från olika kanaler från 

samma företag.  

 

Hellqvist88 förklarar att kundens medverkan påverkas i takt med att företag förändras. 

Nya aktörer etableras på marknaden som samarbetar med varandra vilket i sin tur 

påverkar kundens beteende och skapar ett bättre kundvärde. Vidare menar Hagberg och 

Jonsson (2016) att människors beteenden förändras på olika sätt genom intryck, åsikter 

och attityder. Weiden93 påtalar att företag arbetar med att erbjuda smidigare lösningar för 

                                                
83 Mehmti, Fikret. Telefonintervju, 2019-04-29.  
84 Bergh, Erik. Telefonintervju, 2019-05-07.  
85 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
86 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30.  
87 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
88 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju, 2019-05-06.  
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kunden för att skapa och förbättra attityder. Mehmti92 påvisar att kunder idag är mer 

medvetna om sina köpval, vilket påverkar kundens åsikter och attityder. Wiberg89 menar 

att kunden alltid har varit krävande, men nu är ännu mer krävande och medveten. Krav 

från kunder har byggt upp nya avdelningar och produkter, exempelvis avdelningar med 

vegetariska alternativ. Hellqvist90 påpekar vikten av att ta hand om företagets kunder för 

att vara tillmötesgående och skapa bra relationer. Sundström (2016) påpekar att den 

digitala kunden har höga krav på information. Hagberg och Jonsson (2016) förklarar att 

kunders beteende har förändrats vid köp i fysiska butiker då det har blivit mer digitalt. 

Forss91 instämmer med att kundens beteende har förändrats och blivit mer digitalt då 40–

50 procent av dagens kunder självscannar, använder applikationer och vill ha egen 

utcheckning. Sundström (2016) förklarar att det finns en skillnad på hur förberedd en 

kund är vid köp beroende på bransch. Kunder inom dagligvaruhandeln förbereder inte sitt 

köp på samma nivå som sällanköpskunder gör. Mehmti92 menar att dagens kunder söker 

mer information och har en bild av de ska handla. Företag måste samla in kunddata om 

kunderna för att snabbt kunna skapa en kundkontakt och förstå vad kunden vill ha. Även 

Weiden93 påtalar att företag måste se hur kunderna handlar för att kunna primera dem. 

Det är en aspekt som även Bergh94 nämner, det är viktigt att samla in information om 

kunder för att kunna optimera försäljning och tillgodose deras behov. Något som 

Sundström (2016) förklarar genom att de stora datamängder som samlas in gällande 

kunders köpbeteende har möjlighet att stärka relationer. 

 

“Vi skapar förutsättningar för du ska få pengar och tid över för att göra andra saker” - 

Patrick Wiberg89.  

 

Weiden93 anser att det är en generationsfråga angående vilka som använder e-handel samt 

mobiltelefonen som ett hjälpmedel. Bergh94 menar att den stora gruppen som handlar 

livsmedel online är barnfamiljer. Även Mehmti95 förklarar att den kundgrupp som handlar 

mest online är barnfamiljer, eftersom de är mest lönsamt för den kundgruppen. Bergström 

(2001) påpekar att en utmaning för företag är att definiera målgrupper. Echeverri och 

                                                
89 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20.  
90 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju, 2019-05-06.  
91 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
92 Mehmti, Fikret. Telefonintervju, 2019-04-29.  
93 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
94 Bergh, Erik.. Telefonintervju, 2019-05-07.  
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Edvardsson (2018) förklarar olika sätt att segmentera kunder på, som exempelvis efter 

familjestorlek, inkomst, ålder och geografisk position. Yngre kunder har ett annorlunda 

och ostrukturerat köpbeteende förklarar Mehmti95. Sandberg96 menar dock att yngre 

kundgrupper ändrar sitt köpbeteende i takt med förändringar. Den äldre generationen har 

inte påverkats av digitaliseringen i samma utsträckning. Mehmti95 påtalar att yngre 

kunder kommer bli mer köpstarka i framtiden i takt med utvecklingen. Wiberg97 menar 

att företag inte kan rikta in sig mot en specifik målgrupp, går företag enbart på effektivitet 

kommer kunder försvinna. Bergström (2001) påpekar däremot att en tydlig definition av 

målgrupper ofta genererar i ett gott ekonomiskt utbyte. Vidare förklarar Weiden98 att det 

inte är lätt att tillmötesgå alla målgrupper i de olika kanalerna, den äldre generationen har 

ofta inte mobiltelefon med applikationer och dylikt vilket gör det svårt att bemöta dem. 

Men den äldre generationen är en köpstark grupp som handlar mycket så de får inte 

glömmas bort. Wiberg97 förklarar däremot att människor vill lära sig och är villiga att 

utvecklas i takt med digitaliseringen. De som är över 60 år idag är villiga att lära sig och 

har den tiden, de som inte vill lära sig har fortfarande det traditionella sättet kvar. Även 

Hellqvist99 tror att den äldre generationen skulle hänga med bra i framtiden i och med 

digitaliseringen. Kotler (1996) belyser hur kunder påverkas av livsstil och utifrån det är 

viktigt för företag att nå ut till kunder på rätt sätt. Sandberg96 påtalar vikten av att bemöta 

kunder på rätt sätt på rätt plattform. Kunder som handlar online kanske inte vill uppnå 

den personliga kontakten, det gäller att göra hemsidan attraktiv för så att kunder upplever 

samma värde som i butik.  

 

Forss100 berättar att kunderna idag inte är lika trogna som förut, de handlar både på City 

Gross och ICA. Weiden98 förklarar att målet är att behålla kunden inom företaget, för att 

göra det måste företag erbjuda smidigare lösningar vilka sparar tid för kunden samt att 

det blir mer rationellt. Hagberg och Jonsson (2016) påtalar att människors beteende 

påverkas av att ständigt vara uppkopplade, dessutom kan beteenden förändras på olika 

sätt genom åsikter och attityder. Bergh101 pratar om att skapa en helhetsupplevelse med 

erbjudande som är personlig för kunden, företag ska fullgöra det behov som kunden har. 

                                                
95 Mehmti, Fikret. Telefonintervju, 2019-04-29.  
96 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30,  
97 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20,  
98 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
99 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju, 2019-05-06.  
100 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
101 Bergh, Erik. Telefonintervju, 2019-05-07.  
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Även Sandberg96 anser att det gäller att vara lyhörd gentemot kunderna för att på bästa 

sätt kunna erbjuda det som efterfrågas. Uttalanden som dessa stärks av Normann och 

Ekberg (2012) som skriver om hur viktigt det är att bemöta kunden och leverera det som 

förväntas. Vidare anser Forss102 att företag måste skapa värde och mervärde för kunder, 

vilket görs genom att erbjuda tjänster både online och offline. Även Wiberg103 berättar 

att det inte handlar om att skilja på fysiska butiker och e-handeln, de ska ses som 

stödfunktioner för varandra. Ju närmare kunden företag ligger med erbjudanden, e-

handeln, fysiska butiker och värde desto viktigare är det. Vidare påpekar Jüttner, 

Schaffner, Windler och Maklan (2013) att företag bör fokusera på kundens upplevelse 

vilken är kopplad till kundlojalitet och värdeskapande. Mehmti104 anser att själva tjänsten 

att erbjuda e-handel är ett mervärde, de säljer tjänsten att kunna handla när kunderna vill 

och få det hemlevererat till en adress. Men han påpekar att det ändå att det är viktigt att 

aktivt arbeta med mervärde genom att skapa erbjudanden, medlemsförmåner och 

liknande för att skapa en kundlojalitet och kundkontakt. Mervärde tillägger Sundström 

(2016) kan vara de digitala tjänster som företag utvecklar, däribland teknikens förmåga 

att tillgodose kunden personliga erbjudanden baserat på tidigare transaktioner. Weiden105 

menar att företag kan skapa värde för kunden genom lösningar som sparar tid, exempelvis 

genom att erbjuda både att få varor hemskickat eller att kunna hämta den själv. Genom 

kundens delaktighet påtalar Grönroos (2015) hur kunden själv är med och påverkar 

upplevelsen av tjänsten, där kunden både kan ses som en resurs och medarbetare i 

företaget (Echeverri och Edvardsson, 2018).  

 

“Vi kommer vara helt borta om vi inte lyssnar på kunderna” - Daniel Forss102.  

 

Wiberg106 belyser kundens medverkan och förklarar att den kommer utvidgas ännu mer i 

takt med att kassörskans jobb sakta försvinner. Echeverri och Edvardsson (2018) förklarar 

att kunden ses som en resurs och medarbetare i tjänsteföretag. Svensson107 anser att 

företag bör ha speciella erbjudanden för kunderna såsom värdekuponger och personliga 

erbjudanden som skickas ut för att skapa värde. Något även Mehmti108 håller med om och 

                                                
102 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
103 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20.  
104 Mehmti, Fikret. Telefonintervju, 2019-04-29.  
105 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
106 Wiberg, Patrick. Personlig intervju 2019-05-20.  
107 Svensson, Håkan. Personlig intervju 2019-04-29. 
108 Mehmti, Fikret. Telefonintervju 2019-04-29.  
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förklarar att företag kan skapa värde på genom att erbjuda kampanjerbjudanden och 

personliga erbjudanden. Sandberg109 uttrycker hur viktigt det att skapa attraktiva 

erbjudanden för tillfället, rätt varor vid rätt säsong samt att ha bra erbjudanden på de varor 

kunden vill ha. Forss110 håller med föregående respondenter och förklarar vikten av att 

bygga upp erbjudanden och extrapriser för att locka kunder. Hellqvist111 anser att vikten 

ligger i att sätta kunden i fokus och belysa kundens påverkan. Sundström (2016) påtalar 

att digitaliseringen har medfört att kunden i större mån är med och påverkar 

företagsutveckling. Vidare nämner Wiberg106 hållbarhet som det största värdet och den 

största förändringen som skett under de senaste åren. Förändringen berör klimatpåverkan, 

byte av kyl och frys, miljövänligare belysning, logistiklösningar, svinn samt återvinning.  

 

 “Att göra investeringar är värde för kunden” - Patrick WibergFel! Bokmärket är inte 

definierat..  

 

4.4 Digitaliseringen imorgon 

4.4.1 Försäljningskanalernas framtid 

Hur kommer e-handeln se ut imorgon? 

Hellqvist111 menar att e-handeln kommer fortsätta växa och utvecklas ännu mer. 

Svenssons107 åsikt är att e-handeln kommer att ta mer plats i framtiden, då kommer det 

behövas fler plocklager för att inte förstöra upplevelsen för kunden i butik. Frostenson et 

al. (2017) förklarar vikten av att företag inom handeln måste anpassa sig efter marknaden. 

Sandberg109 håller med föregående respondenter och anser att e-handeln har kommit för 

att stanna, och de företag som arbetar inom dagligvaruhandeln måste ändra sättet att tänka 

på. Wiberg106 uttrycker att e-handeln kommer växa och det gäller att kunna möta kunders 

behov. Även Weiden112 anser att e-handeln kommer att öka, han anser att den kommer 

bli dubbelt så stor inom de närmsta åren. Men det kommer dröja innan e-handeln kommer 

ikapp den fysiska handeln, det kommer vara en utmaning. Även om Frostenson et al. 

(2017) belyser hur fysiska butiker står inför en förändring vilket Hagberg (2016) påstår 

att trots förändringen kommer aldrig fysiska butiker försvinna. Forss113 menar däremot 

                                                
109 Sandberg, Malin. Personlig intervju 2019-04-30.  
110 Forss, Daniel. Personlig intervju 2019-04-30.  
111 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju 2019-05-06.  
112 Weiden, Henrik. Telefonintervju 2019-04-29.  
113 Forss, Daniel. Personlig intervju 2019-04-30. 
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att e-handeln i framtiden inte kommer stå för lika stor del av försäljningen. Vidare anser 

han att det kommer ta lång tid innan e-handeln står för 20–50 procent av försäljningen, 

om det någonsin kommer ske. Frostenson et al. (2017) påvisar att e-handeln har blivit ett 

mer vanligare inköpssätt av livsmedel. Bergh114 tror att e-handeln kommer fortsätta växa 

och utgöra upp till 10–15 procent av livsmedelshandeln inom de närmsta åren. 

Hellqvist115 påtalar att kunder i framtiden kommer storhandla online men att fysiska 

butiker kommer behövas för exempelvis kompletteringsköp. Även Mehmti116 uttrycker 

att digitaliseringen är oundviklig och extremt snabb. Mehmti116 förklarar vidare att det i 

framtiden kommer handla om att skapa mervärde för kunder.   

 

Trenden går åt e-handeln, möjligheten är oändlig - Fikret Mehmti116. 

 

Weiden112 menar att företag ständigt arbetar för att utveckla e-handeln, vilket görs för att 

behålla kunder samt möta deras efterfrågan. Forss113 berättar att det nyligen visats en 

siffra om att e-handeln sjunker och har en låg utvecklingstakt jämfört med föregående år. 

Men trots det säger Daniel Forss113: “E-handeln är jätteviktig, superviktig. Den är här 

för att stanna och vi måste vara med på den”. Bergström och Fölster (2009) förklarar att 

digitaliseringens utveckling har resulterat i att e-handeln fått en mer central roll inom 

handeln. Vidare påvisar Frostenson et al. (2017) att e-handeln innebär förändringar för 

företag. Sandberg117 påpekar att flera tekniska lösningar måste utvecklas i framtiden som 

exempelvis logistiklösningar. Även Wiberg118 menar att de måste fortsätta utveckla e-

handeln, exempelvis byggs det just nu nya plocklager med företag från England för att 

uppnå effektivitet. Bergh114 påtalar också att tekniken kommer fortsätta utvecklas för att 

hitta de bästa lösningarna utefter kundens behov. Likadant säger sig Johansson (2018) 

förutspå hur ökad e-handel och förändring av den fysiska butiken inkluderar allt mer 

digitala tekniker i verksamheten. Dock anser Svensson119 att den viktigaste aspekten för 

att utvecklas i framtiden är att möta kundens behov. 

 

                                                
114 Bergh, Erik. Telefonintervju 2019-05-07.  
115 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju, 2019-05-06.  
116 Mehmti, Fikret. Telefonintervju, 2019-04-29.  
117 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30.  
118 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20.  
119 Svensson, Håkan. Personlig intervju, 2019-04-30.  
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Wiberg121 nämner att lukter och smaker kommer bli mer aktuellt online i framtiden för 

att skapa värde för kunden. Även Hellqvist120 förklarar att det i framtiden kommer vara 

möjligt att involvera sinnena mer online eftersom företag vill skapa en bra 

kundupplevelse. Hellqvist120 tror att företag i framtiden kommer lyckas involvera dofter 

och känsel i e-handeln. Wiberg121 anser däremot att det som kommer utvecklas i 

framtiden är att kunder börjar prenumerera på veckans middag, veckans lunch eller 

veckans frukost. Det kommer vara ungefär som en matkasse fast mer skräddarsytt. 

Frostenson et al. (2017) påtalar att det för e-handelsföretag handlar om att förstå hur de 

ska realisera kundens upplevelse och värdet i e-handeln för att kunna förverkliga 

kundvärdet. Bergh122 anser att nästa steg i utvecklingen av e-handel är att leverera färdiga 

rätter så kunderna inte behöver laga maten själva. Det handlar om att effektivisera och 

konkurrera med restauranger. Hellqvist120 anser att det kommer vara en självklarhet att 

maten står i kylskåpet istället för utanför dörren och att den tjänsten även kommer förenas 

med andra, som exempelvis återvinning av papper och pant. Hellqvist120 belyser vikten 

att i framtiden kombinera fler tjänster för att öka lönsamheten.  

 

“Det är ju kunderna som bestämmer” - Daniel Forss123. 

 

Kunden kräver mer 

Forss123 berättar att framtidens fysiska butik kommer att styras mer av kunders efterfrågan 

och vad som måste tillmötesgås av företag. Wiberg121 anser att det är viktigt att anpassa 

den fysiska butiken för att skapa kundvärde och kundnytta. Bergh122 gav exemplet att 

livsmedelsbutiker i framtiden kommer utvecklas såsom Amazon Go* har utvecklat sina 

personalfria butiker. Detta belyser även Weiden124 genom antydan på att den fysiska 

butiken i framtiden kommer vara mer automatiserad gällande betallösningar och 

robotstyrda lager. Hellqvist125 menar att fysiska butiker i framtiden kan bli helt 

personalfria och istället kommer styras genom mobila verktyg och appar. Fysiska butiker 

kommer dock finnas kvar som en samlingsplats för människor. Sandberg126 håller med 

                                                
120 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju, 2019-05-06.  
121 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20.  
122 Bergh, Erik. Telefonintervju, 2019-05-07.  
123 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
* Amazon Go – Fysisk butik utan personal och betalstationer där kundens köp registreras genom kameror. 
Beloppet för köpet dras av från kundens kort när den lämnar butiken.  
124 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
125 Hellqvist, Rikard. Telefonintervju 2019-05-06.  
126 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30.  
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föregående respondenter och menar att fysiska butiker kommer att finnas kvar men att de 

bli mer digitaliserade i framtiden. Hagberg (2016) påvisar att digitaliseringen har påverkat 

och kommer fortsätta påverka fysiska butiker. Johansson (2018) förklarar att 

förändringen i fysiska butiker kan ske genom att butiker inkluderar mer digitala tekniker 

i sin verksamhet. Mehmti127 anser att det i framtiden kommer utvecklas AR-butiker som 

är en typ av digital butik, detta eftersom kunder kommer fortsätta att efterfråga den fysiska 

miljön som en fysisk butik ger. Även Svensson128 menar att fysiska butiker kommer 

finnas kvar och förändras, dock anser han att systemet kommer vara detsamma. Hagberg 

och Jonsson (2016) skriver att digitaliseringen kommer ställa butiker inför en utmaning 

att lyckas attrahera och behålla kunder. Bergh129 gav förslaget att företag borde titta på 

hur livsmedelsbutiker i andra länder jobbar för att utveckla sina butiker. Forss130 förklarar 

att det handlar om att hitta lösningar i systemet utan att begränsa sig. Just nu är det 

butikerna själva som sätter stopp för utveckling eftersom det är en trångsynt bransch.  

 

Forss130 menar att företag måste fortsätta utveckla de fysiska butikerna väldigt mycket 

eftersom e-handeln i framtiden inte kommer att stå för så stor del av försäljningen. 

Wiberg131 påtalar att det är viktigt att hela tiden utveckla den fysiska butiken, företag bör 

göra en förändring varje år och en stor förändring var tredje år för att butiken ska 

utvecklas. Johansson (2018) påpekar att fysiska butiker förändras på flera sätt i takt med 

att e-handeln ökat. Den ökade e-handeln nämner Mehmti127 som en potentiell trend för 

framtiden där möjligheterna på sikt är oändliga. Sandberg132 påtalar i likhet med 

Mehmti133 att stora förändringar kommer ske i framtiden för fysiska butiker som följd av 

digitaliseringen. Forss134 anser att det är av stor vikt för företag att växa eftersom 

kostnader ökar cirka två till tre procent varje år, annars måste de rationalisera. Holmberg 

(2018) antyder att fysiska butiker kommer fortsätta ha en viktig och betydande roll i 

framtiden. I framtiden måste fysiska butiker kunna erbjuda fler tjänster för att ge kunden 

en anledning att åka, förklarar Forss134. Livsmedelsbutikerna kommer behöva kombineras 

med apotek, vårdcentral, frisör, lekland, restaurang, biltvätt och mycket mer. Även 

Bergh129 tror att fysiska butiker kommer erbjuda mer än enbart livsmedel i framtiden som 

                                                
127 Mehmti, Fikret. Telefonintervju, 2019-04-29.  
128 Svensson, Håkan. Personlig intervju, 2019-04-30.  
129 Bergh, Erik. Telefonintervju, 2019-05-07.  
130 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30.  
131 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20.  
132 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30.  
133 Mehmti, Fikret. Telefonintervju 2019-04-29.  
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exempelvis apotek, systembolag och kombinerade tjänster. Svensson128 påtalar också att 

det är viktigt att utveckla butiken med fler tjänster för att kunna skapa mervärde för 

kunden. Det handlar om att skapa en dragningskraft till kunder så de väljer att åka till den 

fysiska butiken menar Forss134. Digitaliseringen kan påverka fysiska butiker på olika sätt 

och leda till att fysiska butiker ställs inför utmaningen att attrahera och behålla kunder 

(Hagberg, 2016). Vidare menar Wiberg135 att fysiska butiker kommer behöva fler tjänster 

och få in fler företag under samma tak, till exempel att samarbeta med lokala aktörer. 

Forss134 förklarar att i en av deras butiker i är efterfrågan av en vårdcentral så pass stor 

att de kommer öppna det i sin butik inom kort. Även Wiberg135 förklarar att krav från 

kunder påverkar vilka tjänster som finns att tillgå, där även han talar om vårdcentral i 

anslutning till livsmedelsbutiken. Frostenson et al. (2017) förklarar att fysiska butikens 

roll har förändrats och att dessa kommer fylla särskilda funktioner beroende på de 

strategiska val som görs. Wiberg135 anser att den fysiska butiken kan förändras och i 

framtiden kommer det finnas dark-stores, butiker utan kunder där företag plockar ihop 

varor som levereras direkt till kunden.  

 

Forss134 anser att utvecklingen av livsmedelsbutiker går mot mindre och bostadsnära 

butiker. Holmberg (2018) menar att framtiden för den fysiska livsmedelsbutiken kommer 

bli spännande där digitaliseringen av handeln leder till nya förutsättningar. Vidare påtalar 

Wiberg135 att det är viktigt för fysiska butiker att tänka på aspekter som hållbarhet, lokalt 

och kundanpassning. Det är en utmaning att hela tiden utöka utbudet och erbjuda mer, 

företag måste skapa egna förutsättningar och ta ansvar på den lokala marknaden. Bergh136 

anser att det i framtiden kommer finnas butiker med kameror som registrerar allt, men det 

kommer inte ske helt problemfritt. Det är stora diskussioner kring integritet. Wiberg137 

anser att det om tre till fyra år kommer vara robotar i butiken som kommer effektivisera 

lager. Genom robotarna går det att skapa kundnytta och kundvärde, exempelvis genom 

att kunder kommer kunna fråga robotar om råd. Schmidt och Ohlsson (2016) menar att 

det inte går att förutsätta att det kommer finnas fysiska butiker att handla i. Hellqvist138 

anser att den fysiska butiken kommer finnas kvar inom en överskådlig framtid, men när 

e-handeln lyckas involvera sinnena kan butiker eventuellt komma att försvinna. 

                                                
134 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30. 
135 Wiberg, Patrick. Personlig intervju, 2019-05-20.  
136 Bergh, Erik.. Telefonintervju, 2019-05-07.  
137 Wiberg, Patrick. Personlig intervju 2019-05-20. 
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Wiberg137 påtalar att fysiska butiker kommer att försvinna om företag inte tar kunden i 

beaktande, deras krav och förväntningar. Wiberg137 förklarar att andra länder som ligger 

i framkant gällande digitaliseringen har fortfarande fysiska butiker kvar och det kommer 

Sverige också ha. Även Sandberg139 menar att den fysiska butiken alltid kommer att 

finnas kvar. Forss140 belyser också att den fysiska butiken kommer att finnas kvar då det 

kommer ta lång tid innan e-handeln står för över 50 procent av försäljningen. 

 

4.4.2 Morgondagens detaljhandel – Vad är det kunden vill ha?  

Innebörden av multi- och omnikanaler förklarar Mehmti141 som ett beteende där kunden 

kombinerar olika kanaler till att nyttja företag. Uttalandet kan styrkas genom Verhoef, 

Kannan och Inman (2015) som menar att kunder använder kanalerna växelvis under sök 

och köpprocessen, vilka involverar fysiska butiker, online handel, mobiltelefonen och 

sociala medier. Forss140 anser att det kommer fortsätta hända mycket i framtiden när det 

gäller samverkan mellan olika försäljningskanaler. Wiberg137 påtalar att 

försäljningskanalerna i framtiden kommer bli likadana, det kommer se likadant ut vart 

kunden än handlar. Schmidt och Ohlsson (2016) belyser hur omnikanaler inte är en 

målsättning, utan en självklarhet. Vidare förklarar Weiden142 att det inte handlar om att 

ligga i framkant när det gäller att utveckla och integrera kanalerna tillsammans. Det 

handlar istället om att skapa värde för kunden genom att spara tid och erbjuda enkelhet. 

Vidare menar Wiberg137 att företag måste utgå ifrån vad kunden vill ha. Företag kommer 

bygga virtuella köpcenter och finns det vårdcentral, apotek, skomakare och 

cykelförsäljare i den fysiska butiken ska det även vara tillgängligt online.  

 

“Vi hittar inte på något som vi tror” - Patrick Wiberg143. 

 

Sandberg144 anser att digitaliseringen kommer fortsätta öka även i framtiden. Forss145 

menar att digitaliseringen kommer fortsätta och att det kommer gå fortare än vad det gör 

idag, dock är de livsmedelsbutikerna själva som idag sätter stopp för digitaliseringen. 

                                                
139 Sandberg, Malin. Personlig intervju 2019-04-30. 
140 Forss, Daniel. Personlig intervju, 2019-04-30. 
141 Mehmti, Fikret. Telefonintervju, 2019-04-29.  
142 Weiden, Henrik. Telefonintervju, 2019-04-29.  
143 Wiberg, Patrick. Personlig intervju 2019-05-20.  
144 Sandberg, Malin. Personlig intervju, 2019-04-30.  
145 Forss, Daniel. Personlig intervju 2019-04-30.  
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Även Bergh146 påtalar att digitaliseringen kommer fortsätta växa och leda till en 

förändring i handelsformaten. Hagberg (2016) menar att digitaliseringen framförallt har 

främjat e-handeln, men förklarar att digitaliseringen påverkar även detaljhandeln i en 

bredare mening genom att den påverkar all form av handel. Mehmti147 anser att 

digitaliseringen kommer fortsätta att utveckla försäljningskanalerna och att allt kommer 

att bli mer digitalt i framtiden. Hellqvist148 menar att i framtiden kommer digitaliseringen 

leda till att det blir enklare att hitta sin målgrupp och data på vilka kunder som handlar, 

eftersom algoritmer blir mer träffsäkra. Bergström (2001) påpekar att en tydlig definition 

av målgrupper ofta resulterar i ett bra ekonomiskt utbyte. Weiden149 menar även att 

betalningslösningar kommer förändras och vara en stor del av den framtida utvecklingen 

inom detaljhandeln, som exempel nämns att Bank ID och kortbetalning kommer ske 

automatiskt.  

 

Bergh150 påtalar att det i framtiden kommer skickas ut information och rabatter när kunder 

är i närheten av en butik. Google kommer förstå vart kunderna är och skickar då ut rabatter 

för att locka. Svensson151 redogör vidare för hur mobila enheter och applikationer är 

användbara verktyg när det kommer till multi- och omnikanaler. Argumenten styrks 

genom Fuentes och Svingstedt (2017) teori att mobiltelefonen är ett bra verktyg för att 

kunder ska hålla sig uppdaterade på nya produkter och erbjudanden. Även Sandberg152 

vidhåller mobila applikationer som en viktig del när det kommer till multi- och 

omnikanaler. Genom att integrera diverse kanaler med varandra menar Sandberg152 att 

företag anpassar sig efter kundens beteendemönster och finns tillgängliga där efterfrågan 

uppstår. Bell, Gallino och Moreno (2015) förklarar vikten av att företag bör kombinera 

försäljningskanaler med varandra. Hellqvist153 förklarar att digitaliseringen har medfört 

olika annonseringsmöjligheter där det är lättare att portionera ut erbjudanden på ett 

smidigt sätt. Svensson154 förklarar att i framtiden måste företag bli bättre på att samspela 

fysisk marknadsföring med digital marknadsföring. Fysiska reklamblad måste blandas 

med SMS-utskick och Google-sökningar. Även Sandberg152 nämner samspelet mellan 
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marknadsföringskanaler för att bättre nå ut till kunder. Frostenson et al. (2017) påvisar att 

kunder söker produktinformation via mobiltelefonen för att sedan inhandla produkten i 

fysisk butik, vilket resulterat i att multi- och omnikanaler är viktigt. Vidare menar 

Weiden155 att all typ av information, scanning av varor och information kommer att 

utvecklas. I framtiden kommer kunden kunna scanna varor för att få fram recept och 

innehållsförteckning. Wiberg156 förklarar att mobila enheter kommer ha en mer 

betydande roll i framtiden, både för kunder och företag. Även Bergh157 påpekar att det 

kommer komma nya mobila enheten i framtiden, som exempelvis röststyrda funktioner.  

 

“Vi lever i ett mer och mer snabbare tempo” - Patrick Wiberg156.  

 

Wiberg156 påtalar att det i framtiden kommer vara fler företag och tjänster som samarbetar 

och samdistribuerar, exempelvis kommer livsmedelsbutiker samarbeta med posten, 

systembolaget och apotek. Även Forss158 nämner att det i framtiden kommer vara en 

kombination av företag och tjänster som samarbetar. Rigby (2011) förklarar att kunder 

föredrar olika kanaler som utgör ett samspel med varandra och skapar en helhetslösning. 

Wiberg156 påpekar att allt går hastigt framåt både tid, tempo och krav är aspekter företag 

måste ta hänsyn till. Det handlar om att fånga kunden mellan A och B, mellan jobb, skola, 

dagis och träning. Fler människor letar efter idag efter att vinna tid och det är något företag 

måste arbeta med menar Wiberg159. Mehmti160 håller med föregående respondent att det 

går extremt snabbt framåt och att det är viktigt att fånga kunden. Sundström (2016) skriver 

att digitaliseringen medfört att kunder i större mån kan vara med och påverka 

utvecklingen. Forss161 anser att det är viktigt att försöka hitta nya och enkla lösningar. 

Men att företagen måste smyga lite och vara taktiska, låta någon annan driva idéer framåt 

och begå misstag. Sandberg162 förklarar att det gäller att vara lyhörd gentemot kunder och 

att göra alla kanaler attraktiva och lätthanterliga. För att fånga kunden menar Bergh163 att 

mobiltelefonen behöver utvecklas för att utgöra en smidigare roll. Han förklarar att 

mobilen måste utvecklas i framtiden genom att exempelvis ha funktioner för 
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självscanning. Den ökade användningen av mobiltelefonen är en väsentlig del av 

digitaliseringen och dess effekter på livsmedelshandeln (Hagberg, Sandstom och Egels-

Zandén, 2016). Hellqvist164 påtalar att det kommer bli naturligt att anpassa sig till nya 

mobila enheter och att företag bör tänka på att designa kanalerna efter den. Även 

Wiberg159 belyser hur mobiltelefonen, smartklockan och chippet kommer få en ökad 

betydelse i framtiden. Hittills har utvecklingen av mobiltelefonen gått långsammare än 

utvecklingen av självscanning, men när det blir lättare att använda mobilen än scannern 

kommer mobilen att ta mer plats.  

 

“Det är kunderna som kommer bestämma när det går att bli mer eller helt 

digitala” - Daniel Forss161. 

 

Forss161 påtalar att tack vare digitaliseringen samt kanalers samverkan är det möjligt att 

generalisera fler kostnader. Vidare menar han att det behöver ske en förändring högre upp 

i kedjan där kontor blir mer digitaliserade. Hellqvist164 förklarar att digitaliseringen har 

medfört positiva aspekter genom att kunna se algoritmer. Det är lättare att kunna se vilka 

kunder som handlar och vem kunden är. Weiden165 menar att allt med digitaliseringen 

inte är positivt, till exempel kommer det leda till att enklare jobb kommer att försvinna. 

Wiberg166 påtalade att digitaliseringen har medfört att vissa arbetsuppgifter har fallit bort 

men att nya har tillkommit. Det handlar om att lägga personalen på andra funktioner 

såsom kök, bageri, online handel och service. Sandberg167 anser däremot att enklare jobb 

inte kommer att försvinna, utan att digitaliseringen enbart har medfört att nya jobb har 

framkommit. Forss168 menar att en nackdel med digitaliseringen är att e-handeln är en 

stor kostnad och små bolag har inte råd att göra misstag. Bergström och Fölsters 

uttalanden (2009) ställs dock emot Forss168 genom antydan att internet ger företag 

möjlighet att expandera till relativt låga kostnader. Hellqvist169 belyser i sin tur vikten att 

tänka på kostnader och vad som är lönsamt för företag. Det handlar om ovisshet eftersom 

området fortfarande är relativt nytt påtalar Forss168.  
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Weiden170 menar att plock av varor i framtiden kommer ske av robotar för att effektivisera 

och minska kostnader. Han förklarar vidare att den mänskliga faktorn gör mer fel än en 

robot, effektiviteten kommer då öka eftersom en robot kan arbeta dygnet runt. Bergh171 

instämmer att det i framtiden kommer utvecklas helt automatiserade lager med robotkraft. 

Det kommer vara robotar som effektiviserar lagerprocessen för att minska kostnader. 

Även Wiberg166 tror att lager och butiker inom en snar framtid kommer att implementeras 

av robotar. Både för att effektivisera lager och för att skapa kundnytta och kundvärde. 

Hagberg (2016) antyder hur digitaliseringen i framtiden kommer påverka hur 

köpprocessen inom detaljhandeln kommer gå till, däribland utformandet av butiker och 

funktionen i dem. Weiden170 belyser att robotisering och effektivisering inom ekonomi 

och administration kommer även ske i framtiden. Han fortsätter förklara att det kommer 

bli mer effektivt med robotar eftersom de har möjligheten att jobba dygnet runt. Bergh171 

förklarar vidare att tekniken kommer fortsätta utvecklas och att det finns redan nu pågår 

tester av flera tekniska lösningar. BerghFel! Bokmärket är inte definierat. anser även 

att systemen som samlar in data med hjälp av kundklubbar kommer att optimeras och bli 

ännu bättre.   
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5 Slutsats 
 
I det avslutande kapitlet besvaras först studiens fyra forskningsfrågor och sedan syftet. 
Resultatet har sin grund i vår teoretiska samt empiriska analys och kommer ge klarhet i 
livsmedelshandelns förändring, utveckling och framtid. Avslutningsvis presenteras 
praktisk betydelse samt förslag på vidare forskning inom ämnet.  
 
 
5.1 Besvarande av forskningsfrågor 

1. På vilket sätt anses försäljningskanaler ha förändrats de senaste åren? 

Ett flertal tendenser har under arbetets gång blivit påtagliga. Den tydligaste tendens som 

uppkom var att digitaliseringen har haft och har fortfarande en stor påverkan på hur 

försäljningskanaler och livsmedelshandeln påverkas. Livsmedelshandeln har genomgått 

en betydande förändring som påverkats av både digitaliseringens framfart men även från 

kundens krav, något som lyfts upp under studiens gång.  

 

Förutom ovan nämnda återkommande inslag vill vi lyfta fram e-handelns framväxt där 

det uppstått en del olikheter. De flesta menar att e-handeln har haft en snabb och väldigt 

stark tillväxt de senaste åren. Samtidigt påstås e-handeln endast stå för låga två procent 

av den totala livsmedelshandeln. Något som kan bero på att e-handeln till en början haft 

en väldigt långsam utveckling och inte varit en så stor del av handeln inom 

livsmedelshandeln. De senaste åren har det tagit fart och ökat kraftigt, vilket flera 

respondenter menar beror på efterfrågan. På grund av den relativt låga andelen från början 

blir ökningen i procentenheter inte lika påtaglig. Ytterligare en intressant aspekt är att e-

handeln idag sjunker och har en låg utvecklingstakt jämfört med tidigare år. Men trots 

dem siffrorna pekar allt på att e-handeln kommer att växa och ha en betydande roll även 

i framtiden.  

 

E-handeln har medfört att försäljning kan bedrivas dygnet runt och erbjuder alla 

människor tillgänglighet. De flesta livsmedelsföretag började med att bedriva försäljning 

av färdiga matkassar vilket i takt med efterfrågan har utvecklats till lösplock. 

Digitaliseringen och teknikens utveckling har tagit fram nya arbetssätt gällande logistik-

, lager-, betalnings- samt måltidslösningar. Flera företag erbjuder olika lösningar gällande 

leverans av varor som även de har utvecklats i takt med digitaliseringen. Utifrån den 

fysiska butiken har måltidslösningar och färdiga rätter blivit allt mer vanligt vilket gjort 
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att de idag fått nya konkurrenter som restauranger. Fysiska butiker har sett en efterfrågan 

att sälja mer färdiga lösningar i de fysiska butikerna. Det som enligt våra respondenter 

har utvecklats mest i fysiska butiker har varit tekniken och betalningsmöjligheter därtill. 

Idag finns det flera olika sätt att handla på i fysisk butik, traditionell kassa, snabbkassa 

och självscanning. Det har även uppkommit nya betalningslösningar som inte har funnits 

förut. Förutom den digitalisering som berör betalning har fysiska butiker även blivit 

digitaliserade genom att skapa e-handel, nya digitala skyltar och digitalisering inom 

lagerverksamheten.  

 

Sammantaget som svar på första forskningsfrågan kan vi, baserat på studien, konstatera 

att försäljningskanalerna utvecklats och att flera olika faktorer varit bidragande. Det som 

varit mest påtagligt är att förändringarna har skett till grund för kundens förändrade 

beteende och krav. Kunden har mindre tid i dagens samhälle och letar ständigt efter att 

effektivisera och spara tid. Det har lett till att såväl fysiska butiker som e-handeln har 

utvecklats för att möta dessa krav. Den största förändringen som skett är att en ny 

försäljningskanal utvecklats utifrån kundernas efterfrågan där resultatet kan överföras på 

detaljhandeln. En märkbar förändring är påtaglig för hela branschen då majoriteten av 

handelsföretag bedriver tillhörande e-handel vid sidan av den fysiska butiken som ett 

komplement för att bemöta kunders efterfrågan.   

 

2. Vilka olika typer av kundvärden präglar företags arbete?  

Tendenser som framkommit under arbetets gång är att alla företag arbetar för att skapa 

värde för sina kunder, det är viktigt att skapa värde och mervärde för kunder genom 

erbjudanden och tjänster. Det viktigaste är att lyssna på kunder för att veta vad de vill ha 

och kunna erbjuda det som efterfrågas. Vidare skapar företag värde genom att erbjuda 

tekniska lösningar som sparar tid men även tillgänglighet för kunden. Utöver det handlar 

det om att skapa kampanjer, medlemsförmåner och personliga erbjudanden samt erbjuda 

det som kunder efterfrågar. Flertalet respondenter uttrycker vikten av att lyssna på 

kunderna för att kunna skapa värde. Ytterligare en aspekt som uppkom är att det ger värde 

för kunden när företag gör investeringar i sina kanaler. Det kan beröra investeringar 

gällande miljöaspekter såsom hållbarhet, lokala leverantörer och hållbarhet i butik.  

 

En intressant aspekt som framkommit är att erbjudandet av e-handel ses som ett mervärde 

eftersom möjligheten att handla när som helst och få det levererat skapar ett extra värde. 
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Det ses även som ett värde att inte skilja mellan de olika kanaler utan de ska ses som 

stödfunktioner för varandra. Sammanfattningsvis arbetar företag med lösningar som 

sparar tid för kunderna, gör det mer tillgängligt för kunderna samt att skapa erbjudanden 

som erbjuder det kunderna vill ha för att skapa värde och mervärde för dem.   

 

 
Figur 2. Arbetssätt för framtida mervärde. (Andersson, Pranjko, Olsson Torstensson, 2019).  

 

I syfte att bemöta kunders efterfrågan om tidsbesparing, vilket tydliga aspekter påvisat, 

tyder resultatet av studien på att tilläggstjänster är ett sätt för företag att tillmötesgå och 

optimera kunders upplevda värde. Detta är något som för framtiden kan ses som 

nödvändigt för att behålla kunden och dessutom utöka mervärdet i och med att fler tjänster 

erbjuds på ett och samma ställe. Resultatet av studien belyser hur måltidslösningar är ett 

sätt för livsmedelsföretag att optimera effektiviseringen för kunden. För att övergå till 

sådant som inte återupprepas skulle detta kunna vara ett koncept vilket framöver kan 

utvecklas ytterligare.  

 

3. Hur anses kundens roll ha påverkats beroende på de olika försäljningskanalerna?  

Som en röd tråd genom hela studien påvisas en tendens av att kundens medverkan 

förändrats på grund av digitaliseringen. Generellt handlar kunder större volymer och för 

större summor online än i fysiska butiker. Vidare anses kunden vilja ha mer bekväma, 

smidiga och snabba lösningar för att handla då de idag värderar sin tid mer. En intressant 

aspekt är att kunder inte är lika trogna idag utan tenderar att handla i olika butiker. Något 

som framkommer är även att kunder är mer medvetna och krävande vilket påverkar deras 

attityder, åsikter och krav. Ytterligare en aspekt är att den generation som anses handla 

mest via e-handel är barnfamiljer vilket även anses öka för den yngre generationen i 

framtiden. Det finns några som däremot anser att även den äldre generationen har 
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anpassat sig till digitaliseringen och väljer att handla online, självscanna samt använda 

snabbkassor.  

 

Livsmedelshandeln har tvingats anpassa sig och förändrats då kunders medverkan baseras 

på en allt mer global syn till följd digitaliseringen. Medverkan sker inte längre enbart i 

den fysiska butik kunden går till, utan ges input från hela omvärlden på grund av tekniska 

hjälpmedel såsom mobiltelefonen. En slutsats är dessutom att kundens medverkan 

utvidgats i takt med att företags multi- och omnikanaler blivit mer omfattande till följd 

av digitaliseringen. Kunden interagerar med företag på flera olika sätt än tidigare och har 

själv valmöjligheten att utnyttja den försäljningskanal som passar dem bäst. Kunden styr 

själv sin medverkan och ges större utrymme för att göra det i mer eller mindre 

utsträckning då tekniska lösningar skapat mer valmöjligheter för kunden.  

 

4. Hur anser representanter för handeln och konsulter inom området att 

försäljningskanaler kan komma att utvecklas i framtiden? 

Under studiens gång har det framkommit påtagliga mönster att framtiden är oviss. Mycket 

tyder på att försäljningskanaler kommer utvecklas och det beroende av digitaliseringen 

och kunder. Ingenting tyder på att någon försäljningskanal kommer att försvinna däremot 

kommer utveckling ske i befintliga kanaler. Mobila enheter kommer få en allt mer 

betydande roll men allt är beroende av kundens beteende. E-handeln kommer att fortsätta 

öka och ta en allt större plats framöver, där mobiltelefonen och andra tekniska lösningar 

kommer ha en stor betydelse. Dock kommer det ta tid innan e-handeln står för en 

representativ del av livsmedelsförsäljningen. Vissa respondenter tror att det kommer gå 

relativt fort för e-handelns framtida utveckling medan andra är mer tveksamma till hur 

förändring kommer ske. Samtidigt som e-handeln kommer utvecklas finns det inget som 

tyder på att fysiska butiker kommer att försvinna, däremot kan deras utformning komma 

att förändras. Fysiska butiker kommer behöva förändras för att på bättre sätt nå en bredare 

målgrupp samt för att inte hamna efter i utvecklingen. Främst kommer butiker behöva 

förändras då kunder efterfrågar och kräver förnyelse.  

 

För att på ett bredare sätt nå ut till fler kunder är det redan idag flertalet företag vilka 

integrerar sina försäljningskanaler och försöker se de som en och samma kanal. Idag kan 

dock e-handeln ses som ett komplement till fysiska butiker för att kunna nå ut till fler 

kunder. Det är något som i framtiden kommer utvecklas där målet är att se 
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försäljningskanalerna mer sammanvävda. Flertalet respondenter tar upp vikten av att i 

framtiden integrera fler tjänster kring livsmedelshandeln. Kunder efterfrågar fler tjänster 

under samma tak för att spara mer tid och energi. I framtiden kommer tjänster som apotek, 

vårdcentral, skomakare och cykelförsäljare vara aktuellt. Det handlar för företag om att 

skapa värde för kunder och att erbjuda enkelhet. Tekniken har lyfts fram som en viktig 

faktor inom den svenska livsmedelshandelns fortsatta utveckling. Självklart går inte att 

förutse digitaliseringens exakta påverkan på handeln, men under arbetets gång har flera 

tekniska lösningar tagits upp. De tekniker som lyfts fram är dels förbättrade 

betalningslösningar men även lösningar gällande effektivisering och tidsbesparing. 

Amazon Go har nämnts en del gånger under intervjuerna, Amazon Go är en fysisk butik 

utan personal där kameror registrerar de varor som plockas och när kunden går ut genom 

grindarna dras pengarna automatiskt från kontot. Dessutom har nya tekniker inom 

lagerhantering, logistiklösningar och kundbemötande lyfts där robotar utgjort en central 

del av denna utveckling.  

 

 
Figur 3. Detaljhandelns framtida utveckling. (Andersson, Pranjko, Olsson Torstensson, 2019).  

 

I framtiden tros robotar vara de som tar över enklare jobb såsom plock av varor, 

påfyllning, lagerhantering och administration. Robotar kommer finnas både på lager för 

att plocka ihop kunders beställningar men även ute i fysiska butiker för att agera som 

stöd. Det exempel som tagit upp är att robotar kommer fungera som information i butiker 

där kunder kan fråga om hjälp, recept, innehållsförteckning med mera. Robotar kommer 

även hjälpa till på företagsnivå inom administration och ekonomi. Sammantaget som svar 

på fjärde forskningsfrågan kan det konstateras att försäljningskanalerna kommer och 

måste utvecklas i framtiden för att möta kunders behov och efterfrågan. Det som varit en 

central del är tekniken och att det är nya tekniska lösningar som kommer driva 

utvecklingen framåt. Samtidigt är det kunden som bestämmer när och hur utvecklingen 

kommer att fortsätta och då måste företagen följa efter. I enlighet med titeln för studien 
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framkommer följande citat som genomsyrar hela arbetet gällande förändringen som skett 

och den utveckling som väntar: “Det är ju kunderna som bestämmer” - Daniel Forss172.  

 

5.2 Besvarande av syfte 

Studiens syfte var att undersöka förändringen av olika försäljningskanaler och kundens 

roll inom detaljhandeln samt hur representanter från företag anser att 

försäljningskanaler kan komma att utvecklas i framtiden.   

 

Med utgångspunkt i insamlad teori och framtagen empiri har det påvisats att förändring 

skett samt att livsmedelshandeln har en framtid fylld av utveckling. Den främsta aspekten 

är digitaliseringens påverkan på både företag och kundbeteende. I och med 

digitaliseringens framfart har nya försäljningskanaler växt fram, främst på kunders 

efterfrågan. Då kundens liv har blivit mer digitaliserad och påverkan av mobila enheter 

har de lett till att livsmedelshandeln också har tvingats till den förändringen. Genom hela 

processen av empiri och analys har vi sett att alla punkter hänger ihop och är 

sammankopplade. Kunden har alltid haft en betydande roll men har på senare tid fått mer 

inflytande och makt då kunden blivit mer medveten och kräsen. Genom kundens 

medverkan har nya försäljningskanaler och tekniker växt fram. Studien pekar på att nya 

kanaler och tekniker kommer att växa fram inom en snar framtid. Utifrån respondenternas 

svar är samtliga enade om att den viktigaste aspekten för företag är att lyssna på sina 

kunder. Det är kunderna som driver vidare utvecklingen genom efterfrågan och krav och 

då gäller det för företag att göra förändringar för att inte försvinna från marknaden.  

 

Livsmedelshandeln har varit långsam i utvecklingen jämfört med andra branscher som 

exempelvis mode och elektronik. Trots den låga utvecklingstakt som varit har framtiden 

stor potential för alla branscher att utvecklas. Precis som livsmedelshandeln vill alla 

företag effektivisera och minska kostnader genom olika tekniska lösningar. Den aspekt 

vi tror hela detaljhandeln eller specifika branscher kan få användning för är tankarna kring 

hur framtiden kommer utformas. Kunden har en viktig roll och kommer fortsätta ha det 

även i framtiden. Ingen bransch överlever utan kunder, därför är det viktigt att lyssna och 

möta den efterfrågan som finns. Företag bör även ta i beaktning hur olika tekniska 

lösningar kan komma att underlätta och förenkla framtiden. Tekniska lösningar såsom 

                                                
172 Forss, Daniel. Personlig intervju 2019-04-30. 
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försäljningskanaler, betalningslösningar och robotkraft kommer att implementeras och 

verka inom hela detaljhandeln i framtiden.  

 
5.3 Praktiska implikationer och vidare forskning  

Resultatet studien givit avseende livsmedelshandeln i Sverige har påvisat en ständigt 

pågående förändring som utvecklas i takt med kunders ökade medvetenhet och 

krav.  Enligt vår mening kan denna studie ses som en riktlinje för livsmedelsföretag men 

även handelsföretag i allmänhet att hämta inspiration ifrån. Inte minst har kärnan visat 

sig vara samspelet mellan de olika försäljningskanalerna då det slutgiltiga resultatet 

påvisar vikten av att applicera både e-handeln och handel i fysisk butik med varandra. Vi 

har även lagt märke till hur kunden tar en allt större roll gentemot livsmedelsföretagen 

genom ett utökat medvetande och förväntningar som ställs, vilket kan ses som en praktisk 

betydelse för denna studie att ha i beaktning.  

 

Då studien lagt sitt fokus på livsmedelshandeln i stort med representanter från olika 

företag inom sektor, anser vi det möjligt att överföra det resultat som framkommit även 

på andra branscher inom detaljhandeln. Eftersom respondenternas erfarenheter och 

åsikter är representativa från flera olika områden är resultatet tillförlitligt för 

detaljhandeln och inte enbart unika livsmedelsföretag. För framtida studier har det väckts 

en nyfikenhet för på vilket sätt företag mer specifikt kan optimera sättet att integrera sina 

försäljningskanaler med varandra. Respondenternas svar har även resulterat i att ny 

problematisering framkommit, grundad på digitaliseringens påtagliga utveckling och 

tekniken därtill. Utifrån det fann vi en öppning i att forska mer om vart och hur all fysisk 

resurs ska sysselsättas då resultatet av denna studie påvisat hur tekniska hjälpmedel 

förväntas ta allt större plats i framtiden. Då studien bedrivits utifrån ett företagsperspektiv, 

finner vi det för framtida studier även intressant att istället utgå från kundernas perspektiv 

avseende digitaliseringens framfart inom detaljhandeln för att få reda på hur den 

uppfattas.  

 

5.4 Etik och samhälleliga aspekter 

Dagens samhälle präglas av många åsikter och tankar kring vårt klimat och miljö då vi 

kommit till en punkt där vi tvingas bli mer medvetna och ta allt större ansvar. 

Genomgående av respondenternas redogörelser är det påtagligt hur kunders ökade 

medvetenhet ställer allt högre krav på att samhälleliga aspekter som klimatet och miljön 



  
 

73 
 
 
 

tas om hand på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Hållbarhet har visat sig utgöra en viktig 

del inom livsmedelshandeln där aspekter som lokala samarbeten, väl valda leverantörer 

och klimatsmart återvinning är en förutsättning för att tillfredsställa kundernas 

förväntningar. Tack vare digitaliseringen kan dagens kund anses ha en global syn. Den är 

inte lika trogen till en och samma butik utan influeras och inspireras av en mängd olika 

leverantörer. Detta menar vi i sin tur ställer högre krav på företags förhållningssätt att ta 

tillvara på vad de själva kan åstadkomma för att vara kunderna tillmötes.  

 

Vi vill även som en samhällelig aspekt belysa utmaningen för livsmedelshandeln att ta 

tillvara på defekta produkter. Eftersom denna bransch tillhandahåller livsmedel vilket 

präglas av begränsad livslängd, anser vi att både hållbarhet och fräschör till viss del kan 

vara problematiskt. Under studiens gång har vi däremot kommit i kontakt med företag 

vilka redan i dagsläget bemöter denna problematik och utnyttjat den i sin affärsidé. Detta 

ser vi som ett gediget ansvarstagande som för den medvetna kunden förmodligen utgör 

en stor fördel gentemot andra företag som ligger efter på denna fronten. Etiska 

förhållningssätt vill vi därmed poängtera som företags ansvar gentemot klimatet och deras 

förmågan att ta tillvara på resurser och nyttja det på ett optimalt och utvecklande sätt även 

inför framtiden.  
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Bilagor 
Bilaga A. Intervjuguide 
E-handel 

• Hur kommer e-handeln att utvecklas i framtiden 
• Hur e-handeln har utvecklats 
• Fördelar 
• Nackdelar 

 
Fysiska butiken 

• Hur den fysiska butiken har utvecklats 
• Har den fysiska butiken blivit mer digitaliserad? Isåfall hur? 
• Hur kommer den fysiska butiken att utvecklas 
• Fördelar 
• Nackdelar 

 
Kundens roll 

• Har kundens roll i de olika kanalerna (e-handel, fysiska butiken) förändrats i och 
med digitaliseringen.  

• Kundens medverkan, hur medverkar kunden i de olika kanalerna, har kundens 
medverkan förändrats i och med digitaliseringen.  

• Skapa värde för kunden i de olika kanalerna, hur kan man arbeta för att skapa 
värde för kunden i de olika kanalerna i den idag digitala världen. 

 
Multi- och omnikanaler 

• Hur arbetar företag med multi- och omnikanaler 
• Hur arbetar företag med samspelet mellan e-handeln och den fysiska butiken 
• Hur multi- och omnikanalerna har utvecklats  
• Hur kommer multi- och omnikanalerna att utvecklas 
• Fördelar 
• Nackdelar 

 
Digitaliseringen av kanaler  

• Fördelar 
• Nackdelar 
• Framtidens utveckling, hur tror du att digitaliseringens framfart kommer 

utvecklas i framtiden.  
• Vad har mobiltelefonen haft för roll i utvecklingen & digitaliseringen av de 

olika kanalerna.  
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Bilaga B. Figur 1. Studiens mest berörda områden  
 

 
 
 
Bilaga C. Figur 2. Arbetsätt för framtida mervärde 
 

 
 
Bilaga D. Figur 3. Detaljhandelns framtida utveckling  
 

 


