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Sammanfattning 

Idag väljer allt fler butiker att starta en webbshop och på så vis nå ut till fler kunder samt 

marknadsföra sig på ett enkelt vis. Eftersom konsumenter söker och jämför produkter via 

Internet är det viktigt att företag och deras erbjudande är tillgängliga även där och inte 

försvinner i det brus som uppstår på marknaden på grund av exempelvis konkurrenter.  

Syftet med vårt arbete är att undersöka, analysera samt diskutera hur en mindre klädbutik 

påverkas av att både driva en butik och en webbshop samt även vilka fördelar som kan 

utnyttjas.  

Vi har intervjuat tre företag som har fått svara på ett antal frågor om hur det är att driva en 

webbshop. Vi valde att intervjua mindre butiker som använder sig av webbshop som ett 

komplement, för att se hur det påverkar företaget. Dessutom har vi skickat ut en webbenkät 

där konsumenterna fått besvara ett antal frågor om deras shoppingvanor på Internet. Det var 

relevant för oss att undersöka både företagens och konsumenternas syn på näthandel, för att få 

en så rättvis bild som möjligt av hur det ser ut i verkligheten.  

Utifrån våra undersökningar tillsammans med vår teoretiska referensram har vi kommit fram 

till att en hemsida med webbshop är ett bra sätt att marknadsföra sig på och nå ut till 

potentiella kunder. Det visade sig också att kunder flera gånger i veckan besöker en webbshop 

och handlar någon eller några gånger i månaden. Från företagens perspektiv har vi fått reda på 

att det är en kostsam process att driva näthandel. Det kräver mycket tid och energi för ständigt 

hålla sidan uppdaterad.  
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1. Introduktion 

 

I det inledande kapitlet kommer vi att beröra problembakgrunden och problemdiskussionen 

följt av problemformuleringen. Vi kommer även att presentera vårt huvud- och delproblem, 

syfte samt definitionen av våra nyckelord. Slutligen kommer en disposition över vårt arbete 

som ska ge läsaren en övergripande bild av innehållet.  

  

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Vi är två högskolestudenter på Textilhögskolan i Borås som nu läser vårt sista år på 

butikchefsutbildningen med inriktning mot textil och mode. Uppgiften vi har fått är att skriva 

ett examensarbete där ämnet har koppling till butik och modebranschen. Det ämne vi har valt 

att skriva om handlar sambandet mellan en mindre butik och e-handel. 

1.2  Problembakgrund 

Idag råder det en hård konkurrens inom detaljhandeln och många företag har svårt att nå ut till 

konsumenterna på grund av bruset som uppstår när alla försöker få plats på marknaden. Det 

leder till att respektive företag noggrant måste studera sina konkurrenter för att kunna hitta 

unika sätt att differentiera sig på. Det kan ske med hjälp av fyra olika perspektiv; 

produktperspektivet, relationsperspektivet, prisperspektivet och slutligen image- & 

varumärkesperspektivet. (Gezelius, C & Wildenstam, P, år 2011. s.255-257)  

 

Konsumenters attityd och beteende spelar en allt större roll i samhället och det kräver en ökad 

tillgänglighet till det som efterfrågas. Ett köp utgår oftast ifrån att ett behov har uppstått hos 

konsumenten, men processen kan även uppstå när konsumenten ser något hon eller han vill 

ha. Efter det börjar konsumenten att söka information om var produkten kan köpas och när det 

är avklarat ska ett beslut om var varan ska köpas tas. Ett avgörande beslut i detta steg till att 

köpa varan, är tillgängligheten, i många fall till och med viktigare än priset. (M, Hernant & 

M, Boström, år 2010 s.107-115) (svenskhandel.se – Guide för lyckad e-handel) 

 

Konsumenterna väljer idag att köpa allt fler produkter via Internet, (pcforalla.se - Internet 

handeln ökar – här är våra vanligaste köp) av alla konsumenter handlar nästan hälften via 

nätet. Främst är det skor, kläder, böcker och elektronik vi handlar. Nio av tio svenskar 

använder sig av Internet för att söka sin information och hitta sina varor till det bästa och mest 

förmånliga priset. Undersökningen visade att det är övervägande stadsbor som handlar varor 

via nätet. I en annan undersökning som svenskhandel gjorde 2009 visade den att 

Internethandeln ökat med 15 procent från föregående år. Allt fler väljer att köpa sina 

produkter på Internet, främst från utländska sidor. Sverige ökade handeln från utländska sidor 

med nästan 50 procent jämfört med 2008. (svenskhandel.se - Fakta och trender) Sociala 

medier har en stor inverkan på människor och dess köpbeteende. Företagen når idag lättare ut 
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till konsumenter, dock är informationsflödet stort och det leder till att fler företag med samma 

utbud lätt försvinner. Det gör att företagen måste hitta unika sätt att uttrycka sig på.  

Mellan konsument och företag har man skapat en kommunikation som är tvåkanalig. 

Konsumenterna har mer makt eftersom de kan tala med varandra om erfarenheter och kan 

påverka företagen både negativt och positivt. (pwc.se – Globala megatrender – så påverkar de 

detaljhandeln) 

1.3 Problemdiskussion  

Fler butiker erbjuder idag liknande eller samma produkter och koncept. Det skapar en hårdare 

konkurrens på marknaden och det blir allt svårare att sticka ut med ett unikt koncept. Utbudet 

av produkter och tjänster är idag större än någonsin och konsumenterna har allt större makt att 

påverka säljande företag. 

 

Konsumenternas attityder och beteende har förändrats eftersom Internet har gjort att produkter 

och tjänster är mer tillgängliga än vad de är i den fysiska butiken. Kunden vill ha sina 

produkter på snabbast möjliga sätt och till det bästa priset, vilket har gjort att de har ändrat sitt 

köpbeteende. En konsuments attityd till en produkt eller till ett företag kan förklaras med tre 

olika komponenter. Den första är kognition, som handlar om vad konsumenten sedan tidigare 

har för erfarenhet och information av produkten. Känsla är en annan komponent som 

definierar vad kunden har för attityd till produkten, vad det är för känsla de får när de hör 

produkten eller företagets namn. Sista komponenten i konsumentens attityd är avsikt som 

handlar om att då konsumenten får en positiv känsla av produkten eller företaget kan de tänka 

sig att köpa produkten från just det specifika företaget. (Mossberg, L & Sundström, M) 

Relationen mellan företaget och konsumenten är den viktigaste delen för att kunden ska 

uppleva en positiv attityd till företaget. Attityden och beteendet som konsumenten bemöts 

med vid det första mötet är svårt att ändra på eftersom konsumtenten redan hunnit skapa en 

åsikt och bild om företaget. (Grönros, C, 2008) 

 

Internethandeln växer för varje dag och ser vi tillbaka på utvecklingen av köp av varor på 

internet har den stigit med flera procent varje år under en längre tid. I en undersökning som 

svensk handel gjorde 2010 visade det sig att 4 av 10 hämtade sin information i den fysiska 

butiken innan de skulle handla på nätet. (svenskhandel.se - Så handlar vi på nätet, 2010). 

Det är inte bara tillgängligheten som har förändrats det senaste utan även den pågående 

miljödiskussionen, följden är att konsumenterna blir allt mer kräsna och noggranna i sina val 

av produkter och återförsäljare. När en konsument ska välja att köpa sin produkt utifrån ett 

miljövänligt och etiskt perspektiv är det viktigt att företaget kan svara på de frågor som ställs 

om produkten och producenterna.  

 

Dagens sociala medier har ett starkt inflytande på konsumenterna, idag påverkas vi inte bara 

av vad tidningar och informationssajter skriver utan också vad som skrivs på bland annat 

Facebook, Twitter och olika bloggar. Genom sociala medier och Internet har det blivit lättare 
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för konsumenter att söka och hitta den information eller produkt man letar efter. Det är också 

lättare för företagen att nå ut till sina målgrupper via sociala medier eftersom företaget kan 

välja vart de vill marknadsföra deras företag. Företagen kan genom enkla knep använda sig av 

sökmarknadsföring där de kan styra sin målgrupp till deras hemsida.  

Det görs genom att företagen analyserar sina potentiella kunders vanliga sökord i sökmotorer 

och därefter anpassar sin hemsida efter det.  Kunderna går då från att vara potentiella kunder 

till aktiva kunder på företagets hemsida. (Mossberg, L & Sundström, M)  

1.4 Problemformulering 

Det ämne vi har valt att skriva om är kopplingen mellan e-handel och en mindre butik. Efter 

en sammanställning av vår problembakgrund samt diskussion har vi kommit fram till vad för 

frågor vi ska arbeta med. Resultatet blev att vi formulerade ett huvudproblem samt ett 

delproblem. 

1.4.1 Huvudproblem 

Vilka speciella fördelar kan en mindre butik utnyttja genom att kombinera e-handel och 

butik? 

1.4.2 Delproblem 

På vilka sätt påverkas företaget genom att även sälja via nätet?  

1.5 Problemavgränsning 

I vår studie har vi valt att endast fokusera på mindre företag som har en butik. Vi har 

undersökt om butiken har fått en förändrad omsättning efter att de startat e-handel, om de fått 

fler besökare i butiken samt om butikens lageromsättning har påverkats på ett positivt sätt. 

Undersökningen vi har genomfört är en stor del av arbetet, men eftersom tiden har varit 

begränsad har vi valt att endast undersöka tre noga utvalda mindre butiker. 

 

1.6 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka, beskriva och analysera resultatet av en butik som 

även använder sig av e-handel.  
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1.7 Definitioner och nyckelord 

Brus 

När sändaren skickar iväg ett budskap kan signalen bli påverkad av olika faktorer, exempelvis 

konkurrenter som skickar iväg sitt budskap samtidigt. Mottagaren får därför ett annat budskap 

än det som ursprungligen skickades.  

(Gezelius & Wildenstam, 2009, s.209) 

Shopping 

Sökandet efter varor och tjänster.  

(Wikipedia.org - Shopping) 

 

Sändare  

Den som överför ett visst budskap till en mottagare.  

(Ne.se - sändare) 

 

Mottagare 

Någon som tar emot ett budskap eller någon typ av information. 

(Ne.se - mottagare) 

 

E-handel  

När företaget säljer, köper eller byter varor eller tjänster över internet.  

(Ne.se - elektronisk- -handel) 

 

Konsumentbeteende 

Hur olika faktorer påverkar en konsuments inköpskraft.  

(Ne.se - Konsumentbeteende) 

 

Kommunikation  

Överföring av information mellan människor.  

(N.se - Kommunikation) 

 

Sociala Media  

Betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat 

innehåll.  

(Wikipedia.org – Sociala medier) 

 

Kundnärhet  

Den önskade relationen med en konsument  

(Hem.passagen.se/nandonigga/vart.htm) 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier
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1.8 Disposition  

Kapitel 1: Inledning 

Kapitlet innehåller en bakgrundbeskrivning, problembakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering med huvud- & delproblem samt problemavgränsningar och syfte. 

Dessutom ges en förklaring till våra nyckelord.  

 

Kapitel 2: Studiens metod och genomförande 

Här tydliggör vi undersökningens syfte och undersökningsmetoden som vi valt att använda. 

Vi beskriver även datainsamlingsmetod samt undersökningens tillförlitlighet.  

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram  

I tredje kapitlet använder vi oss av våra utvalda modeller som vi kommer tillämpa och 

beskriva. Samt sammanställa information som beskrivs i den litteratur vi valt att använda.  

 

Kapitel 4. Empiri och analys 

Det fjärde kapitlet innehållerhåller både empiri och analys. Vi beskriver vad vi kommit fram 

till i våra undersökningar samt kopplar dessa till utvalda teoretiska modeller.  

 

Kapitel 5: Slutsatser  

I kapitel fem kommer vi att svara på vårt huvud- & delproblem.  

 

Kapitel 6: Avslutande diskussion  

I det sista kapitlet kommer vi ha en avslutande diskussion med övriga tankar om arbetet. Vi 

kommer utvärdera arbetets tillförlitlighet och ge förslag på fortsatta studier.  
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2. Metod  

 

I metodkapitlet kommer vi ta upp syftet med rapporten, vilka undersöknings, urvals- och 

datainsamlingsmetoder vi har använt oss av under arbetets gång. Vi har även gjort en 

bedömning av hur tillförlitliga våra undersökningar samt vårt arbete är. 

2.1 Syfte 

När du har valt vilket ämne du ska undersöka är det dags att formulera ett syfte, vilket ska 

fungera som en riktlinje om du under arbetets gång blir osäker på vad du ska göra här näst. 

Genom att gå tillbaka till syftet ska du kunna komma på rätt spår igen. 

2.1.1 Explorativt syfte  

Detta syfte tillämpas när du sedan tidigare har en relativt låg kunskapsnivå om ämnet. 

Undersökningen grundas utefter det specifika ämnesområde som har valts. Det som uppnås 

med den explorativa undersökningen är ett första steg in i den fortsatta studien, frågorna 

formuleras i ”vad-” och ”varför-” form. Svaren blir inte specifika utan resulterar i en 

övergripande bild av ämnet. Den slutgiltiga sammanställningen av svaren ger en uppfattning 

av vad man ska rikta in sig på under arbetets gång. Explorativt syfte kan även användas vid 

början av en studie för att få en djupare insikt i ämnet. (Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, 

Haglund, L. 2011. s. 57) 

2.1.2 Beskrivande syfte  

Det beskrivande syftet används när du sedan tidigare har kunskap om ämnet men måste samla 

in ytterligare för att kunna fördjupa dig i ämnet. Undersökningen baseras på frågor som börjar 

med ”hur”-, “var”- och när, samt av mängdfrågor. Frågor som besvaras här kan vara 

tillexempel ”Hur många?”. (Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. s. 58) 

2.1.3 Val av syfte 

Utifrån vårt huvud- och delproblem har undersökningen till största del varit av explorativ art, 

det eftersom vi inte hade tillräckligt med information och kunskap om ämnet för att kunna gå 

vidare. Den kunskap om ämnet vi besitter gör undersökningen till en del även är beskrivande. 

2.2 Metod 

Vi har gjort en omfattande marknadsundersökning, dels intervjuer med utvalda butiker men 

även en webbenkät som skickats ut till tänkbara konsumenter. Intervjuerna har skett per mejl 

och enkäten har skickats ut till studenterna på Textilhögskolan och lagts ut på Facebook. 

Nackdelen med att göra undersökningarna via mejl har varit att svaren har varit aningen 

kortfattade. Förutom undersökningarna har vi sökt information och underlag till 

examensarbetet på Internet, skolans databas samt hittat information i böcker och 

kurslitteratur. 
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2.3 Undersökningsmetod  

När du ska göra en marknadsundersökning baseras denna på att du samlar in, analyserar, 

tolkar och presenterar data. Metoden du använder kan vara av antingen kvalitativ eller 

kvantitativ form. 

2.3.1  Kvalitativ metod 

När du ska göra en marknadsundersökning kan du välja att använda dig av den kvalitativa 

formen, denna metod ger en helhetsbeskrivning av det ämne du valt att undersöka. Vanligast 

vid denna metod är att använda sig av fokusgrupper eller gruppdiskussioner. Uttalanden sker 

verbalt och här används inte statistik eller matematik eftersom målet är att skapa en förståelse 

kring de ämnen man ska analysera, snarare än att förklara det.  Detta genom att tolka 

människors beteende och upplevelser och på så vis bli mer insatt i ämnet. (Christensen, L, 

Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. s.70) 

2.3.2 Kvantitativ metod 

När du använder dig av kvantitativa undersökningar är dessa oftast baserade på statistik och 

matematik. Det vill säga att undersökningarna riktar in sig på antal, mängd samt 

procentsatser. Här sammanställs och analyseras svaren som getts vid undersökningarna. Ofta 

väljs denna typ av undersökningsmetod när du sedan innan har en ganska bra uppfattning om 

ämnet men vill ha en mer djupgående bild. Frågorna som ställs i vid denna 

undersökningsmetod har ofta redan angivna svarsalternativ. (Christensen, L, Engdahl, N, 

Grääs, C, Haglund, L. 2011. s. 69) 

2.3.3 Val av undersökningsmetod 

Den undersökningsmetod vi har använt oss av är den kvalitativa metoden då vi har genomfört 

intervjuer med de butiker vi valt ut och där genom fått en övergripande bild av 

problemområdet. Den kvantitativa metoden använde vi oss av när vi genomförde 

webbenkäten och med hjälp av den har vi har analyserat, tolkat och sammanställt de svar vi 

fått in som bidrog till att vi har kunnat ställa upp en egen statistik kring ämnet. 

2.4 Urval  

När en undersökning skall göras finns det olika sätt att gå till väga. Det finns två sorters urval, 

sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. 

2.4.1 Sannolikhetsurval  

Vid ett sannolikhetsurval väljs alla enheter i urvalsgruppen ut slumpmässigt och därigenom 

har alla en lika stor chans att bli utvalda. Resultatet får större säkerhet ju fler människor som 

deltar och ett nära resultat kan uppnås då den totala populationen kan nås. Det finns fyra steg 

undersökaren bör gå igenom när ett sannolikhetsurval skall genomföras, först identifieras 

målpopulationen, undersökaren tar ställning till urvalets representativitet, väljer urvalsmetod 

samt beräknar urvalets storlek. (L, Christensen m.fl., år 2011, s.110 och 114) 
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2.4.2 Icke sannolikhetsurval 

När det istället gäller icke sannolikhetsurval har alla enheter eller individer inte samma 

möjlighet att väljas ut. Här väljs respondenterna inte ut slumpmässigt utan väljs istället ut 

beroende på relevans och vissa enheter har alltså större chans att väljas ut än andra. Det som 

är avgörande för att väljas skulle kunna vara ålder, kön eller bakgrund. Eftersom 

undersökaren här strategiskt väljer vilka som ska vara delaktiga i urvalet kan resultatet dock 

ibland ge en felaktig bild om fel respondenter valts ut. (L, Christensen m.fl., år 2011, s.110) 

2.4.3 Ramfel 

Ibland uppstår ramfel och resultatet av detta blir att undersökningen kanske inte alltid är 

lämplig att använda eftersom urvalsramen inte stämmer överens med målpopulationen. 

Orsaker till att ramfel uppstår kan vara ett stort bortfall, otydliga intervjufrågor eller att 

frågorna inte besvarats korrekt. (L, Christensen m.fl., år 2011, s.110) 

2.4.4 Bortfallsfel 

För att resultatet du fått fram ska bli trovärdigt måste du undersöka om eventuella bortfall har 

påverkat undersökningen. Det kan hända att svaren från dem som inte deltagit i 

undersökningen skiljer sig från dem som har svarat och detta kan leda till att resultaten blir 

missvisande. (L, Christensen m.fl., år 2011, s.112) 

2.4.5 Val av urvalsmetod 

Urvalsmetoden vi har använt oss utav är icke sannolikhetsurval, eftersom vi strategiskt har 

valt ut vilken typ av företag som vi har intervjuat i vår undersökning. Vi har endast intervjuat 

företag som har en mindre butik samt en webbshop. Enkätundersökningen som vi har skickat 

ut är även den av samma urvalsmetod, eftersom den skickats till utvalda forum såsom 

Facebook och studenter på textilhögskolan. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Det finns två olika typer av datainsamlingsmetoder, primärdata och sekundärdata. Den metod 

som författaren väljer att använda sig av beror på vilken typ av undersökning som ska göras. 

2.5.1 Primärdata 

Denna typ av data är information som undersökaren själv tar fram med hjälp av olika metoder 

för att hitta lösningen på de problem som ställts. Tillsammans med primärdatan som tagits 

fram kan undersökaren själv avgöra hur till hur tillförlitlig den sekundära datan är och därmed 

sålla bort eller förstärka den information som tagits fram. När primärdata samlas in finns det 

olika metoder som kan användas, bland annat genom intervjuer, enkätundersökningar, 

fokusgrupper och observationer. Fördelarna med primärdata är att undersökningen är 

anpassad utefter problemet som undersökaren ska lösa, nackdelarna är att det tar mycket tid 

att samla in tillräckligt med informationen samt att det kan vara svårt utan rätt kompetens. 

(Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. s.103-107) 
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2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information framtagen sedan tidigare för en annan undersökning eller i 

internt syfte. Detta kan vara ett företag som vill ta reda på hur stor försäljningsvolym de har 

eller vilka deras konsumenter är. Är informationen extern finns den publicerad i offentliga 

databaser, tidskrifter eller tidningar.  Där exempelvis forskare kan publicera artiklar eller ett 

oberoende företag som gjort en större marknadsundersökning. Denna information är bra när 

författaren vill få en bättre förståelse samt inblick i det ämne som skall undersökas. Fördelen 

med sekundärdata är att den är mindre tidskrävande eftersom informationen redan är 

framtagen och dokumenterad. Nackdelen är att informationen ibland inte är anpassad till den 

undersökning som ska genomföras och blir därför svår att använda som källa. (Christensen, L, 

Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. s. 89-103) 

2.5.3 Val av datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av både primärdata och sekundärdata eftersom vi har valt att intervjua 

företag samt att skicka ut en webbenkät. Genom detta har vi kunnat använda vår egen data 

tillsammans med sekundär som vi fått genom litteratur och Internet.  

2.6 Datainsamlingsteknik 

Här nedan beskriver vi de insamlingstekniker vi har använt oss av under arbetets gång, 

intervju och enkät. Vi kommer även motivera detta val. 

2.6.1 Intervju 

Under denna insamlingsteknik ställs strukturerade frågor vid ett samtal med en eller flera 

personer. De olika typerna av intervju som finns är; personlig intervju, telefonintervju, 

påstana intervju och fokusgrupp. Både personlig intervju och telefonintervju sker enskilt och 

är riktade till en specifik person. Fördelar med att genomföra en personlig intervju är att 

intervjuaren kan styra samtalet och få chansen att ställa motfrågor till respondenten som i 

andra fall kanske inte skulle komma på tal. Nackdelen med denna intervjumetod är att den är 

tidskrävande och personen som intervjuar måste vara lyhörd, lyssna på respondenten och 

ställa de rätta frågorna. (Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. s.169) 

 

Telefoninterjuver är en väldigt populär metod som går fort att genomföra och sker oftast med 

standardiserade frågor, det vill säga att personen som intervjuar har utvalda frågor i en 

bestämd ordning uppbyggd i enkätform. Nackdelarna med denna insamlingsteknik är att 

endast relativt enkla frågor bör ställas så respondenten hinner uppfatta frågan och ge ett inte 

allt för utförligt svar. Du saknar även personlig kontakt med respondenten vilket gör att risken 

för missförstånd ökar. Fördelarna är att inga större kostnader krävs och som intervjuare kan 

du under samtalets gång ändra ordningen på sina frågor. Insamlingsmetoden är uppbyggd 

med hjälp av ett antal strukturerade öppna eller slutna frågor. Respondenten har alltså 

antingen ett antal svarsalternativ att välja mellan eller möjligheten att svara fritt. . 

(Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. s.184- 187) En annan typ av 

insamlingsteknik är påstana intervju där frågorna ställs till slumpvis utvalda människor på 

stan.  
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Det är en mycket effektiv metod som ger en hög svarsfrekvens, dock kan de urval av 

människor som valts vara fel för undersökningen och den tänkta målgruppen nås då inte. 

(Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. s.188 - 189) 

 

En fokusgrupp är en intervjuform där en utvald målgrupp som passar in till den undersökning 

som skall genomföras samlas ihop. Det positiva med metoden är att informationen nås snabbt 

och moderatorn som leder samtalet och ställer frågorna kan bestämma om gruppen ska svara 

för sig eller diskutera fram ett svar. Fördelen med att låta gruppen diskutera fritt är att svaren 

på frågorna blir djupare och gruppen kan själva komma fram till följdfrågor som ger 

undersökningen ett bättre resultat.  

Det är viktigt att tänka på att gruppen inte får vara för stor och moderatorn måste låta alla tala. 

En nackdel med insamlingstekniken är om fel målgrupp deltar kan en felaktig bild av 

problemet ges och undersökningen blir oanvändbar. (Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, 

Haglund, L. 2011. s.179 - 184) 

2.6.2 Enkät 

Det finns två olika metoder att strukturera upp en enkätundersökning på, antingen finns ett 

urval där en speciell målgrupp finns specificerad och undersökningsmetoden är begränsad. 

Fördelarna med denna typ av metod är att undersökaren får en djupare inblick i hur personer 

med samma demografiska förhållanden responderar på frågorna. Nackdelarna är att 

undersökningen blir smal och det kan hända att alla svarar likadant på alla frågor. Detta leder 

till att undersökningen inte blir lika intressant och det blir svårt att göra någon större analys av 

materialet. (Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. s.138) Det andra 

alternativet är att ingen specifik målgrupp väljs ut. Metoden ger mer överskådliga svar 

eftersom det är olika åldrar, kön, intresse med mera hos respondenterna. Det positiva med att 

inte välja ut en specifik målgrupp är att undersökningen blir bredare samt att du kan se vad 

personer med olika demografiska förhållanden anser om frågorna, dock kan undersökningen 

bli ganska grund och man får bara en överskådlig blick av vad människor tycker och det blir 

svårare att sammanställa den data man fått in eftersom det kan vara fler svar från en viss 

målgrupp och färre av en annan. (Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. 

s.138) 

 

Det viktiga i en enkätundersökning är att frågorna är välstrukturerade och har en relevans till 

det undersökningsområde som studeras. Om man strävar efter en hög svarsfrekvens är det 

viktigt att frågorna är lättförståeliga och relativt korta. (Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, 

Haglund, L. 2011. s.138)  

Insamlingsmetoden är uppbyggd med hjälp av ett antal strukturerade öppna eller slutna 

frågor. Respondenten har antingen ett flertal svarsalternativ att välja mellan eller själv svara 

med egna ord. Enkäter kan utföras på olika sätt exempelvis att enkäten delas ut i en grupp av 

människor, via en telefonintervju, via e-mail- och postutskick eller att den finns på Internet. 

(Christensen, L, Engdahl, N, Grääs, C, Haglund, L. 2011. s.138) 
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2.6.3 Val av datainsamlingsteknik 

Den datainsamlingsteknik som använts under arbetets gång är intervjuer samt en webbenkät. 

Intervjufrågorna har ställts till tre mindre företag som vi har valt ut, för att få svar på frågor 

som tillexempel, varför de valde att starta en webbshop. Enkäten har skickats ut till 

konsumenter där vi har fått reda på vad de anser om internetshoppning och hur deras 

shoppingvanor på internet ser ut.   

2.7 Undersökningens tillförlitlighet 

När undersökningen är gjord är det viktigt att ta reda på hur tillförlitlig informationen som 

samlats in är. Den ska vara relevant utifrån undersökningens syfte och överensstämma med 

verkligheten. 

2.7.1 Reliabilitet   

Denna variabel beskriver hur pålitlig informationen som samlats in är. För att en 

undersökning ska vara reliabel ska en ny undersökning göras och informationen som tas fram 

då ska vara liknande som den tidigare undersökningen. Detta är nästintill omöjligt eftersom 

olika metoder används när informationen samlas in. Om det är den kvalitativa 

undersökningsmetoden som använts kan undersökaren utifrån två perspektiv ifrågasätta 

undersökningen, utifrån att en annan person skulle göra exakt samma undersökning. Det 

första är att verkligheten förändras hela tiden vilket gör att det är omöjligt att den som gör 

undersökningen får in exakt samma svar som samlats in av den tidigare undersökningen. Det 

andra problemet för att få en exakt likadan undersökning är att det byggs upp en ny kontakt 

med respondenten vilket gör att svaren inte kommer vara samma som i den förra 

undersökningen. I en kvantitativ undersökning kräver undersökningen att den är gjord med 

precision för att vara helt reliabel. Den ska vara gjord utan några som helst bortfall och det 

skall vara möjligt att göra om samma undersökning och få exakt samma svar. För att försäkra 

sig om att undersökningen är helt reliabel måste undersökaren gå tillbaka till den ursprungliga 

källan och bekräfta att uppgifterna som lämnas är korrekta. (Ne.se - reliabilitet) (L, 

Christensen m.fl., år 2011, s.290, 307) 

2.7.2 Validitet  

Definitionen av validitet är graden av hur trovärdig informationen som man har fått in under 

undersökningen är. Det gäller att undersökaren har kompetens nog till att ställa de rätta 

frågorna till respondenterna och vara uppmärksam på vad de svarar så att rätt information 

samlas in. Detta eftersom om undersökningen misslyckas blir den i slutändan helt 

oanvändbar. I en kvalitativ analys av validitet pratar man om intern och externvaliditet. Ur 

den interna aspekten skall trovärdigheten bakom undersökningen analyseras och se hur noga 

den är genomförd samt stämmer överens med verkligheten. I det externa perspektivet bör man 

analysera statistiskt vilka demografiska förhållanden alla de som gjort undersökningen har för 

att se om det området man har valt att rikta in sig på har täckts.  

 

http://www.ne.se/lang/reliabilitet/292172
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I en kvantitativ undersökning strävar man oftast efter att undersökningen ska vara helt valid. 

Detta genom att man ska ha riktat in sig på rätt målgrupp och fått med alla i den utan några 

bortfall. Under undersökningens gång bör man kontinuerligt kontrollera att uppgifterna man 

får in är korrekta och att målgruppen är rätt. (Ne.se- validitet) (L, Christensen m.fl., år 2011, 

s.290, 306, 308) 

2.7.3 Vår undersökningstillförlitlighet  

Undersökningen är främst grundad på empirin som har kommit fram under intervjuerna och 

vår webbenkät. De frågor som vi har ställt i marknadsundersökningen är riktade till 

konsumenterna och har koppling till det området vi har undersökt. Intervjuerna som har gjorts 

med butikerna har utgått ifrån vårt huvud- och delproblem för att inte hamna utanför vårt 

undersökningsfokus, detta för att få så aktuell information om hur verkligheten ser ut just nu. 

Dock är webbenkäten utskickad på Facebook och till textilhögskolans studenter, vilket gör att 

den är riktad till ett visst forum  

Butikerna som vi har intervjuat har gett sin bild av verkligheten utifrån deras förutsättningar, 

vilket gör att vi inte generellt sätt kan säga att det gäller butiker med webbshop. Detta 

eftersom resultatet kan variera från företag till företag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/lang/validitet/338295
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3. Teoretisk referensram 

 

I det kommande kapitlet kommer vi att beskriva de modeller vi har valt att arbeta med. Vilka 

är köpprocessen som riktar sig till konsumenter, Schramm’s modell som visar 

kommunikationen mellan mottagare och sändare samt kundnärhetens nycklar som visar hur 

företag ska kommunicera till konsument. 

3.1 Köpprocessen 

Modellen nedan beskriver köpprocessen, från det att kunden upptäcker ett behov till det att en 

utvärdering av köp görs. Först upptäcker kunden ett behov av något slag, sedan söker 

konsumenten efter information och jämför olika intressanta alternativ. I det fjärde steget sker 

själva köpet, och i femte och sista steget görs en utvärdering där kunden avgör om han är nöjd 

med sitt köp eller inte. 

(Figur 3.1) Köpprocessen 

Alla de olika stegen i modellen är av stor vikt, oavsett vilken typ av köp det är som ska göras. 

Kunden går igenom alla steg när ett köp ska genomföras, skillnaden blir att olika mycket tid 

och engagemang läggs ner på de olika delarna beroende på vad det är för köp som ska göras. 

(Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 218) 

3.1.1 Upptäcker behov 

Det finns många olika typer av behov, och det är viktigt att man som företag inte blandar ihop 

dessa. Det finns behov som är funktionella och rationella, sen finns det dem som bara är av 

social- och psykologisk karaktär. Ska företagen försöka tillfredställa behov är det viktigt att se 

vilken sorts behov det handlar om. (Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 219) Nyttan som ett 

företag tar till hjälp för att marknadsföra en produkt måste vara kopplat till behovet, annars 

kommer kunderna inte köpa produkten. (Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 221) 

3.1.2 Söker information 

När en konsument har identifierat sitt behov är det dags att söka information och detta kan ske 

på många olika vis beroende på produkten. Både intern och extern sökning kan komma att 

användas och den interna sökningen bygger på att kunden tänker tillbaka för att se om någon 

produkt eller ett varumärke som tidigare använts passar behoven. Har konsumenten inte 

tillräckligt med information eller kunskap är det kanske nödvändigt att använda sig av den 

externa sökningen där kunden får ta hjälp utifrån, då från någon som besitter den kunskap kan 

hjälpa till att få fram den information som behövs. (Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 222) 
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3.1.3 Jämför alternativ 

I den verkliga köpprocessen sker momenten "söker information" och "jämför alternativ" 

parallellt, i modellen över processen har man dock valt att dela upp det i två steg. Man brukar 

säga att när produkter utvärderas och jämförs rangornar kunden dess attribut och egenskaper, 

vissa av produkterna är mer relevanta än andra sett till kundens behov. De attribut som är det 

mest övervägande är pris och varumärke.  

 

Ett lågt pris anses i många fall vara mer lockande än ett högre pris, dock inte alltid. Vissa 

anser att hög kvalitet är lika med ett högt pris, medan andra verkar tycka att dessa två inte alls 

behöver hänga ihop. När varans kvalitet ska bedömas finns det en enkel väg att ta, nämligen 

att titta på vad det är för varumärke på produkten. (Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 224) 

3.1.4 Genomför köp 

Det fjärde steget i modellen är själva köpet och detta är kanske egentligen det enklaste steget i 

processen, det enda som ska bestämmas här är hur köpet ska genomföras. I butik eller via 

nätet? När det gäller produkter som köps regelbundet av konsumenten finns det antagligen 

redan en del butiker eller sidor där dessa varor brukar inhandlas. Något att ta ställning till är 

hur väl planerat köpet ska vara. Det finns olika typer av oplanerade köp, det kan vara 

rationellt beteende som styrs av ett rationellt behov, men även impulsköp som är emotionellt 

betingade. (Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 225) 

3.1.5 Efterköpsbeteende 

Kunden går igenom de fyra första stegen för att få en positiv efterköpskänsla och ju mer tid 

som läggs ner på de tidigare stegen ju säkrare och mer nöjd blir kunden i sitt köp och så även 

efteråt. Det företaget ska göra är att hålla kontakten med kunden och be om feedback, chansen 

är större att kunder kommer tillbaka när dem haft en tidigare positiv upplevelse hos företaget. 

(Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 226) 
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3.2 Schramm’s modell (1954) 

Grunden för Schramm´s modell är en sedvanlig modell, som består av mottagare, sändare, 

brus och signal. Han har dock valt att lägga till två delar, feedback och tidigare erfarenhet. 

Detta på grund av att han anser detta som nödvändiga delar när relationer skapas och behålls. 

Cirkeln är sluten först när mottagaren har fått budskapet och svarat med feedback till 

sändaren, innan detta skett är budskapet mer eller mindre obrukbart. Schramm menar att 

kommunikation handlar om två parter, en som skickar information och en som tar emot, inte 

bara att information skickas iväg. 

 

 (Figur 3.2) Schramm´s modell  

3.2.1 Sändare 

Sändaren i denna modell kan exempelvis vara i form av ett företag. Sändarens uppgift är att 

skicka ett budskap eller ett meddelande till mottagaren, och det kan ske på många olika vis 

beroende på vilken typ av information det är som skickas och hur sändaren vill att det ska 

uppfattas. Det är viktigt att överväga hur meddelandet ska skickas över, beroende på om det 

är bilder, ord, musik eller symboler som ska skickas väljs olika tillvägagångssätt. Viss typ av 

information måste kanske framföras personligen medan en annan typ räcker med att skickas 

över via exempelvis Internet. Det finns olika förhållanden som gör att mottagaren uppfattar 

meddelandet på ett annat vis än vad det ursprungligen var, ett av dessa kan vara att 

mottagaren inte har den kunskap som behövs för att tolka informationen. 

3.2.2 Mottagare 

Mottagaren kan förslagsvis vara ett annat företag än det som är sändare, men kan också vara 

en person. Desto högre kunskapsnivå mottagaren besitter samt hur mycket erfarenhet denne 

har ju lättare kan meddelandet tolkas och förstås. 

3.2.3 Signal 

Ett annat ord för de meddelanden eller den information som skickas är signal och kan vara av 

olika form. Reklam i form av radio- eller tv-reklam kan vara en signal, men även personliga 

möten och tidningar. Det viktigaste när man skickar ut signaler är att dem anpassas på så vis 

att den tilltänkta mottagaren förstår budskapet.  
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För att underlätta detta kan man dela in signaler i personliga och icke-personliga signaler, där 

de personliga signalerna oftast sker muntligt till en specifik person och på så vis kan 

budskapet anpassas till just den mottagaren. Icke-personliga signaler vänder sig till flera 

mottagare och kommuniceras via media eller tidningar. 

3.2.4 Brus  

Det kan uppstå störningar när man skickar signaler mellan de olika parterna, detta kallas för 

brus. Resultatet av detta gör att kvaliteten på informationen som skickas försämras och får ett 

annat utseende än det ursprungliga meddelandet. Exempel på brus kan vara konkurrenters 

erbjudanden som gör att vår information inte kommer fram i sin helhet. Om man specificerar 

och kartlägger sina kunder kan företaget skicka signalerna direkt till dem och på så vis 

undvika att dem försvinner i mängden och aldrig når fram. 

3.2.5 Feedback 

För att sändaren ska veta att mottagaren har uppfattat signalerna på ett korrekt vis är det bra 

om den som mottagit signalerna skickar feedback till sändaren. När företaget får respons på 

meddelandet kan de även se hur efterfrågan ser ut på marknaden som kan vara användbar i 

framtiden när nya budskap ska skickas ut och vem dessa ska riktas till. Ges ingen feedback 

kan signalerna anses som ofullständiga och resultatet av hela processen kan bli felaktigt 

eftersom sändaren inte vet om budskapet har varit till någon nytta. 

(http://www.managementstudyguide.com/schramm-model-of-communication.htm) 
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3.3 Kundnärhetens nycklar 

Kundnärhetens nycklar handlar om hur företag skapar relationer till kunder. Den relationen 

man har med en kund är kanske inte den bästa för en annan, därför måste man anpassa sig till 

varje kund för att den ska känna sig trygg. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3.3) Kundnärhetens nycklar (1945) 

3.3.1 Kundnärhet 

Kundnärheten är mycket viktig eftersom man vill skapa en relation till kunden och skapa ett 

mervärde så att kunden vill köpa fler produkter från företaget. (Blomqvist et al 1999, s.13-14) 

3.3.2 Tillgänglighet 

När man ska skapa ett mervärde för kunden handlar det främst om företagets tillgänglighet. 

Företaget ska kunna sin kund och veta vad det är den söker efter, därför gäller det att företaget 

är närvarande och närmar sig kunden på rätt sätt. Det finns två sidor av tillgänglighet, den ena 

är den fysiska delen där det handlar om tillgängligheten av varorna att de finns på lagret, 

butiken är öppen och bra leveranstider på e-handeln. Sedan är det den emotionella delen där 

kunden får en positiv känsla när de hör butikens namn. Det räcker inte bara att företaget att 

försöka nå ut till sina kunder via en bra reklam utan det krävs mer än så. (Blomqvist et al 

1999, s.14-15) 

3.3.3 Interaktivitet 

Nästa steg i kundnärheten är interaktivitet. Först när företaget nått ut med sin tillgänglighet 

ska behovet som uppstått för kunden täckas, det behovet är interaktiviteten. När mötet mellan 

kunden och företaget sker är det viktigt att informationen och kunskapen finns om 

produkterna. Det för att skapa relationen mellan kunden och företaget. Det räcker alltså inte 

för företaget att nå ut med reklam utan det krävs mer än så. (Blomqvist et al 1999, s.16) 

3.3.4 Värdeskapande 

Den sista delen är värdeskapande. Den här nyckeln handlar om att skilja sig från sina 

konkurrenter och skaffa sig fördelar gentemot dem. 
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 Man delar in värdeskapande i indirekt eller direktvärde. Indirekta värdet handlar om 

tryggheten och förväntningarna kunden känner när de hör butikens namn.  

Det direkta värdet är det som handlar om värdet i kring produkten så som åtaganden och 

ersättning som finns ifall produkten går sönder. Man kan lita på att företaget endast säljer 

produkter som håller kraven som förväntas. (Blomqvist et al 1999, s.17-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 



19 

 

4. Empiri och Analys 

 

Vi har valt att lägga empiri och analys under samma kapitel. Analysdelen kommer att ligga 

direkt under den tillhörande empiridelen och vara kursiv. Vi kommer att redovisa en 

sammanställning av de intervjuer vi genomfört samt vår enkätundersökning. Frågorna från 

enkäten kommer att redovisas enskilt med tillhörande diagram.   

4.1 Sammanställning av intervjuer  

Den första butiken som kommer att analyseras är Venti Nove som ligger på Linnégatan 16 i 

Göteborg. Bibbi Sköld, som intervjuades är butikschef och har ägt butiken sedan 1982. Venti 

Nove vänder sig till den trendiga kvinnan och säljer bland annat märken i mellanprisklassen 

som Nolita, Re-ar, Replay, Hunky Dory, Twin-Set, Valerie Aflalo och Traffic People. 

(ventinove.se – Om oss)  

De tre första frågorna vi ställde till B.S. var: 

1. Varför startade ni er webbshop? 

2. Hur länge har ni haft er webbshop, öppnade ni den i samband med att ni öppnade 

butiken eller vid ett senare tillfälle?  

3. Hur har er försäljning förändrats i butiken efter att ni startade webbshoppen? 

4. Har er försäljning förändrats i butiken efter att ni startade webbshoppen? 

 

B.S. berättade att hon valde att starta sin webbshop 2009 för att det är ett bra sätt att 

marknadsföra butiken på och att det är något som ligger i tiden. I början när webbshoppen var 

nystartad förändrades försäljningen i butiken till det positiva men har nu avtagit som för de 

flesta i detaljhandeln på grund av en pendlande konjunktur.  B.S ser inte heller någon skillnad 

i försäljningen mer än att hon säljer mindre skor och byxor via nätet.  

Internet är idag den största marknadsföringskanalen. Precis som i köpprocessen 

(figur 3.1) söker konsumenter efter alternativ efter att ett behov har uppstått och 

det görs lättast via nätet. I undersökningen Svenskhandel gjorde 2010 visade det 

sig, som nämnts tidigare, att nio av tio väljer att söka efter nya produkter via 

nätet. (svenskhandel.se, Konsumera – Trendrapport 2010) Kundnärhetens nycklar 

(figur 3.3) förklarar hur man skapar en relation med potentiella och aktiva 

kunder. Tillgängligheten är den första delen, som beskrivs utifrån två perspektiv. 

Den första aspekten är det fysiska tillgängligheten som är butikens öppettider, bra 

leveransavtal och att varorna finns på lager. Andra aspekten är det emotionella 

tillgängligheten som beskriver kundens känsla när den hör Venti Noves namn. När 

Venti Nove startade sin webbshop skapade B.S den fysiska tillgängligheten utifrån 

att kunden har tillgång till butiken dygnet runt utan att behöva tänka på butikens 

öppettider. Utifrån den emotionella aspekten har dock inte B.S fått den respons 

som väntat, till en början ökade kundtillströmningen i butiken men avtog allt 

eftersom.  
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Det förklarade hon genom att konjunkturen är nedåtgående, dock är det inget man 

kan fastställa eftersom konsumenter idag letar noggrant efter det bästa företaget 

med det bästa priset och bästa produkten. 

Den andra butiken vi har intervjuat, Greta & Anna ligger beläget i Borås på Lilla Brogatan 22. 

Butiken startades av Michela Castellari och Jessica Söderberg i Mars 2011. Greta & Anna är 

en butik som både säljer inredningsartiklar och kläder, tanken är att garderoben och hemmet 

ska avspegla ens personlighet. De säljer unika klädesmärken som bland annat Ash, Mille K, 

Love Forever, Mellow Rose, Plusfine och Vive la differaence. (gretaoanna.se, Om oss) 

(gretaoanna.se, Hem & Garderob)  

Till Michela Castellari som är delägare av Greta & Anna ställdes samma fyra frågor som till 

B.S (se sida 20) I intervjun berättade M.C att de startade sin webbshop under sommaren 2011 

främst för att få en större kundkrets samt för att de säljer ovanliga och unika märken som 

väcker kundens intresse. Webbshoppen är fortfarande under uppbyggnad och har ingen 

kortbetalningsfunktion, vilket gör att det enda sättet kunderna kan få sin beställning är genom 

att hämta och betala varorna i butiken. M.C kan inte heller se att de säljer mer eller mindre av 

något via webbshoppen eller butiken.  

Schramm’s modell (figur 3.2) beskriver hur en sändare skickar iväg ett 

meddelande på marknaden som genom bruset ska nå mottagaren där meddelandet 

ska tolkas och feedback skall ges tillbaka till sändaren. I det här fallet är det Greta 

& Anna som har skickat iväg ett meddelande till kunderna om att de har en 

webbshop. Meddelandet har dock fångats upp av bruset och gett konsumenterna 

en felaktig bild av meddelandet.  Det på grund av att när en kund har identifierat 

ett behov, söker de efter produkter via nätet jämför utifrån köpprocessen (figur 

3.1) det bästa alternativet till att köpa sin produkt. Greta & Anna som säljer noga 

utvalt sortiment lockar kunden till att just välja deras webbshop som bästa 

företaget med de bästa produkterna. Eftersom webbshoppen inte har någon 

kortbetalningsfunktion, begränsar det kunden som inte bor på närliggande ort och 

då uppfattar kunden företaget som negativt. Den fysiska tillgängligheten som 

beskrivs i kundnärhetens nycklar (figur 3.3) tillfredställs inte och skapar inte 

heller den emotionella tillgängligheten där kunden ska associera Greta & Anna 

till något positivt. Det leder till att feedbacken(figur 3.1) som skickas från 

konsumenterna till företaget är negativ och därmed har de misslyckats med det 

ursprungliga meddelandet. Det ursprungliga meddelandet från Greta & Anna var 

och är att kunden ska hitta det unika och speciella med företaget där kunden ska 

känna igen sin personlighet bland butikens utbud, men de har missat att förklara 

att hemsidan fortfarande är i uppbyggnadsfas.  
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De fyra sista frågorna vi ställde till B.S och M.C var följande:  

5. Hur marknadsför ni er webbshop? 

6. Vilka fördelar tycker ni att det finns med att ha försäljning via webbshop och i 

butik? 

7. Vilka erfarenheter har ni fått av att både sälja via webbshop och i butik? 

8. Har lönsamheten påverkats i samband med försäljning via butik respektive 

webbshop? 

Venti Nove är idag marknadsfört via en galleria på Internet som heter fabulousliving.se där 

ytterligare 30 andra mindre butiker är samlade berättar B.S. Utöver gallerians marknadsföring 

skickar B.S länkar till webbshoppen via nyhetsbrev till medlemmarna i hennes kundklubb. 

Fördelen med att använda sig av både webbshop och butik tycker hon är att kunderna får 

möjligheten att bli inspirerade via webbshoppen. 

Den erfarenhet B.S har fått av att driva både och är att det roligt, men mer tidskrävande än 

vad hon från början trodde, samt att det krävs kapital att underhålla sidan så att storlekar och 

annat är rätt uppdaterade hela tiden. Det enda hon kan se som har förändrats 

lönsamhetsmässigt är att webbshoppen kostar en del och är ett dyrt komplement till sin butik.  

Venti Nove har valt att marknadsföra sig med hjälp en galleria vilket kan både 

vara en för- och nackdel. I Schramm´s modell (figur 3.2) beskrivs det brus som 

uppstår på marknaden där de meddelande som företagen skickar iväg ändras 

genom antingen sociala medier som påverkar meddelandet till konsumenten eller 

att konkurrenter tar över marknaden med sitt meddelande. Fördelen med att 

använda sig av denna marknadsföringskanal är att signalen hela tiden kommer 

från gallerian och Venti Nove behöver inte tänka på att marknadsföringen utan 

kan fokusera på att ta hand om butiken och hemsidan. Nackdelen är Venti Nove 

egentligen inte vet om den signal som fabolousliving.se använder sig av är den 

marknadsföring som passar butiken bäst. Responsen som B.S förväntar sig av 

marknadsföringen blir då till det negativa och resulterar i att kunderna inte hittar 

dit. 

 I kundnärhetens nycklar (figur 3.3) talar man om först tillgängligheten sedan 

interaktiviteten. Interaktiviteten är det som skapas i mötet mellan kunden och 

företaget, här gäller det att företaget är uppdaterat, har information och kunskap 

om varorna. Precis som Venti Nove förklarade så beskrivs det att det är ett 

krävande jobb att hålla webbshoppen uppdaterad, vilket konsumenter uppskattar. 

Utifrån köpprocessmodellen (figur 3.1) beskrivs tredje steget ”jämföra 

alternativ”, där kunden rangordnar företaget efter positiva och negativa faktorer 

såsom pris och kvalitet.  
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Det kan leda till att det uppstår frågor som kunden vill ta reda på och då gäller 

det för företaget att ha den information och kunskap som krävs för att skapa 

interaktiviteten och leda kunden till det fjärde steget i köpprocessen som är 

”genomförande av köp”.  

Sista delen i kundnärhetens nycklar (figur 3.3) talas det om värdeskapande som 

handlar det indirekta relationen och den direkta relationen. Den indirekta 

innefattar det emotionella värdet, tryggheten som kunden känner för företaget, 

vilket Venti Nove har genom sin stabila kundkrets och klubb. Direkta värdet är det 

som kunden känner genom att varorna som köps håller och kringprodukter, såsom 

garantier och ersättning som B.S också har lyckats med genom att finnas 

tillgänglig.  

Eftersom Greta och Anna fortfarande är ganska nystartade och inte har färdigställt 

webbshoppen ännu väntar de med att marknadsföra den tills det att den är klar och kan 

därmed inte heller se någon förändring i lönsamheten. Nu finns webbshoppen som ett 

komplement till deras Facebook-sida där kunder kan beställa varor och hämta ut varorna i 

butiken utifrån att man kan se varorna på webbshoppen. Fördelen hon ser med att använda sig 

av både och är att kundkretsen blir bredare. Den erfarenhet M.C upplever är att det krävs mer 

än vad hon trodde innan, bland annat lösningen på hur varorna ska fraktas och hur betalningen 

ska ske.  

 

Enligt kundnärhetens nycklar (figur 3.3) är det andra steget interaktivitet som är 

krävs för att skapa relationer med potentiella och aktiva kunder. Interaktiviteten 

är den kunskap och information som behövs för att kunden ska känna sig trygg när 

kunden väljer det utvalda företaget att handla sin produkt hos. Det har Greta & 

Anna delvis skapat genom att de aktiva kunderna som vet om deras Facebook-sida 

där kunderna kan tala direkt till företaget och få hjälp så snabbt som möjligt. För 

de potentiella kunderna som ännu inte hittat företaget är det svårt att skapa 

interaktivitet.  

Greta & Anna’s butikskoncept handlar om att kundens kläder och heminredning 

ska avspegla kundens personlighet, vilket skapar ett mervärde och något unikt för 

kunden. Precis som förklaras i kundnärhet (figur 3.3) beskrivs indirekt och direkt 

värdeskapande. Det indirekta, emotionella värdet har företaget skapat genom ett 

unikt butikskoncept som skiljer sig från andra butiker, det leder till att kunden 

känner sig unik och speciell. Det direkta värdet som ska var kringprodukten, är 

något som fortfarande gäller de aktiva kunderna som har möjligheten att besöka 

den fysiska butiken.  
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Det tredje företaget som intervjuats heter mandeldesign.se och har efter 2011 inte längre 

någon fysisk butik. Butiken Mandel som låg på Södra Larmgatan 2, öppnades 1999 av Eva 

Bodestig och 2003 blev även Kalle Bodestig delägare i företaget. Idag har företaget sitt kontor 

och lager ute i Långedrag och har vunnit ett flertal utmärkelser för ”Årets E-handel” med 

mera. Mandels koncept är fina och trendiga kläder för kvinnor i alla åldrar och säljer bland 

annat märken som Vila, Saint Tropez, Vero Moda, Objekt, Only och Soya Concept. 

(mandeldesign.se, Om mandel) 

Intervjun gjordes med Kalle Bodestig och eftersom butiken inte längre har någon fysisk butik, 

ställdes lite annorlunda frågor. Därav analyseras intervjun enskilt.  

1. Varför startade ni er webbshop? 

2. Hur länge har ni haft er webbshop, öppnade ni den i samband med att ni öppnade 

butiken eller senare? 

3. Hur förändrades er försäljning i butiken efter att ni startade er webbshop? 

4. Var det någon skillnad i efterfrågan av olika produkter i butiken respektive webben? 

K.B berättar att de startade webbshoppen som ett komplement till sin fysiska butik först ur ett 

markandsföringsperspektiv för att kunderna skulle se vad de fick in i butiken. Butikens 

webbshopp startade 2008 men den fysiska butiken, som tidigare nämnts öppnades 1999. 

Försäljningen i den fysiska butiken minskade konstant under tre års tid och tillslut valde de att 

lägga ned butiken främst för att webbshoppen hade ett bredare sortiment och var mer lönsamt. 

Den största skillnaden som K.B märkte i försäljningen var att webbshoppen sålde fler större 

storlekar och färre mindre storlekar jämfört med i butiken.  

Utifrån Mandels svar kan man se hur bruset (figur 3.2) förändrat företagets 

förutsättningar. Meddelandet som företaget skickade ut till sina konsumenter har 

förändrats och gett både negativa och positiva effekter. Det positiva som bruset 

har medfört är att webbshoppen som komplement var det företagets kundkrets 

expanderade och intresseväckande för kunden. Nackdelen med det var dock att 

bruset medförde att den fysiska butiken inte fanns med i meddelandet och glömdes 

av. Det resulterade i att budskapet, meddelandet (figur 3.2) blev större än 

budskapet om att den fysiska butiken existerande och feedbacken som skickades 

tillbaka till Mandel var att kunderna valde webbshoppen framför butiken. 

Tillgängligheten som kundnärheten (figur 3.3) beskriver har Mandel skapat både 

fysiskt och emotionellt men endast via webbshoppen. De kunder som valde butiken 

framför webbshoppen förlorade sin tillit till företaget och därmed förlorat ett 

flertal kunder på grund utav det. Däremot har tillgängligheten fyllts till de kunder 

som väljer och valt att webbshoppen framför den fysiska butiken. 
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5. Hur marknadsför ni er webbshop? 

6. Vilka fördelar tyckte ni att det var med att både ha försäljning via webbshop och i 

butiken? 

7. Vilka erfarenheter har ni fått av att sälja både på webbshoppen och i butiken? 

8. Hur påverkades lönsameheten i samband med försäljningen via butik respektive 

webbshop? 

9. Vilken var den största anledningen till att ni stängde igen er butik? 

Mandeldesign.se marknadsför sig idag via hemsidan hittaplagget.se där ett flertal andra 

butiker och klädmärken marknadsförs. K.B berättar att de använder sig av en blogg där det 

varje dag klockan 11 släpps nya plagg som kommit in på lager. Bloggen används till att 

marknadsföra de nya varorna på hemsidan och frågor som ställs av kunder svaras direkt på av 

Eva Bodestig som ansvarar för bloggens uppdatering. Sedan använder de sig även av google’s 

annosering AdWords under vissa perioder. Fördelarna K.B med att använda sig utav både 

och, var att kunderna fick chansen att besöka både butiken och webbshoppen samt att 

kunderna fick kunde hämta ut sina leveranser i den fysiska butiken efter orderläggning på 

nätet. De erfarenheter de fick av att ha den fysiska butiken och webbshoppen var att det var 

svårt att upprätthålla ett korrekt lagersaldo på både ställena och lönsamheten förminskades i 

den fysiska butiken allt eftersom försäljningsbudgeten inte höll och det kostade mer pengar att 

driva den än nödvändigt och där valde K.B att de skulle lägga ned butiken.  

Marknadsföringsmetoden som Mandel har valt att använda sig utav är lite 

riskabelt men man kan se att det brus(figur 3.3) som finns på marknaden har inte 

påverkat företaget, i den marknadsföringen av webbshoppen. Som komplementet 

utöver hittaplagget.se har de valt att använda sig av bloggen som uppdateras 

konstant och i perioder AdWords vilket gör att de hittar nya vägar att undvika 

bruset. I köpprocessens (figur 3.1) andra steg, söka information, är det svårt för 

en konsument att missa annonseringen av mandeldesgin.se eftersom de använder 

sig utav tre olika marknadsföringssätt. Genom bloggen har företaget skapat sig 

interaktivitet (figur 3.3), det utifrån att kunderna som funderar på något om 

produkterna får svar direkt och det skapar en starkare och trovärdigare relation 

med företaget. I köpprocessens (figur 3.1) tredje steg, jämföra alternativ har 

mandeldesign.se ett stort försprång eftersom det oftast dröjer med svar från andra 

webbshoppar eftersom de inte har samma kapacitet att svara på frågor direkt. 

Mandeldesign.se skapar även ett värdeskapande (figur 3.3)  för sin kund genom att 

de har korta leveranstider och gratis returer, vilket leder till det direkta värdet och 

den snabba responsen från företaget och den ständiga uppdateringen skapar det 

indirekta värdet som kopplad till det emotionella hos kunden.  
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4.2 Webbaserad enkätundersökning 

Vi har genomfört en enkätundersökning som skickades ut via mejl till studenter på 

Textilhögskolan i Borås samt på Facebook. Enkäten skapades 2012-04-25 och gav oss totalt 

hundra svar. Vi skapade denna enkät för att få en ökad förståelse för hur kunder ser på e-

handel och av vilka anledningar de väljer att handla i butik eller på Internet. Med hjälp av nio 

stycken frågor försöker vi få en inblick i hur det ser ut, hur stor del av oss handlar egentligen 

via nätet och varför?  

 

Diagram 1. Kön?   Diagram 2. Sysselsättning?           

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Diagram 3. Ålder 
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Vi började med att ställa frågor om respondenternas ålder, kön och sysselsättning. Detta för 

att få en överblick om vilken målgrupp de svarande befinner sig i. På frågan ”Ålder?” hade de 

sju svarsalternativ att välja mellan och fördelningen varierade men majoriteten (76 %) svarade 

att de var mellan 18-25 år. 2 % var under 18 år och 13 % var mellan 26-35. Mellan 36-45 var 

det 5 % och 46-55 2 %. Mellan både 56-65 och över 65 var det 1 %. Hela 84 stycken av de 

som svarat på vår undersökning är kvinnor och endast 16 är män. I diagram 3 kan vi avläsa att 

större delen (74 %) av respondenterna är studerande, följt av de 24 stycken som jobbar och 2 

som är arbetslösa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. Hur ofta besöker du en webbshop?  

I diagram 4 ser vi tydligt att det vanligaste bland våra respondenter, 31 % är att de besöker 

webbshoppar flera gånger i veckan. Efter det ligger "varje dag" och "en gång i veckan" 

ganska jämnt på 17 och 18 %. 10 % har svarat ”en gång i månaden” och 13 % svarar att de 

besöker webbshoppar mindre än en gång i månaden. 6 % har svarat ”flera gånger i månaden” 

och 5 % ”sällan”. Det är ingen av respondenterna som aldrig besöker webbshoppar. 

 

I Köpprocessen (Figur 3:1) beskrivs de fem olika stegen som konsumenterna går 

igenom när ett köp ska genomföras; upptäcker behov, söker information, jämför 

alternativ, genomför köp och efterköpsbeteende. Utbudet på Internet är större och 

allt är samlat på samma plats så när konsumenten går igenom stegen söka 

information och jämföra alternativ är det vanligt att ta Internet och webbshoppar 

till hjälp. Konsumenterna kan lätt hitta olika produkter och information om dessa 

samt jämföra dem med liknande alternativ på ett lätt och överskådligt sätt. 

(Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 224)   
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Diagram 5. Hur ofta handlar du från en webbshop?  

Här kan vi se att det dominerande svaret är ”Mindre än en gång i månaden” med 40 %. Efter 

det kommer alternativet ”Sällan” som 26 % har svarat och ”En gång i månaden” som % har 

svarat. 6 % handlar flera gånger i månaden och 5 % en gång i veckan.  2 % av respondenterna 

har svarat att de inte gör några av sina köp på Internet. 

 

Efter det att kunden har sökt information om de olika produkter som de funnit 

intressanta kan konsumenterna utifrån köpprocessens (Figur 3:1) steg tre 

”jämföra alternativ”, ta ett beslut om vilken produkt och dess egenskaper som 

passar kundens behov bäst. Anser konsumenten att den valda produkten täcker 

behoven leder detta till ett köp. Den större delen av respondenterna väljer att inte 

handla på Internet (se Diagram 5) och detta kan bero på att webbshoppens signal 

har försvunnit i bruset och ersatts från en konkurrerande fysisk butiks erbjudande. 

Alltså har signalen som sändaren (Webbshoppen) skickat aldrig nått fram till 

mottagaren (Kunden) eller varit missvisande och istället ersatts av ett 

konkurrerande erbjudande. (Shramm´s modell Figur 3:2).  
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        Diagram 6. Hur kommer det sig att du väljer att handla via nätet? (Flervalssvar) 

Här gav vi respondenterna möjligheten att välja mer än ett svarsalternativ eftersom vi antog 

att det fanns mer än en anledning till varför man väljer att handla på internet.  47 stycken har 

svarat att det är praktiskt att handla via nätet, 41 har svarat att det är tillgängligheten och 40 

har svarat att utbudet är större på Internet.  Att butiken ligger på annan ort har 27 stycken 

svarat och 19 stycken säger att de inte hinner besöka butiken. 13 stycken anser att 

anledningarna till att handla från webshoppar är andra än de givna alternativen ovan. 

Enligt Shramm´s modell (Figur 3.2) är det viktigt att utforma sitt budskap på ett 

sådant vis att det når fram till kunden och inte försvinner i bruset. För att lyckas 

med detta måste företaget veta vilka deras kunder är och var de befinner sig, 

eftersom företaget då vet vart de ska skicka signalerna minskar risken att 

meddelandet försvinner bort i bruset och ersätts med konkurrerande erbjudanden. 

(Managementstudyguide.com – Schramm model of Communication)  

Tillgängligheten är viktig för konsumenten, vet de att webbshoppen har bra 

leveranstider och produkterna i lager ökar förtroendet och kunden får en bra 

känsla när de hör företagets namn. Se Kundnärhetens nycklar (Figur 3.3)  
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Diagram 7. Om du inte handlar på nätet, varför? 

 

15 % av de tillfrågade (Diagram 7) anser att den vanligaste anledningen till att de inte handlar 

via nätet är för att dem vill prova plagget innan de köper det, 7 % vill se hur plagget i 

verkligheten för att se hur materialet och färgen ser ut då detta kan vara svårt att avgöra på en 

bild. 6 % av svaren var att de ville känna på kvaliteten på plagget innan de gick vidare till 

köp, eftersom det är svårt att veta hur plagget kommer att falla eller sitta på kroppen innan 

man känt på kvaliteten. 5 % tycker att det är roligare att besöka butiken eftersom de då skapar 

en relation med de som jobbar där, speciellt om butiken är lite mindre.  

            

 Diagram 8. Hur stor del av dina klädinköp gör du via nätet? 

Mer än hälften har svarat att det gör mellan 10-20% av sina klädinköp via nätet, (se diagram 

8) följt av 15 stycken som uppskattar att de gör mellan 30-40% av sina inköp genom en 

webshop. 12 % svarar att de gör ca 50 % av klädinköpen på nätet och mellan 60-70 % är det 

bara tre stycken som svarar. 2 % handlar hela 80-90 % och ingen svarar att de handlar allt på 

nätet. 
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5 % har svarat att de väljer att inte handa på nätet eftersom de hellre vill besöka 

butiken. Om kunden är nöjd med ett köp som gjorts vid ett tidigare tillfälle är det 

vanligt att gå tillbaka och göra upprepade köp. (Gezelius & Wildenstam, 2011, s. 

226) Det konsumenterna då gör är att använda Internet som sökkanal för att hitta 

produkten och sedan göra köpet i butik.  

Som beskrivs i kundnärhetens nyckar (Figur 3.3) handlar kundnärhet om 

relationen till kunderna, om butikerna satsar på mervärde och skapar en god 

relation till kunderna är chansen stor att de besöker butiken igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Diagram 9. Vad gör du helst, besöker butiken eller dess webbshop? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 10. Varför handlar du på nätet? (Flervalssvar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 11. Varför väljer du att handla på nätet/ i butik? 
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Hela 83 % av de svarade vill helst besöka butiken, medan bara 17 % svarade att de helst 

besöker webbshoppen. (Se diagram 9)  

I diagram 10 ser vi att den övervägande anledningen till att respondenterna väljer att handla 

på nätet är att ”Internet är smidigt” och ”Utbudet är större”. Resterande tycker att det är lättare 

att få inspiration på nätet samt att ingen påverkar valet av köp. 

I diagram 11 ser vi istället anledningen till varför kunderna väljer att gå till den fysiska 

butiken och majoriteten säger att det är för att de vill prova plagget och känna på kvaliteten 

innan de gör ett köp. Något annat som är viktigt är att de får kontakt med personalen samt att 

de gillar att vara i butiksmiljön. Det som dock inte är lika viktigt är att få plagget direkt, alltså 

inga leveranstider eller slippa krångliga returer.  

I kundnärhetens nycklar(Figur 3.3) som handlar om relationen mellan företag och 

kund, kan vi se att för att uppnå kundnärhet måste företaget erbjuda ett mervärde 

utöver den faktiska produkten. Om företaget lyckats få en positiv placering i 

kundens sinne med hjälp av kringprodukter är det vanligt att konsumenten gör 

upprepade köp på grund av den positiva känslan. Något annat som är viktigt är att 

företaget klarar av att skilja sig från konkurrenterna med ett unikt koncept och få 

kunderna att känna att de kan lita på företaget. 
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5. Slutsats 

 

I det här kapitlet kommer vi att svara på vårt huvud- och delproblem. Vi kommer även att 

förklara vad det är vi har kommit fram till i våra undersökningar.  

5.1 Huvudproblem 

Vilka speciella fördelar kan en mindre butik utnyttja genom att kombinera e-handel och 

butik?  

De fördelar vi har kommit fram till för en mindre butik som har webbshop kan utnyttja är att 

det är ett enkelt sätt att marknadsföra sig på för att nå ut till en bredare kundgrupp. I intervjun 

vi gjorde med Bibbi Sköld, butikschef för Venti Nove berättade hon att efter att hon startade 

webbshoppen ökade antalet besökare i butiken. Det visar att den marknadsföringskanal hon 

valt att arbeta med har nått ut till potentiella nya kunder och gett den positiva respons hon 

sökte efter när hon valde att starta webbshoppen. Precis som Kalle Bodestig, delägare av 

mandeldesign.se berättade är en annan fördel med att ha webbshop att han kan visa ett bredare 

sortiment på Internet och kunderna får möjlighet till en bättre överblick över plaggen och 

utbudet än vad butiken har att erbjuda, vilket kan vara svårt när kunden ska orientera sig 

bland de plaggen som hänger i butiken.  

Det gäller för företag idag att man är tillgänglig, vilket vi har poängterat tidigare, för sina 

aktiva och potentiella kunder som genom en webbshop gör att kunderna har tillgång till 

butiken dygnet runt utan att behöva anpassa sig till butikens öppettider. I webbenkäten 

svarade 41 av 100 att varför de valde att handla via webbshop var just på grund utav 

tillgängligheten. Det visade sig också i enkätundersökning utifrån konsumenternas perspektiv 

att de flesta tycker att det är praktiskt att handla via nätet främst för att utbudet brukar vara 

större än i butiken. Här gäller det att som företag våga satsa och lägger ner mycket tid för att 

inte bara för webbshoppens underhåll utan för att locka till sig nya kunder, likaså gäller det 

butiken för att kunderna ska bli nyfikna att få reda på mer om företaget.  

5.2 Delproblem 

På vilka sätt påverkas företaget genom att även sälja via nätet? 

Om en mindre butik startar en webbshop blir allt fler människor medvetna om att butiken 

finns och de når ut till potentiella kunder. Dock är det inte lönsamt att starta en webbshop om 

de inte har tiden och tillgångarna som krävs. Det tar mycket tid att underhålla och hålla 

hemsidan uppdaterad samt att det krävs kapital. En annan nackdel är att det är svårt att hitta 

en bra markandsföringsmetod som gör att företaget inte försvinner ut i bruset (figur 3.2) utan 

att deras tänka meddelande når fram till konsumeten. 

Enkätundersökningen som vi gjorde visade att en stor del av respondenterna besöker 

webbshoppar flera gånger i veckan men genomför köp endast någon gång i månaden. Det 

visar att många konsumenter använder sig av Internet för att söka och jämföra produkter, men 

betyder inte nödvändigtvis att de genomför köp på nätet.  
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Det visade sig också att den största anledningen till att kunder väljer att besöka butiken över 

webbshoppen är att de vill prova plaggen först, se hur varan ser ut i verkligheten, känna på 

kvaliteten och ser till att de köper rätt storlek. En annan anledning till att kunden väljer att gå 

till butiken är att de vill ha kontakt med personalen för att skapa en personlig relation och 

kunna fråga om råd.  

Något som står klart efter arbetets gång är att det kräver mycket mer arbete att starta en 

webbshop än vad man tror. Det är viktigt för företagen som väljer att starta webbshop att de 

hittar den rätta markandsföringskanalerna så att konsumenterna hittar företagen som erbjuder 

de produkter de söker efter. Företagen måste genom att ta hjälp av tillexempel kundnärhetens 

nycklar (figur 3.3) skapa tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande till kunden så att de 

hittar den relationen som man önskar mellan varandra. Det krävs att de lägger ner mycket tid 

och tanke på hur man ska göra detta genom som sändare, företag hitta meddelande, 

markandsföringskanal som slår igenom bruset, sociala medier och konkurrenter till 

mottagaren, konsumenterna som uppfattar budskapet och hittar företaget. (Figur 3.2) 

Företagen ska lyckas med att förmedla det budskap som görs tillgängligt för kunden i rätt 

ögonblick och skapa det som kallas för en lyckad handel. För att nå lönsamhet kräver det att 

företaget har lyckats med de ovanstående delarna.  
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6. Avslutande diskussion 

 

Det här kapitlet kommer vi att reflektera på hur vi tycker att det har varit att skriva 

uppsatsen, förslag till vidare forskning och konstruktivt kritisera källornas tillförlitlighet. 

6.1 Reflektioner kring uppsatsen 

Vi tycker att det har varit intressant och mycket lärorikt att få undersöka och fördjupa sig i hur 

det är för en mindre butik att marknadsföra sig och nå ut till sina kunder via en webshop.  Det 

har varit intressant att se hur de teoretiska modellerna sammanvävts med våra 

undersökningar, att de flesta företagen använder sig av tillexempel kundnärhetens nycklar 

(figur 3:2) för att nå ut till sina kunder. Precis som konsumenter omedvetet eller medvetet gör 

sina köp utefter köpprocessen (figur 3.1)  

Utifrån de undersökningsmetoder vi valde, intervjuer och webenkät tycker vi att det var ett 

bra val för vår uppsats. Dock har det varit svårt att hitta företag som ville ställa upp på vår 

intervju vilket gjorde att det blev svårt att få ihop den önskade informationen vi hade velat ha. 

Däremot blev resultatet av webenkäten bättre än förväntat och vi fick snabbt ihop svaren vi 

behövde.  

Arbetet har flutit på ganska bra dock har det stundtals inte riktigt gått som vi har velat, men vi 

har tillsammans hjälpt varandra när någon har fastnat och kommit fram till lösningar som 

båda är nöjda med. Det har varit en mycket berikande tid, där vi har lärt oss mycket hur man 

använder sig av alla metoder och tekniker för att få fram resultat. Vi ser detta som en bra 

erfarenhet och kommer att utnyttjas i framtida uppsatser och ute i arbetslivet.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

En vidare forskning i det här ämnet tycker vi att finns, eftersom det än så länge finns en 

fördjupad diskussion kring hur mindre butiker når ut till konsumenter med deras 

webbshoppar. Genom att göra längre intervjuer med butikerna och göra en ännu större 

webbenkät eller förslagsvis påstana intervju med fler respondenter och ålderspann för att få en 

större och djupare analys av ämnet. Webbenkäten kan man skicka ut till ett större ålderspann 

och få fram vad de äldre tycker och hur deras internetvanor ser ut. Därmed få resultat på hur 

konsumenter hittar butikernas webbshoppar och hur butikerna väljer att marknadsföra sig till 

sin målgrupp.  

6.3 Källkritik 

I vårt arbete har vi använt oss utav kurslitteratur, internetkällor och vetenskapliga artiklar som 

har hjälpt oss att få en teoretisk uppfattning av ämnet. De internetkällor och vetenskapliga 

artiklar vi hittat har varit relevanta och tillförlitliga till den bakgrundsfakta vi behövt för att få 

en förståelse om hur dagens detaljhandel fungerar.  

Vi har även fått tips på teoretiska modeller och kurslitteratur av vår handledare som har varit 

till stor nytta och har en stor trovärdighet eftersom den rekommenderats.  
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De intervjuer vi gjort med butikerna har en stor tillförlitlighet för varje enskild butik, eftersom 

att det är sällsynt att en butik har samma förutsättningar som en annan. Dock hade man 

kunnat få fler intervjuer och fått ett större analysområde.  

Webbenkäten tycker vi är trovärdig, men eftersom vi valde att skicka ut enkäten via Facebook 

och till textilhögskolans studenter är målgruppen ganska nischad. Resultatet av enkäten blev 

djup och smal i det yngre ålderspannet och om vi hade valt att skicka ut enkäten så att fler 

hade kunnat svara i olika ålderspann hade undersökningen blivit bredare men grundare. Vad 

man vill få fram är olika, nu fick vi resultatet av vad de flesta yngre personer och är också den 

delen som handlar mest via nätet men det hade varit lika intressant att ta reda på hur det äldre 

ålderspannet tyr sig till e-handel.  
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Bilaga 1  

Intervju med Kalle Bodestig delägare av Mandeldesign.se 2012-05-25 

1. Varför startade ni er webshop? 

 

Som komplement till vår fysiska butik, från början mest ur marknadsföringsperspektiv. Vi 

ville att kunderna snabbt skulle se vad vi fick in till butiken. 

2. Hur länge har ni haft er webshop, öppnade ni den i samband med att ni öppnade 

butiken eller senare? 

 

Vi öppnade webshopen 2008, den fysiska butiken öppnades 1999. 

3. Hur förändrades er försäljning i butiken efter att ni startade er webshop? 

Den minskade konstant under tre år tills vi till slut stängde butiken. Vi hade ett bredare 

sortiment på nätet och flera kunder valde därför e-handeln. 

4. Var det någon skillnad i efterfrågan av olika produkter i butik respektive webben? 

Det tydligaste var att vi sålde större (fler XL och färre XS) storlekar på webben än vi gjort i 

butiken. 

5. Hur marknadsför ni er webshop? 

Vi har en sajt som heter hittaplagget.se som har mycket trafik (där har vi mycket annonser). 

Där ligger även vår blogg som är välbesökt. Ibland kör vi AdWords (Google annonser). 

6. Vilka fördelar tyckte ni att det var med att både ha försäljning via webshop och i 

butiken? 

Man kunde få kunderna att besöka båda, en naturlig marknadsföring. Sedan kunde även våra 

kunder hämta ut ordrar i den fysiska butiken. 

7. Vilka erfarenheter har ni fått av att sälja både på webshoppen och i butiken? 

Det är svårt att hålla samma lager för båda ställena. Det är svårt att hålla ett exakt lagersaldo i 

en fysisk klädbutik. En viss besvikelse kunde infinna sig när sortimentet i butiken inte exakt 

matchade det på webben. 

8. Hur påverkades lönsamheten i samband med försäljning via butik respektive 

webshop? 

Lönsamheten i butiken minskade i takt med att försäljningen på webben ökade. Webshopen 

har en mer jämn vinstmarginal för där är inte lokalkostnaden lika stor. I en fysisk butik så 

måste man sälja för en viss summa varje månad för att det ska gå runt, men kommer man över 

den så blir marginalen snabbt bra eftersom man inte har frakter och dylikt att ta hänsyn till



  

  

 

9. Vilken var er ni er största anledning till att ni stängde igen er butik? 

Försämrad lönsamhet.



  

  

Bilaga 2  

 

Intervju med Michela Castellari, delägare av Greta & Anna, Borås 2012-05-02 

 

1. Varför startade ni er webshop? 

Vi startade vår webshop då vi vill få möjlighet att nå en bredare kundkrets i och med att 

många av våra märken inte finns i så många butiker. 

 

2. Hur länge har ni haft er webshop, öppnade ni den i samband med att ni öppnade 

butiken eller vid ett senare tillfälle? 

 

Vi öppnade webshopen förra sommaren men den är inte riktig klar än. 

 

3. Har er försäljning förändrats i butiken efter att ni startade webshoppen? 

 

Inte direkt då vi inte har implementerat den med kortbetalning än. 

 

4. Är det någon skillnad i efterfrågan av olika produkter i butik respektive på 

webben? 

 

Inte vad vi kan se. 

 

5. Hur marknadsför ni er webshop? 

 

Vi kommer att marknadsföra den stort när den är klar ...  

 

6. Vilka fördelar tycker ni att det finns med att ha försäljning både via webshop 

och i butik? 

 

Bredare kundkrets, möjligheten att sälja till flera är självklart den största anledningen. 

 

7. Vilka erfarenheter har ni fått av att både sälja via webshop och i butik? 

 

Att det är viktigt att all logistik fungerar... Det är inte bara att öppna.  

 

8. Har lönsamheten påverkats i samband med försäljning via butik respektive 

webshop? 

 

Inte så mycket än men vi ser att många väntar på att den blir klar. 

 



  

  

Bilaga 3 

 

Intervju med Bibbi Sköld, butikschef på Venti Nove, Göteborg 2012-05-07  

1. Varför startade ni er webshop? 

 

Jag startade webshoppen för att det ligger i tiden och ser det som ett bra sätt att marknadsföra 

affären. 

 

2. Hur länge har ni haft er webshop, öppnade ni den i samband med att ni öppnade 

butiken eller vid ett senare tillfälle? 

 

Den startade jag 2009 i november. 

 

3. Har er försäljning förändrats i butiken efter att ni startade webshoppen? 

 

Ja, i början såg jag ett uppsving men inte nu det senaste men det är konstiga tider så man vet 

inte vad som påverkar. 

 

4. Är det någon skillnad i efterfrågan av olika produkter i butik respektive på 

webben? 

 

Nej jag kan inte se något större mönster mer än att byxor o skor säljer inte jag så mycket av. 

 

5. Hur marknadsför ni er webshop? 

 

Jag är med i en galleria vi är 30 butiker som ligger under samma webshop, och tanken är att 

de ska marknadsföra oss, själv försöker jag länka till webshoppen så fort jag gör utskick. 

 

6. Vilka fördelar tycker ni att det finns med att ha försäljning både via webshop 

och i butik? 

 

Kunder kan gå in och förhoppningsvis bli lite inspirerade. 

 

7. Vilka erfarenheter har ni fått av att både sälja via webshop och i butik? 

 

Det är inte så lätt som många tror med webshop, men jag tycker att det är väldigt roligt men 

mycket jobb framför allt att uppdatera storlekarna. 



  

  

8. Har lönsamheten påverkats i samband med försäljning via butik respektive 

webshop? 

 

Webshoppen kostar ju en vis procent på vad du säljer så webshoppen är ett dyrt komplement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Bilaga 4  

Webbenkät  
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