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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka utmaningar som är särskilt 

utmärkande när traditionell detaljhandel vill utveckla sin försäljning mot B2B-kunder 

samt hur dessa utmaningar kan hanteras. 

Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ fallstudie på ett företag verksamt 

inom detaljhandeln för elektronikprodukter i Sverige.  Semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med anställda på företaget samt med faktiska och potentiella B2B-kunder. 

Studiens insamlade data har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Studiens resultat visar på fyra utmaningar som har identifierats som särskilt 

utmärkande vid utvecklingen av B2B-försäljning i fysiska butiker. Dessa utmaningar 

är enkelhet, tillgänglighet, identifiering samt personligt bemötande. För att hantera 

dessa utmaningar behövs en effektiv struktur kring flödet för B2B-kunderna, ett 

sortiment som finns tillgängligt enligt B2B-kundernas förväntningar samt en 

organisation för att ge den service som B2B-kunderna förväntar sig. 

Studiens teoretiska bidrag är en djupare förståelse kring övergången från konsumenters 

köpbeteende till organisationers köpbeteende samt hur övergången kan hanteras. De 

identifierade utmaningarna har kopplats samman med teorier kring orderkvalificerare 

och ordervinnare i anslutning till köp i fysiska butiker för att bidra med en djupare 

förståelse kring hur dessa utmaningar påverkar kundernas köpbeteende. 

Studien visar att det finns flertalet utmaningar som företag med fysiska butiker 

behöver ha en djupare förståelse kring för att utveckla sin B2B-försäljning. Studien är 

extra intressant för butikschefer eftersom de identifierade utmaningarna samt 

hanterandet av dem vanligtvis är deras direkta ansvarsområden. 

Nyckelord: B2C (Business-to-consumer); B2B (Business-to-business); Organisatoriskt 

köpbeteende; Orderkvalificerare; Ordervinnare 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INTRODUKTION ...................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ................................................................................................ 2 

1.3 Syfte och forskningsfrågor .................................................................................... 4 

2. LITTERATURÖVERSIKT ........................................................................................ 5 

2.1 Kundernas köpbeteende ........................................................................................ 5 

2.1.1 Konsumenters köpbeteende ........................................................................... 5 

2.1.2 Organisatoriskt köpbeteende .......................................................................... 6 

2.1.3 Skillnader mellan konsumenter och organisationer ....................................... 7 

2.2 Ordervinnare och orderkvalificerare ..................................................................... 8 

2.3 Koppling mellan litteraturöversikt och forskningsfrågor ..................................... 9 

3. METOD .................................................................................................................... 10 

3.1 Forskningsansats ................................................................................................. 10 

3.2 Fallstudieobjekt ................................................................................................... 10 

3.3 Datainsamling ..................................................................................................... 11 

3.4 Analysmetod ....................................................................................................... 12 

3.5 Kvalitetshöjande åtgärder ................................................................................... 13 

3.5.1 Trovärdighet ................................................................................................. 13 

3.5.2 Generaliserbarhet ......................................................................................... 14 

3.5.3 Pålitlighet ..................................................................................................... 14 

3.5.4 Bekräftelsebarhet ......................................................................................... 15 

4. RESULTAT .............................................................................................................. 16 

4.1 Identifierade utmaningar ..................................................................................... 16 

4.1.1 Enkelhet ....................................................................................................... 16 

4.1.2 Tillgänglighet ............................................................................................... 17 

4.1.3 Identifiering.................................................................................................. 18 

4.2 Hantering av utmaningarna ................................................................................. 20 

4.2.1 Gör det enkelt ............................................................................................... 20 

4.2.2 Säkerställ rätt tillgänglighet ......................................................................... 22 

4.2.3 Identifiera B2B-kunderna ............................................................................ 24 

4.2.4 Skapa ett personligt bemötande ................................................................... 25 



 

4.3 Sammanfattning av resultatet .............................................................................. 27 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER ....................................................................... 30 

5.1 Sammanfattning av studien ................................................................................. 30 

5.2 Studiens teoretiska bidrag ................................................................................... 30 

5.3 Studiens praktiska bidrag .................................................................................... 31 

5.4 Studiens begränsningar ....................................................................................... 32 

5.5 Förslag på framtida forskning ............................................................................. 33 

5.6 Slutsats ................................................................................................................ 33 

6. REFERENSER ......................................................................................................... 35 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDER ................................................................................. i 

BILAGA 2 – INFORMANTER..................................................................................... iv 



1 

 

1. INTRODUKTION 

Detta kapitel kommer att ge en bakgrund till studien, varför ämnet är motiverat att 

fördjupa sig i samt vad syftet med studien är. Kapitlet innehåller en beskrivning av 

vilka utmaningar som dagens traditionella detaljhandel har för att bygga upp 

relevansen av studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Traditionell detaljhandel har utsatts för hård press på lönsamheten de senaste åren i 

takt med att digitaliseringen har förändrat marknadsstrukturen och kundernas 

köpbeteende (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2015). Med traditionell 

detaljhandel menas fysiska butiker som människor kan besöka till skillnad från butiker 

som drivs via hemsidor på internet. I ett land som Sverige, som ligger i framkant 

gällande digitalisering och infrastruktur för internet, har detta varit extra relevant för. 

Inom detaljhandeln för elektronikprodukter som har varit särskilt utsatt för detta har 

flera stora aktörer tvingats stänga igen och gått i konkurs, till exempel ONOFF och 

Expert.  

Två betydande anledningar till den pressade situationen för fysiska butiker är att 

digitaliseringen möjliggjort ökad konkurrens från nya aktörer i form av internetbutiker 

samt att transparensen i prissättningen har ökat (Hagberg mfl, 2015). Internetbutiker 

kan konkurrera med en lägre kostnadsstruktur eftersom de kan hålla lägre kostnader 

för personal och lokaler, de kan också på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt visa ett 

större sortiment. Transparensen i prissättningen har ökat tack vare nya 

prisjämförelseverktyg via internet och applikationer i mobila enheter. Inom homogena 

produktgrupper som till exempel elektronikprodukter har detta bidragit till att priset 

har blivit det främsta konkurrensverktyget och således har produkter sålts med för låga 

marginaler som inte har klarat av att täcka företagens kostnader. 

Fysiska butiker kan inte konkurrera med enbart produkt och pris längre på ett lönsamt 

sätt utan måste hitta nya sätt att differentiera sig för att konkurra på ett långsiktigt sätt 

mot internetbutiker. Några av dessa differentieringar som butikerna använder sig av 
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innefattar ökat fokus på servicegrad, utökad försäljning av servicetjänster samt att hitta 

nya målgrupper att sälja till. 

Med avseende på att hitta nya målgrupper att sälja till har traditionell syn varit att 

försäljning och marknadsföring inom detaljhandeln mot B2C (Business-to-consumer) 

och B2B (Business-to-business) har varit två separata enheter som aldrig bör förenas 

(Dant & Brown, 2008). B2C är ett uttryck inom detaljhandeln som symboliserar 

försäljning av varor och tjänster direkt till personen som konsumerar dem och B2B, 

även kallat industriell detaljhandel, symboliserar försäljning av varor och tjänster till 

andra företag som använder dessa i skapandet av andra varor och tjänster 

(McGoldrick, 2002). 

Denna traditionella uppdelning mellan B2B och B2C anses dock vara ett föråldrat 

synsätt och att det är svårt att isolera dessa två affärsområden från varandra inom 

forskning och affärsverksamhet (Dant & Brown, 2008). Flera aktörer inom 

detaljhandeln jobbar dessutom redan aktivt med att bredda arbetet för att föra ihop 

dessa två affärsområden inom samma organisation (Dant & Brown, 2008). 

Ett sätt att bredda sina målgrupper är därför att fysiska butiker som tidigare haft B2C-

kunder som fokus även aktivt börjar jobba med B2B-kunder inom samma 

organisation. För att lyckas med B2B-försäljning måste den säljande parten därför 

förstå hur företags köpbeteende fungerar och hur det skiljer sig från traditionell B2C-

försäljning (Johnston & Lewin, 1996). Det betonas dock att en sådan förståelse kan 

vara svår att uppnå eftersom organisatoriskt köpbeteende ofta består av flera faser, att 

flera olika personer och avdelningar är inblandade samt att det ofta handlar om ett 

större antal objekt (Johnston & Lewin, 1996). Organisatoriskt köpbeteende är läran om 

hur organisationer tar sina köpbeslut samt hur de väljer leverantörer (Sheth, 1996). 

1.2 Problemdiskussion 

Fysiska butiker inom detaljhandeln kämpar mot ökande konkurrens från 

internetbutiker på grund av digitaliseringens utveckling och måste därför hitta sätt att 

differentiera sig på. Enligt statistik från SCB (2015) är butikssäljare den näst största 
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yrkesgruppen i Sverige och har därför en stor påverkan på den totala sysselsättningen i 

landet. Statistik från UC (2017) visar också att detaljhandeln är den bransch i Sverige 

som har tredje högsta ökningen i antal konkurser, för närvarande är ökningen 12 

procent jämfört med föregående år. Det är därför ett viktigt område att studera för att 

stärka fysiska butikers konkurrenskraft och chans till överlevnad och därigenom stärka 

den totala sysselsättningen i Sverige. 

Grundproblematiken är att den ökande konkurrensen har medfört pressade priser och 

marginaler samtidigt som försäljningsvolymen har gått ned och detta har därför 

medfört dubbel effekt på fysiska butikers minskade lönsamhet. Transparensen i 

prissättningen och kundernas medvetenhet kring detta kommer att fortsätta att öka i 

framtiden också i takt med att digitaliseringen fortsätter att utvecklas och det kommer 

därför vara fortsatt svårt att differentiera sig med olika prisstrategier. För att behålla 

lönsamheten är därför ökad försäljningsvolym ett sätt att lösa problematiken på. En 

högre försäljningsvolym kan kompensera för lägre marginaler för att behålla 

lönsamheten uppe. 

Behovet av en högre försäljningsvolym tillsammans med att synen på separationen 

mellan B2C och B2B har förändrats gör att det finns incitament för aktörer med 

fysiska butiker inom detaljhandeln att utveckla sina kompetenser med att balansera 

både B2C och B2B för att hitta fler målgrupper och på det sättet öka 

försäljningsvolymen. Det medför dock en hel del utmaningar att balansera både B2C- 

och B2B-kunder inom samma organisation eftersom dessa två typer av kundgrupper 

har olika köpbeteenden och tar sina inköpsbeslut på olika sätt (Kline & Wagner, 

1994). Det finns därför flera anledningar till att identifiera vilka dessa utmaningar är 

och hur de kan hanteras för att stärka fysiska butikers konkurrenskraft och den totala 

sysselsättningen i Sverige. 

Det har tidigare utförts studier inom vissa delar av området som berör utveckling av 

B2B-försäljning och detaljhandel, bland annat hur företag inom detaljhandeln kan 

anpassa och utveckla systemstöd för B2B-försäljning (Chen, Huang & Lu, 2005) samt 

betydelsen av traditionell butiksatmosfär inom industriell detaljhandel (Noad & 
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Rogers, 2008). Det som är gemensamt för tidigare studier är att de fokuserar på 

utveckling av B2B-försäljning hos aktörer som redan är aktiva inom den målgruppen 

och inte på övergången från B2C till B2B. Det finns därför brist på den typen av 

studier och mer detaljerat hur skillnader mellan konsumenters och organisationers 

köpbeteende och behov kan identifieras och hanteras i den övergången. Att studera 

vilka utmaningar som fysiska butiker kan möta vid utveckling av B2B-försäljning från 

ett renodlat B2C-fokus är därför väldigt relevant både teoretiskt och praktiskt. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Mot bakgrund av ovanstående bakgrund och problemdiskussion har följande syfte 

formulerats: 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka utmaningar som är 

särskilt utmärkande när traditionell detaljhandel vill utveckla sin 

försäljning mot B2B-kunder samt hur dessa utmaningar kan hanteras. 

Denna studie kommer att rikta in sig på att studera och jämföra säljande och köpande 

parters syn på B2B-kunders behov och förväntningar. Kundernas behov och 

förväntningar som ligger till grund för deras köpbeslut kan delas upp i termerna 

orderkvalificerare och ordervinnare och dessa kommer sedan att ligga till grund för att 

analysera B2B-kundernas köpbeteende för att kunna identifiera vilka utmaningar som 

kan identifieras som särskilt utmärkande. Med orderkvalificerare menas kriterier hos 

en vara eller tjänst som gör att företaget ens övervägs av kunderna och ordervinnare är 

kriterier som gör att kunderna väljer just det företaget istället för konkurrenter som 

också uppfyller de grundläggande behoven och kriterierna (Hill, 2000). För att besvara 

studiens syfte har en fallstudie genomförts hos en större detaljhandelsaktör inom 

elektronikprodukter i Sverige och följande forskningsfrågor har tagits fram: 

1.  Vilka utmaningar är särskilt utmärkande när traditionell detaljhandel önskar 

utveckla B2B–försäljning, från att traditionellt enbart haft ett B2C-fokus? 

2. Hur kan utmaningarna med att utveckla affärsverksamheten från B2C till B2B 

hanteras? 
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2. LITTERATURÖVERSIKT 

Detta kapitel innehåller en litteraturöversikt över områden som är väsentliga för 

denna studie. Kapitlet belyser skillnaderna konsumenters och organisationers 

köpbeteende och viktiga verktyg för att analysera kundernas köpbeteenden. 

2.1 Kundernas köpbeteende 

För att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna behövs först och främst en 

grundläggande förståelse kring konsumenters och organisationers köpbeteende samt 

vilka skillnader som är centrala avseende köp i detaljhandeln. Detta avsnitt kring 

kundernas köpbeteende kommer därför att kort gå igenom det mest grundläggande 

kring konsumenters köpbeteende för att förstå dess kontext för att sedan gå in mer på 

djupet kring organisatoriskt köpbeteende för att avsluta med en enkel jämförelse kring 

centrala skillnader. Konsumenter representerar B2C-kunder och organisationer 

representerar B2B-kunder. 

2.1.1 Konsumenters köpbeteende 

I traditionellt detaljhandelsköpande är beslutstagaren den individuella köparen och den 

individen påverkas av en mix av interna och externa informationskällor (Kline & 

Wagner, 1994). Den primära informationskällan är den interna om den bedöms vara 

tillräcklig för att göra ett komplett inköpsbeslut, annars kommer externa 

informationskällor att konsulteras för att kunna göra ett komplett inköpsbeslut (Kline 

& Wagner, 1994). Modeller av konsumenters beslutsförfattande visar att mixen av 

informationskällor har två dimensioner - riktning (typ av informationskälla) och grad 

(antalet informationskällor) (Kline & Wagner, 1994) 

Turley och Chebat (2000) har identifierat de fysiska elementen av atmosfären inom 

detaljhandeln och samlat dess olika komponenter och delat upp dem i fem olika 

element; exteriör, interiör, layout, försäljningsstället och mänskliga faktorer. 

Konsumenten interagerar med dessa fem element under upplevelsen i butikerna och de 
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bygger tillsammans en bild som formar konsumentens uppfattning om att köpa i den 

särskilda butiken. 

2.1.2 Organisatoriskt köpbeteende 

För att lyckas med B2B-försäljning måste den säljande parten förstå hur företags 

köpbeteende fungerar och hur det skiljer sig från traditionell B2C-försäljning 

(Johnston & Lewin, 1996). Dock betonas det att en sådan förståelse kan vara svår att 

uppnå eftersom organisatoriskt köpbeteende ofta består av flera faser, att flera olika 

personer och avdelningar är inblandade samt att det ofta handlar om ett större antal 

objekt (Johnston & Lewin, 1996). I organisatoriskt köpande är beslutstagande enhet 

inköpsavdelningen där besluten oftast tas kollektivt av en grupp av människor som 

representerar flera divisioner av organisationen (Kline & Wagner, 1994). 

Det är flertalet typer av produktgrupper och olika organisatoriska köpare som är 

lämpade för detaljhandeln. Det är logiskt för organisatoriska köpare att utföra sina 

affärstransaktioner i butiker när inköpsvolymen är relativt liten men inkluderar en 

variation av olika produkttyper som det finns behov att kolla på eller testa (Noad & 

Rogers, 2008). 

Förutom att konsumenter och organisationer fungerar olika i beslutsprocessen så 

besitter de också olika positioner i marknadskanalerna, organisatoriska köpare förlitar 

sig oftast mer på teknisk information om produkten och därför är butikspersonalens 

kunskap viktig (Kline & Wagner, 1994). Konsumenter är istället för teknisk 

information mer intresserade av hur dess enskilda behov kan uppfyllas och den största 

källan till sådan information är konsumenternas önskemål men det är en 

underutnyttjad metod för att erhålla information i konsumenters beslutsfattande (Kline 

& Wagner, 1994). 

Atmosfäriska variabler inom detaljhandeln som till exempel olika kampanjer i 

butikerna och produktplacering kan förbättra en butiks prestation genom att skapa ett 

oplanerat och impulsivt köpbeteende (Beatty & Ferrell, 1998). Engel och Blackwell 

(1982) definierar ett impulsivt köpande som ”Ett köp som utförs utan att en intention 
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för köpet fanns innan inträdet i butiken”. Organisatoriska inköp är inte associerade 

med impuls, men om en organisatorisk köpare utsätts för en produktexponering och 

personen har mandat att köpa så existerar möjligheten för ett impulsivt köpbeteende 

(Noad & Rogers, 2008). 

En studie utförd av Noad och Rogers (2008) visade att det finns tydliga distinktioner 

om varför B2B-kunder besöker en butik. Det ena handlar om vad som kan anses vara 

hygienfaktorer som alla dessa kunder förväntar sig samt andra variabler där det går att 

segmentera de olika kundernas behov. Hygienfaktorerna som kom fram i den studien 

var lagertillgänglighet, kvalitet på lager, sortimentsbredd, snabb service och 

information om produkter. En tydlig majoritet av studiens medverkare var också 

intresserade av pris och varuexponering. Två tredjedelar av studiens medverkare 

tyckte till och med att varuexponeringen var lika viktig som hygienfaktorerna. 

I samma studie av Noad och Rogers (2008) fick respondenterna också jämföra sina 

behov av interaktion med butikspersonal i form av kunskap och rekommendationer vid 

köp till sitt arbete och för privat konsumtion. Nivån av betydelse för interaktion med 

butikspersonal skiljde sig åt mellan B2B- och B2C-kunder där informanterna fäste 

större vikt vid interaktionen med butikspersonal som B2B-kund än som B2C-kund. 

Både dessa typer av kunder prioriterade också butikspersonalens kunskap högre än 

butikspersonalens rekommendationer. 

2.1.3 Skillnader mellan konsumenter och organisationer 

De centrala skillnaderna mellan konsumenters och organisationers köpbeteende 

avseende köp i detaljhandeln har sammanställts i nedanstående tabell baserat på 

ovanstående litteraturöversikt. 
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Tabell 1: Skillnader mellan konsumenters och organisationers köpbeteende 

Påverkande faktor 
Konsumenters 

köpbeteende 

Organisatoriskt 

köpbeteende 

Beslutsförfattare Den enskilda individen Grupp av människor 

Beslutsgrundande Individens behov Teknisk information 

Butikspersonalens betydelse Mindre betydelse Större betydelse 

Impulsiva köpbeslut Större sannolikhet Mindre sannolikhet 

Sammanfattningsvis är det faktorer som berör beslutsförfattandet och interaktionen 

med butikspersonal som är centralt att förstå kring skillnaderna mellan konsumenters 

och organisationers köpbeteende avseende köp i detaljhandeln. Konsumenter är mer 

benägna till impulsiva köpbeslut och det är primärt den enskilda individen som tar sina 

egna köpbeslut baserat på individens egna behov. Detta betyder att konsumenterna är 

mer individuella i köpbeteendet och därför har butikspersonalen mindre betydelse för 

dem. Organisationer är däremot mindre benägna till impulsiva köpbeslut, även om det 

existerar emellanåt, och köpbesluten involverar vanligtvis flera olika personer där 

köpbesluten är mer baserade på teknisk information. Eftersom organisatoriska köpare 

därför är mer beroende av externa källor i köpprocessen har butikspersonalen istället 

en större betydelse för dem. 

2.2 Ordervinnare och orderkvalificerare 

Termerna ordervinnare och orderkvalificerare myntades av Terry Hill och hänvisar till 

processen av hur den operativa kapaciteten kan omvandlas till kriterier som kan leda 

till konkurrensfördelar och marknadsframgångar (Hill, 2000). Kriterierna som krävs 

för att konkurrera på marknaden kan därför delas upp i två grupper: orderkvalificerare 

och ordervinnare. 

En orderkvalificerare karaktäriseras av en produkt eller tjänst som krävs för att 

företaget ens ska övervägas från kunden medan en ordervinnare är ett kriterium som 

gör att kunden väljer just det företaget istället för andra konkurrenter (Hill, 2000). 

Detta betyder att företag måste förse marknaden med orderkvalificerare för att ens 
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kunna komma in och stanna på marknaden och då räcker det att aktörerna bara är lika 

bra som sina konkurrenter, lyckas man inte med detta kan det resultera i minskad 

försäljning. För att förse marknaden med ordervinnare måste aktören istället vara 

bättre än sina konkurrenter för att kunderna ska välja just det företaget (Hill, 2000). 

Slutligen är det viktigt att påpeka att både ordervinnare och orderkvalificerare är lika 

viktiga för att vinna affärerna eftersom de har olika kriterier. 

När säljande och köpande aktörers uppfattning av vad som utgör orderkvalificerare 

och ordervinnare är samstämmiga kan en positiv försäljningsutveckling förväntas. 

Dock visar en tidigare studie av Hörte och Ylinenpää (1997) att det för många företag 

existerar ett väsentligt gap mellan chefers och kunders åsikter om varför de gör affärer 

tillsammans. Studien kom också fram till att en gynnsam försäljningsutveckling 

uppstod när det var en bra matchning mellan företagets och kundernas åsikter om 

produkternas och tjänsternas styrkor och tvärt om när denna matchning var sämre. 

2.3 Koppling mellan litteraturöversikt och forskningsfrågor 

Teorier som har ansetts relevanta för att besvaras studiens forskningsfrågor har 

introducerats i denna litteraturöversikt. Teorierna kring konsumenters och 

organisationers köpbeteende samt de centrala skillnaderna mellan dessa har flera 

syften. Dels att skapa en grundläggande förståelse hos läsaren kring de olika 

kundgruppernas köpbeteende för att hjälpa till att sätta in läsaren i kontexten samt för 

att hjälpa till att förstå och analysera det insamlade datamaterialet, främst kopplat till 

den första forskningsfrågan. Teorierna kring orderkvalificerare och ordervinnare syftar 

till att hjälpa till som verktyg för att analysera det insamlade datamaterialet kopplat till 

båda forskningsfrågorna. Dels för att hjälpa till att analysera hur de olika utmaningarna 

påverkar kundernas köpbeteende för att kunna identifiera vilka utmaningar som anses 

särskilt utmärkande samt för att kunna besvara hur de identifierade utmaningarna kan 

hanteras och i vilken ordning. 
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3. METOD 

I detta kapitel presenteras metoden som har använts för att uppnå studiens syfte. 

Kapitlet innehåller forskningsansats, val av fallstudieobjekt, hur datainsamling och 

analys har utförts samt till sist kvalitetshöjande åtgärder som har använts.  

3.1 Forskningsansats  

För att uppnå studiens syfte med att öka förståelsen för vilka utmaningar som är 

särskilt utmärkande när traditionell detaljhandel vill utveckla sin försäljning mot B2B-

kunder samt hur dessa utmaningar kan hanteras har en abduktiv studie tillämpats. 

Detta betyder att redan existerande teorier har använts i kombination med 

observationer från empirisk data för att analysera och dra slutsatser som sedan kopplas 

tillbaka teorierna (Bryman & Bell, 2015). Denna studie har en explorativ och kvalitativ 

karaktär eftersom den söker och bygger förståelse med hjälp av semistrukturerade 

tekniker, till exempel intervjuer (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). 

För att kunna få en fördjupad insikt i hur detaljhandlare med fysiska butiker jobbar 

med B2C- och B2B-försäljning och hur det kan utvecklas har en fallstudie genomförts. 

Fallstudier är bäst att tillämpa i sådana här fall när det går att sammanställa olika 

sorters empiriska data som till exempel intervjuer, dokument och observationer (Yin, 

2009).  

3.2 Fallstudieobjekt 

För denna fallstudie har en av Europas största detaljhandelskedjor för 

elektronikprodukter studerats och fokus för denna studie har varit på organisationen i 

Sverige där de finns närvarande i alla större svenska städer. Detta företag var relevant 

som fallstudieobjekt för denna studie ur flera aspekter. Till att börja med var företaget 

aktivt i den svenska detaljhandeln inom en kategori som brottats med väldigt dålig 

lönsamhet på grund av att konkurrensen har varit mycket högre än i många andra 

kategorier och där prissättningen har varit det främsta konkurrensmedlet. Därför fanns 

det ett behov hos företaget att hitta andra strategier för att differentiera sig och öka 
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lönsamheten. För det andra var företaget verksamt inom en produktkategori som var 

aktuell för både B2C- och B2B-försäljning, elektronikprodukter används och köps 

regelbundet av både B2C- och B2B-kunder. Detta möjliggjorde att B2B-försäljningen 

var en möjlig väg att gå för att öka försäljningsvolymen för att kompensera för lägre 

marginaler. 

Till sist berör studien ett ämnesområde som var väldigt aktuellt för detta företag då 

man nyligen har initierat en satsning på B2B-försäljning. Från början har fokus enbart 

legat på B2C-försäljning men det startades en ny satsning för några år sedan när 

företaget startade upp en ny affärsenhet för B2B och anställde personal till det. Denna 

satsning kom flera år senare än jämförbara konkurrenter som redan fått ett starkt 

försprång och position på B2B-marknaden. Satsningen har inte alls gett det utfall som 

förväntades och som jämförbara konkurrenter levererar i försäljning. Med hänsyn till 

ovanstående aspekter var  därför detta företag högst lämpligt för denna fallstudie. 

3.3 Datainsamling 

Studiens data består av primärdata i form av ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer samt av sekundärdata i form av olika sorters aktuella rapporter. I första 

steget genomfördes ostrukturerade intervjuer med affärsområdeschef för B2B och 

olika butikschefer för att skapa en grundförståelse kring problematiken. I denna fas av 

datainsamlingen var ostrukturerade intervjuer med en explorativ karaktär mest 

lämpligt eftersom ett syfte med studien ännu inte hade fastställts (Saunders m.fl., 

2009). Parallellt med detta arbete bearbetades existerande litteratur inom 

ämnesområdet för att komplettera och öka förståelsen kring problemområdet. 

I nästa steg genomfördes 17 semistrukturerade intervjuer, tio av dessa intervjuer 

genomfördes via telefon på grund av den geografiska spridningen bland studiens 

informanter, resterande sju intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte. Tack vare att 

intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad karaktär var det möjligt att ställa 

mer öppna frågor och även uppföljningsfrågor för att få mer kvalitativa svar från 

informanterna. Valet av informanter gjordes genom ett icke sannolikhetsurval och 
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innefattade butikschefer, företagets affärsområdeschef för B2B samt faktiska och 

potentiella B2B-kunder. 

Informanterna som var butikschefer valdes ut baserat på butikernas storlek mätt i årlig 

försäljningsvolym där butiker i olika storleksnivåer valdes ut för att representera ett så 

brett urval som möjligt. Sekundärdata i form av olika försäljningsrapporter användes 

för att identifiera dessa butiker. De första fem intervjuerna som gjordes med B2B-

kunder, där intervjuerna var av längre karaktär, valdes informanterna ut för att 

representera företag med olika storlek mätt i omsättning och antal anställda för att 

även här få ett så brett urval som möjligt. Även här användes sekundärdata, denna 

gång i form av kundregister för att identifiera lämpliga informanter. De resterande fem 

intervjuerna med B2B-kunder, där intervjuerna var av kortare karaktär, valdes 

informanterna ut godtyckligt när de befann sig i en av de aktuella butikerna. I samband 

med att dessa kunder slutförde sitt köp i butiken identifierades det om de var en B2B-

kund och sedan om de var villiga att ställa upp på en kortare intervju. Alla intervjuer 

har transkriberats och dess längd varierar från 12 till 55 minuter. Detaljerad översikt 

för studiens alla informanter finns i Bilaga 1 - Intervjuguider. 

3.4 Analysmetod  

För att analysera datamaterialet i denna studie har en kvalitativ innehållsanalys utförts. 

En innehållsanalys fokuserar på att tolka olika former av skriven, talad och visuell 

kommunikation, till exempel från observationer, intervjuer och dokument (Elo & 

Kyngäs, 2007). Denna analysmetod består av tre olika delar; förberedelser, 

organisering och rapportering där aktiviteterna är att först identifiera, sedan koda och 

till sist kategorisera data så att det går att urskilja mönster och teman i det empiriska 

datamaterialet (Elo & Kyngäs, 2007). 

Intervjuerna transkriberades direkt efter att de var utförda, medan de fortfarande var 

färska i minnet. Endast tydliga ord som har uttalats från informanterna har använts i 

analysen av intervjuerna, inga andra uttryck som till exempel kroppsspråk har det 

tagits hänsyn till. Har det identifierats tendenser till sådana uttryck under intervjuerna 
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har kompletterande frågor ställts istället för att försöka tolka dessa uttryck för att 

motverka missförstånd och otydligheter. 

Först lästes det transkriberade materialet noggrant igenom flera gånger och 

analyserades noggrant och den information som ansågs vara väsentlig för att besvara 

studiens forskningsfrågor identifierades och markerades direkt i Word-dokumentet, 

liknande överstrykning av ord. I nästa steg flyttades det markerade datamaterialet över 

till ett Excel-dokument för kodning och gruppering. De markerade texterna från Word-

dokumentet översattes till olika koder så att det skulle bli mer lättövergripligt men 

ändå lätt att förstå dess innebörd. I sista steget delades de olika koderna upp i 

kategorier och teman som var relevanta för studiens ämnesområde. Teorierna kring 

orderkvalificerare och ordervinnare från litteraturöversikten användes som stöd i 

analysen vid gruppering av data. Dessa teorier hjälpte till att öka förståelsen för hur det 

som informanterna uttalades sig om påverkade B2B-kundernas köpbeslut samt vart i 

köpprocessen det passade in för att underlätta kategoriseringen av teman. 

3.5 Kvalitetshöjande åtgärder  

För att höja studiens kvalitet har fyra huvudsakliga aspekter tagits hänsyn till som är 

vanliga att användas i samband med kvalitativa studier; trovärdighet, 

generaliserbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. 

 3.5.1 Trovärdighet 

Trovärdighet innebär att studiens resultat och forskningsprocess ska vara trovärdiga 

för studiens läsare. I denna studie har trovärdigheten stärkts genom min relation till 

fallstudieobjeketet och genom valet av informanter. Min relation till företaget som är 

objekt för denna fallstudie är väldigt nära och går tillbaka mer än fem år i tiden som 

jag har varit anställd i företaget. Detta ger mig väldigt bra insikt i företaget och dess 

marknad och stärker min bakgrundskunskap som är relaterat till studien. Detta innebär 

också att jag inte är någon främling som kommer utifrån och ställer frågor, istället har 

jag redan en förtroendeingivande relation till informanterna på företaget och detta ökar 

sannolikheten att informanterna svarar öppet och ärligt på frågorna under intervjuerna. 
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Frågorna har också utformats på ett sådant sätt att konfidentiell och känslig 

information har undvikits om det inte har varit absolut relevant för det empiriska 

datamaterialet. Varken fallstudieobjeketet eller respondenterna har skrivits ut med 

namn för att också styrka att så öppen och ärlig information som möjligt har mottagits. 

Den andra aspekten som kan anses stärka trovärdigheten är valet av informanter, att 

informanter från både säljandes och köpandes organisationer har använts vilket ger 

möjligt att belysa affären från båda perspektiven. Slutligen har metodavsnittet på ett 

detaljerat sett förklarats och de olika metodvalen motiverats för att stärka 

trovärdigheten i forskningsprocessen. 

3.5.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att studiens resultat och slutsatser kan generaliseras för att 

även omfatta andra sammanhang och inte endast denna studie. För att stärka 

generaliserbarheten har studiens syfte behandlat problemområdet på ett övergripande 

plan. Frågorna som ställts under intervjuerna har också behandlat området på ett 

generellt sätt och inga specifika frågor har ställts om just detta fallstudieobjekt. 

3.5.3 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att studiens datainsamling och metoder kan anses pålitliga för att 

ligga till grund för att studiens resultat och slutsatser är korrekta. Pålitligheten i denna 

studie har stärkts på två sätt. Först genom att studiens metod har beskrivits noggrant i 

metodavsnittet och de olika metodvalen är motiverade utifrån studiens karaktär, detta 

för att läsaren ska kunna känna pålitlighet till att studiens resultat och slutsatser är 

korrekta. Den andra aspekten som stärker pålitligheten är hur datainsamlingen har 

utförts och att den kan anses pålitlig. För att stärka den har alla intervjuer spelats in 

och sedan transkriberats i direkt anslutning efter att intervjuerna har avslutats för att 

informationen ska transkriberas och tolkas på ett korrekt sätt. 
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3.5.4 Bekräftelsebarhet 

För att stärka studiens bekräftelsebarhet har alla intervjuer utförts med hjälp av en 

standardiserad intervjuguide för att de ska utföras så lika som möjligt. Studien har 

också kontinuerligt under skapandeprocessen granskats och fått feedback av två lärare 

och två studenter under fyra olika seminariepass.  
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4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultat och analyser från studiens insamlade datamaterial. 

Kapitlet är strukturerat med informerande och analyserande text tillsammans med 

representativa citat från informanter. Först presenteras identifierade utmaningar och 

sedan hur de kan hanteras för att avslutas med ett sammanfattande avsnitt. 

4.1 Identifierade utmaningar  

Datainsamlingen och dataanalysen som har utförts har kommit fram till att det finns 

flertalet utmärkande utmaningar som både säljande organisation och B2B-kunder har 

gemensamma synsätt kring. Dessa identifierade utmaningar är enkelhet, tillgänglighet, 

identifiering och personligt bemötande. Dessa fyra utmaningar kan delas in i 

kategorierna orderkvalificerare och ordervinnare som introducerats tidigare för att man 

ska få en bättre förståelse för dess betydelse i de olika faserna av köpprocessen. 

Enkelhet och tillgänglighet kan kategoriseras som orderkvalificerare och identifiering 

och tillgänglighet kan kategoriseras som ordervinnare. 

Tabell 2: Kategorisering av utmaningar 

Orderkvalificerare Ordervinnare 

Enkelhet Identifiering 

Tillgänglighet Personligt bemötande 

Citat från säljande organisation benämns (S-nr) och citat från B2B-kunder benämns 

(B-nr) baserat på vilken person i respektive part som sagt vad. 

4.1.1 Enkelhet 

En av utmaningarna i den initiala delen av köpprocessen som är utmärkande och som 

är så pass grundläggande och viktig för att B2B-kunderna ens ska överväga att handla i 

en specifik butik är att det är enkelt och smidigt. Både säljande organisation och B2B-

kunderna har ett gemensamt synsätt kring att detta är en utmärkande utmaning och att 
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det är grundläggande för att butikerna ska bli framgångsrika i B2B-försäljningen. En 

B2B-kund utryckte sig så här: 

”När jag handlar i jobbet har jag nästan alltid ont om tid och då måste 

mina inköp i butik gå fort, både att man får hjälp snabbt av en specialist 

och att det går snabbt och smidigt med betalningen, alltså fakturering på 

företaget” (B-2) 

En annan B2B-kund utryckte sig också tydligt kring enkelheten, ”Det ska vara snabbt 

och enkelt för både mig eller någon av mina anställda att kunna gå in i butiken och 

köpa det som behövs och att det enkelt kan faktureras med minst 30 dagars 

betalningstid” (B-8). Detta har även identifierats av den säljande organisationen där en 

erfaren butikschef utryckte sig så här, ”Det måste vara enkelt och smidigt för 

företagskunder att handla hos oss, företagskunderna har ont om tid och då ska det gå 

fort och enkelt. Det kostar jättemycket pengar för företag att åka runt och handla” (S-

6). 

Även om den säljande organisation redan är medvetna om detta och att detta är viktigt 

för B2B-kunderna så är det en stor utmaning. Informanterna från den säljande 

organisationen har en gemensam syn på att privatkunderna har en högre förståelse för 

att det tar tid att handla i butik och det är därför problematiskt i övergången till att 

även satsa på att sälja till B2B-kunder som har ett annorlunda synsätt. Eftersom 

enkelheten har identifierats som en aspekt som krävs för att kunderna ens ska överväga 

att köpa där så kan den kategoriseras som en orderkvalificerare. 

4.1.2 Tillgänglighet 

Den andra utmärkande utmaningen som har identifierats i den initiala fasen av 

köpprocessen och som också är grundläggande för att B2B-kunderna ens ska överväga 

att handla i den specifika butiken är tillgänglighet. Så här utryckte sig en större B2B-

kund, ”När det finns ett plötsligt behov är butiker väldigt viktiga, då fungerar inte 

internet, då är det viktigt att de har någon form av produkter i lager som också är 

anpassade för företagsanvändning” (B-3). 
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Denna utmaning är så pass viktig att den även är en av konkurrensfördelarna mot 

onlinebutiker som är den stora konkurrenten för fysiska butiker i dagens utveckling av 

digitaliseringen. En annan B2B-kund sade så här angående tillgängligheten, ”Om inte 

butiken har det som vi behöver i lager kan jag lika gärna handla i en internetbutik, för 

då är leveranstiden ungefär lika lång och jag får dessutom ett ännu större utbud via 

internet” (B-9). 

Denna utmaning känns också igen hos den säljande organisationen där en butikschef 

uttryckte sig så här, ”Att ha rätt produkter i lager till företag är problematiskt, på 

vissa produktkategorier spelar det ingen roll om det är privat eller företag men på 

vissa andra är det jätteviktigt” (S-1). 

En annan butikschef kopplar även ihop denna utmaning med den förra som handlar om 

enkelhet, ”För volymkunder är det jätteviktigt med tillgänglighet och 

färdigförhandlade priser så att vem som helst på företaget kan komma in och hämta 

när behov uppstår på ett effektivt sätt för båda parter” (S-3). Eftersom även denna 

utmaning, likt den förra utmaningen avseende enkelhet, är något som krävs för att 

kunderna ens ska handla i butiken så kan även tillgängligheten kategoriseras som en 

orderkvalificerare. 

4.1.3 Identifiering 

I den senare fasen av köpprocessen när B2B-kunden väl kommit in i butiken är det en 

annan utmaning som uppstår initialt och det handlar om att B2B-kunderna ska 

identifieras på rätt sätt av den säljande organisationen. Detta är särskilt problematiskt i 

denna typ av butiker där majoriteten av besökarna fortfarande är privatkunder. En 

B2B-kund utryckte sig så här: 

”När jag är i butiker och handlar åt företaget så är det svårt att se skillnad 

och bli identifierad som en företagskund, de vet inte om jag är där som 

företagskund eller privatkund. De har aldrig ställt den typen av frågor till 

mig” (B-7) 

En annan B2B-kund utryckte sig enligt nedanstående och sade att det finns stor chans 

att butikerna kan få honom att spendera mer om de direkt såg honom och tog emot 
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honom som rätt typ av kund, ”Jag tror att butikerna har en hel del att hämta 

försäljningsmässigt om de blir bättre att uppmärksamma oss som företagskunder. När 

jag handlar åt företaget är en väl fungerande och långsiktig helhetslösning viktigare 

än priset” (B-1). 

I den säljande organisationen är detta en av de tydligaste utmaningarna som alla 

informanter varit tydliga med och som framkommit både på butiksnivå och på 

ledningsnivå. En butikschef sade så här: 

”Det svåraste och vårt stora problem är identifieringen av kunder. Att vi 

inte förstår att det är företagskunder förrän man slår in namnet på kvittot. 

Vi måste lära oss att ta del av den faktiska B2B-kunden som redan är i 

butiken” (S-5) 

Även affärsområdeschefen för B2B är väl medveten om denna utmaning och inser att 

det är en större utmaning än att bara fråga kunderna. Han uttalade sig så här: 

”Vi uppmanar säljarna att fråga kunderna om de är här som privatperson 

eller som företag men säljarna gör inte det på ett långsiktigt sätt för de vet 

ändå inte vad de ska göra med svaret. Hur de ska differentiera sin 

behovsanalys” (S-7) 

Det är tydligt att båda parter är överens om att det finns mer att hämta från varje B2B-

kund som väl har kommit in i butikerna om de identifieras, tas emot och behandlas på 

rätt sätt utifrån att de är en företagskund med annorlunda behov och förväntningar 

jämfört med traditionella privatkunder. Eftersom utmaningarna kring identifiering är 

ett steg senare i köpprocessen när B2B-kunden redan kommit in i butiken och redan 

börjat överväga att köpa där så kan utmaningen kring identifiering kategoriseras som 

en ordervinnare. 

4.1.4 Personligt bemötande 

Den andra utmärkande utmaningen som har identifierats i fasen när B2B-kunden redan 

är inne i butiken är personligt bemötande. Denna utmaning har även visat sig vara 

betydande för att B2B-kunderna ska komma tillbaka och bli en långsiktigt lojal kund. 

En B2B-kund utryckte sig så här: 
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”För mig är det viktigt att kunna skapa en personlig relation både i butiken 

och utanför butiken, att man har en person man träffar när man är i butiken 

men att man också har en person man lätt kan kontakta när man snabbt vill 

få pris på något, beställa något eller har andra frågor.” (B-2) 

En annan B2B-kund utryckte sig så här avseende den personliga relationen, ”Den 

personliga kontakten är viktig, att de är väldigt flexibla och att de vet vem jag är om 

det är något strul och att de kan lösa det enkelt” (B-5). 

Denna utmaning känns även igen hos den säljande organisationen och är tillsammans 

med den förra utmaningen om identifiering det som uppfattas som svårast att hantera. 

En butikschef uttalade sig så här angående detta, ”Företagskunder måste få känna sig 

speciella, att vi visar att de är en viktig kund för oss. Det handlar till största del om att 

bygga en relation och förtroende” (S-4). 

Detta ses som extra problematiskt i butikerna eftersom det kräver en förändrad 

organisationsstruktur för att kunna ta hand om B2B-kunderna på ett mer personligt 

sätt. Traditionella privatkunder handlar mer om att de får ett bra bemötande vid själva 

transaktionen och det är butikernas organisationer uppbyggda efter. Denna utmaning 

kring personligt bemötande är också, likt utmaningen kring identifiering, ett steg 

senare i köpprocessen när B2B-kunden redan kommit in i butiken och redan börjat 

överväga att handla där. Baserat på det kan även denna utmaning kring personligt 

bemötande kategoriseras som en ordervinnare. 

4.2 Hantering av utmaningarna 

Förslag på hur de identifierade utmaningarna ska hanteras är baserade på den 

studerade teorin kring skillnaderna mellan konsumenters och organisationers 

köpbeteenden, hur de har kategoriserats som orderkvalificerare eller ordervinnare samt 

på analyserat datamaterial från informanterna. 

4.2.1 Gör det enkelt 

Utmaningen kring enkelhet är en av de mest grundläggande och första åtgärderna som 

måste hanteras. Om inte företagen lyckas hantera denna utmaning från början kommer 
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de inte att lyckas totalt sett heller eftersom enkelheten lägger grunden till att hantera 

resterande utmaningar framgångsrikt också. Att denna utmaning är så viktig att hantera 

bekräftas också av tidigare studier som presenterades i litteraturöversikten där snabb 

service identifierats som en hygienfaktor för att B2B-kunder ska besöka industriell 

detaljhandel. Denna analys stärks också av att utmaningen kring enkelhet har kopplats 

ihop med teorin kring orderkvalificerare som säger att detta är kriterier som måste 

uppfyllas för att kunderna ens ska överväga att handla där. 

En betydande aspekt som identifierats från båda parter avseende att hantera 

utmaningen kring enkelheten är betalningslösningen som måste förenklas och 

effektiveras i butiksmiljön. Det är tydligt att det måste finnas en enkel och smidig 

faktureringslösning till företagskunderna, ”De måste kunna erbjuda en smidig 

fakturalösning med minst 30 dagars betalningstid, det är mycket enklare att handla via 

faktura i byggaffärer” [B-6]. Det framkommer från flera informanter från båda parter 

att det finns en del problematik kring hanteringen av fakturalösningarna i butikerna 

och att det är problematiskt för både säljande organisation och B2B-kunderna. 

Problematiken handlar till stor del om vilka från företaget som har tillstånd att handla 

på faktura åt företaget om det inte är någon av firmatecknarna som är i butiken samt 

hur stort värde de tillåts handla för. Här kan man undersöka hur butiker från branscher 

som istället har en majoritet av företagskunder klarar av att balansera både enkelhet 

och säkerhet. 

En annan aspekt som behöver hanteras för att lösa enkelheten är hur kundflödet ser ut i 

butikerna. Informanter från båda parter är överens om att B2B-kunderna behöver 

differentieras från vanliga privatkunder i vissa delar av butiksflödet. En B2B-kund 

uttalade sig så här: 

”Om de vet i förväg att jag kommer förväntar jag mig att det är väl 

förberett, jag har inte tid att vänta i 20 till 25 minuter på att få hjälp, att de 

ska fakturera och sedan plocka fram varorna på varuutlämningen.” [B-4] 

En lösning på att förenkla detta för B2B-kunderna är att korta ned flödet i butiken så 

att de inte ska behöva gå igenom kassan också om de ändå inte ska betala kontant. 

Detta är något som redan identifierats hos den säljande organisation, ”Företagskunden 
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ska inte behöva stå och köa i kassan bland privatkunder för att fakturera när de redan 

fått hjälp av säljare” [S-1]. Att förenkla B2B-kundernas upplevelse i butik genom 

bättre förberedelse när det är möjligt och därigenom mindre väntetid i butik som tas 

upp av flera informanter går även hand i hand med en av de andra utmaningarna, 

nämligen personligt bemötande, och kommer därför beröras mer där. 

Om dessa hanteringar som har identifierats och föreslagits kan åtgärdas på ett 

framgångsrikt sätt kommer det att förenkla genom hela köpprocessen och svara upp 

mot en de mest grundläggande behoven som finns hos B2B-kunderna, identifierat både 

i denna studie och av tidigare studier. Detta kommer att stärka butikernas möjligheter 

till att öka flödet av B2B-kunder som kommer in i butiken samt lägga grunden till att 

hantera kommande utmaningar framgångsrikt också. 

4.2.2 Säkerställ rätt tillgänglighet 

Likt hanterandet av den förra utmaningen kring enkelhet är tillgänglighet också något 

som måste hanteras med högre prioritet. Den slutsatsen baseras dels på att utmaningen 

med tillgänglighet har kategoriserats enligt teorin som en orderkvalificerare och därför 

ses som ett kriterium som butikerna måste uppfylla för att kunderna ens ska överväga 

att handla där. Om inte butikerna kan uppvisa den tillgänglighet som B2B-kunderna 

efterfrågar kommer de inte ens att besöka butikerna. Den andra aspekten är att även 

tillgängligheten har identifierats som en hygienfaktor för att B2B-kunder ska besöka 

industriell detaljhandel enligt tidigare studier som presenterades i litteraturöversikten 

och stärker därför analysen i att detta ska hanteras med högre prioritet. 

Att hantera utmaningen med tillgänglighet är svårare än att hantera föregående 

utmaning med enkelhet. Det som gör denna utmaning svårare är att den inte är lika 

generell som utmaningen kring enkelhet och att rätt tillgänglighet kan variera stort 

mellan olika typer av kunder och produktgrupper. Tillgängligheten kan dessutom delas 

upp i tillgänglighet av produkter som förväntas finnas tillgängligt direkt i butik och 

tillgänglighet av beställningsbara produkter som kan levereras inom de närmaste 

dagarna.  
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Den första identifierade aspekten att hantera med tillgängligheten är att se till att det 

finns omgående tillgänglighet på produkter som även är anpassade för 

företagsanvändning på de produktgrupper som är aktuella för det. Eftersom det kan 

variera stort och att man kommer från inget företagssortiment alls så måste man börja 

smart. Då är det fördel att börja i en mindre skala och rikta in sig på de populäraste 

produkterna på marknaden för att nå en så bred kundgrupp som möjligt från början. 

Man måste alltså först identifiera vilka produktgrupper som B2B-kunderna efterfrågar 

ett speciellt sortiment för företagsanvändning på och sedan undersöka vilka de 

populäraste företagsprodukterna är inom dessa produktgrupper. Denna analys stärks av 

följande uttalande från en butikschef, ”Vi saknar ett grundutbud med produkter för 

professionell användning som företagskunderna ofta efterfrågar på flera 

produktgrupper” [S-2]. 

Den andra aspekten för att hantera utmaningen med tillgänglighet som har identifierats 

är att säkra tillgängligheten på beställningsbara produkter som är anpassade för 

företagsanvändning. Här finns det ett väldigt stort sortiment och därför är det viktigt 

med en väl fungerande internetportal för att kunna presentera produkterna på ett bra 

sätt för B2B-kunderna när de inte finns demonstrerade i butikerna samt att det finns 

tillgängligt på samma villkor som hos konkurrenter via internet, framförallt avseende 

leveranstid. Affärsområdeschefen för B2B bekräftar detta, ”För att konkurrera om 

mellanstora och stora bolag som kunder måste ett professionellt sortiment finnas 

tillgängligt, men inte direkt i varuhuset, så att man kan räkna på offerter” [S-7]. Detta 

bekräftas också av en B2B-kund, ”När vi ska göra ett större inköp begär vi alltid en 

offert i förväg och då är inte leveranstiden viktig så länge det är inom rimliga tider, då 

är helhetslösningen med rätt produkter till rätt pris det viktigaste” [B-3]. 

Om butikerna klarar av att hantera utmaningen med tillgängligheten som det har 

föreslagits kommer även det att öka butikernas möjligheter till att öka trafiken av B2B-

kunder. Ökad trafik av B2B-kunder är grunden till en framgångsrikare B2B-

försäljning om också hanterandet av utmaningen kring identifiering hanteras på rätt 

sätt som nästa avsnitt kommer att behandla. 



24 

 

4.2.3 Identifiera B2B-kunderna 

När tidigare utmaningar med enkelhet och tillgänglighet har hanterats skapar det 

förutsättning för en ökad trafik av B2B-kunder i butik och då är det viktigt att de 

identifieras som rätt typ av kund för att få den service som förväntas. Ett framgångsrikt 

hanterande av föregående utmaningar som har identifierats som orderkvalificerare 

betyder att butikerna är med och konkurrerar på marknaden om B2B-kunder. För att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden behöver de även vara bättre än konkurrenterna 

och uppfylla kriterierna för ordervinnare. Det är något som denna utmaning med 

identifiering har kategoriserats som. Tidigare studier som presenterades i 

litteraturöversikten visade att butikspersonalen har större betydelse för B2B-kunder än 

för privatkunder och för att butikerna ska kunna leva upp till det krävs en korrekt 

identifiering av kunderna. 

Både säljande och köpande parter har en gemensam syn om att man behöver hitta ett 

enkelt och effektivt sätt för B2B-kunderna att identifiera sig själva så att det är tydligt 

för butikspersonalen att de behöver behandlas baserat på det. En B2B-kund uttalade 

sig tydligt om det, ”Hitta ett sätt så att kunden själv kan identifiera sig som 

företagskund när de kommer in genom butiken. Är man privatkund ska man agera så 

och företagskund så” [B-5]. Även en butikschef utryckte sig på ett liknande sätt, ”Vi 

behöver hitta ett sätt för att de ska kunna identifiera sig själva som företagskunder och 

att vi kan ta hand om dem utifrån det” [S-6]. 

Det är tydligt att det behövs ett sätt för B2B-kunderna att identifiera sig utan att 

butikspersonalen behöver fråga om det. Ett sätt som kommit fram i analysen av 

datainsamlingen är att man använder kölappar inom vissa produktkategorier i 

butikerna där det är applicerbart och att man genom det kan separera B2B-kunder och 

privatkunder på ett automatiskt sätt genom att de får välja vilken typ av kunder de är. 

Ett annat sätt att hantera utmaningen med identifiering som har framkommit i analysen 

av datamaterialet är att butikerna sätter upp en separat generell yta för B2B-kunder i 

butiken, typ en servicedisk eller liknande, och som är tydligt uppmärkt redan från att 
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man kommer in i butiken. På det sättet kan B2B-kunderna gå dit direkt och bli 

betjänade av butikspersonalen som då redan vet att de är företagskunder. En sådan 

lösning kräver dock att man har personal som betjänar disken för att det ska fungera 

snabbt och effektivt och det kan medföra förändringar i organisationen. Detta är något 

som togs upp av butikscheferna, ”Vi har funderat på att bygga en B2B-servicedisk 

med företagsspecialister så att kunder kan gå dit direkt och få rätt hjälp men vi har 

inte förutsättningarna för det bemanningsmässigt just nu, det kräver en investering 

som behöver beräknas” [S-1] 

Om utmaningen med identifiering hanteras framgångsrikt lägger det grunden till att 

även hantera nästa utmaning med personligt bemötande på ett framgångsrikt sätt. I 

detta skede har förutsättningar för ökad trafik och identifiering av B2B-kunder skapats 

och sista steget handlar om att ge B2B-kunderna den service som efterfrågas samt att 

bygga relationer för framtida affärer. 

4.2.4 Skapa ett personligt bemötande 

Att hantera utmaningen med personligt bemötande framgångsrikt ger förutsättningar 

för att vinna B2B-kundernas förtroende, både för stunden och för framtiden. Som 

tidigare studier har visat har butikspersonalen en större betydelse för B2B-kunder än 

för privatkunder och det handlar till största del om relationen mellan säljare och 

köpare. Detta stärker analysen i denna studie om att även hanterandet av denna 

utmaning är viktigt för en framgångsrik B2B-försäljning. Personligt bemötande är den 

andra utmaningen som har kopplats ihop med teorin kring ordervinnare och därför ett 

viktigt kriterium att uppfylla för att vara konkurrenskraftiga på B2B-marknaden. 

Att hantera den sista utmaningen med personligt bemötande är mer utmanande 

eftersom den handlar om mänskligt beteende och ingenting som kan hanteras på ett 

mekaniskt sätt som de tidigare utmaningarna kan hanteras på helt eller delvis. 

Hanterandet av denna utmaning kräver dessutom att organisationen förändras till viss 

del för att kunna erbjuda B2B-kunderna det bemötande som de förväntar sig. Vad som 

framkommit i analysen är att B2B-kunderna förväntar sig att bli bemötta av 



26 

 

butikspersonal som både är specialister på produkterna som de söker och specialister 

på att ta hand om B2B-kunder, ”Man behöver ha personal i butikerna som är 

specialiserade på företag och som försöker bygga upp någon form av relation och kan 

behålla kontakten efteråt” [B-4].  

Att alltid ha en företagsansvarig på plats i butikerna är utmanande eftersom butiker 

som främst är inriktade på privatpersoner har mycket generösare öppettider än 

renodlade företagsbutiker, framförallt på kvällar och helger. En butikschef bekräftade 

detta, ”Det är dyrt att alltid ha en renodlad företagssäljare på plats i butiken som inte 

alltid utnyttjas maximalt” [S-3].  För sälja till medelstora och stora företag är detta inte 

lika utmanande eftersom de till största delen gör sina inköp under kontorstid. Men för 

mindre företag och framförallt egenföretagare, är det viktigare att ha en beredskap för 

B2B-kunder under butikens alla öppettider.  

För att hantera detta på ett organisatoriskt effektivt sätt är en lösning att ha en person 

som är ansvarig företagssäljare i butiken som jobbar vanliga kontorstider och därför 

kan ta hand om den stora massan av företagskunder där majoriteten också jobbar 

kontorstider. Denna person kompletteras sedan av en grupp av butikssäljare som får 

specialistutbildning i företagsförsäljning och att man sedan skapar ett 

bemanningsschema så att en av dessa personer alltid är på plats när ansvarig 

företagssäljare inte jobbar. Denna lösning betyder att det alltid är en person ansvarig 

för B2B-kunderna på plats under butikens alla öppettider. Då kan man alltid hänvisa 

B2B-kunderna till denna person som är ansvarig just då och det är något som B2B-

kunderna värdesätter, ”En gång när jag var inne i en butik så hämtade 

butikspersonalen en person som var företagsansvarig och den personen var väldigt 

påläst och hjälpsam och det gav ett väldigt professionellt och positivt intryck” [B-1]. 

När ansvarig företagssäljare inte är på plats kan den personen ur denna grupp som 

istället är ansvarig se till att B2B-kunderna får den service de förväntar sig. 

Genom att bygga upp ett kommunikationssystem baserat på ansvarig företagssäljare 

och gruppen av B2B-specialister kan B2B-kunderna alltid tas emot på ett 

professionellt sätt och sedan lämnas över till den ansvariga företagssäljaren som 
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fortsätter att utveckla relationen mellan butiken och B2B-kunden när den personen 

jobbar under vanliga kontorstider. Denna lösning bygger på ett väl fungerande 

kommunikationssystem och samarbete mellan ansvarig företagssäljare och B2B-

specialisterna så att ingen information fastnar däremellan som kan riskera relationen 

till B2B-kunderna. 

Denna kommunikationslösning behöver också fungera så att B2B-kunderna alltid kan 

kontakta den som är B2B-ansvarig i butiken vid det specifika tillfället för att få bästa 

service som de förväntar sig som flera B2B-kunder uttalat sig om, ”Man ska kunna 

förvarna att man kommer för att få snabbare och smidigare service. Att det är klart att 

hämtas när man kommer” [B-2]. Att hantera utmaningen med personligt bemötande 

genom att alltid ha en B2B-ansvarig på plats i butiken och ett väl fungerande 

kommunikationssystem, både internet inom denna grupp samt externt mot B2B-

kunderna, möjliggör att B2B-kunderna alltid kan få den service och det bemötande 

som de förväntar sig. 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

Baserat på intervjuer med butikschefer och affärsområdeschef från säljande 

organisation samt B2B-kunder har fyra utmaningar identifierats som är särskilt 

utmärkande. Dessa fyra utmaningar är sammanställda i tabellen nedan tillsammans 

med representativa citat från båda parter samt förslag på hur utmaningarna kan 

hanteras. 
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Tabell 3: Sammanställning av utmaningar och hantering 

Utmaning Representativa citat Hantering 

Enkelhet 

(Orderkvalificerare) 

”Katastrof om en anställd ska 

stå och vänta istället för att 

vara hos kund och dra in 

pengar” [B-10] 

”Vi märker att B2B-kunderna 

vill ha en smidig transaktion i 

form av betalmedel” [S-2] 

 Smidig betalningslösning 
 

 Differentiera flödet för 

B2B-kunder 

Tillgänglighet 

(Orderkvalificerare) 

”Svårt att hitta produkter för 

företag i denna typ av butik” 

[B-6] 

”Företag vill ha produkter som 

håller för deras användande” 

[S-4] 

 Grundsortiment 

tillgängligt direkt 
 

 Beställningssortiment 

tillgängligt snabbt. 

Identifiering 

(Ordervinnare) 

”Identifiera om man är privat 

eller företag, som företag har 

man ett annat behov av 

service” [B-4] 

”Vi klarar inte av att se i rätt 

tid om det är privatkund eller 

företagskund” [S-6] 

 Separata kösystem 
 

 Separat B2B-ställe 

Personligt 

Bemötande 

(Ordervinnare) 

”Viktigt med personligt 

bemötande, någon man enkelt 

kan kontakta vid behov” [B-8] 

”Bearbeta kunden och arbeta 

långsiktigt för att skapa och 

bibehålla en relation” [S-5] 

 Kommunikationssystem 
 

 B2B-ansvarig 

För att hantera utmaningarna på ett framgångsrikt sätt behöver de hanteras i rätt 

ordning beroende på hur de är kopplade och påverkar varandra i köpprocessen. De 

utmaningar som har kategoriserats som orderkvalificerare behöver prioriteras först 

eftersom de utgör grunden för att kunderna ens ska överväga att handla i en specifik 

butik. Därför bör utmaningarna med enkelhet och tillgänglighet hanteras i första hand. 

I andra prioritet bör utmaningarna som har kategoriserats som ordervinnare hanteras 

eftersom de utgör kriterier som gör att B2B-kunderna kommer att välja just den 
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butiken framför en annan som också uppfyller kundens grundkriterier. Därför bör 

utmaningarna kring identifiering och personligt bemötande hanteras i andra hand när 

orderkvalificerare redan är hanterade. Detta betyder i slutändan att kundernas kriterier 

för både ordervinnare och orderkvalificerare är uppfyllda och att butiken är starkare 

konkurrensmässigt vilket ökar möjligheterna för en framgångsrik B2B-försäljning.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Detta avsnitt innehåller diskussioner och slutsatser, vilken betydelse studien har 

teoretiskt och praktiskt, baserat på studiens resultat som presenterades i föregående 

avsnitt. 

5.1 Sammanfattning av studien 

Denna studie har bedrivits i syfte att öka förståelsen kring vilka utmaningar som är 

särskilt utmärkande när traditionell detaljhandel vill utveckla sin försäljning mot B2B-

kunder samt hur dessa utmaningar kan hanteras. Resultatet visar på fyra utmaningar 

som har identifierats som särskilt utmärkande samt hur dessa kan kopplas till teori 

kring orderkvalificerare och ordervinnare för att få ökad förståelse hur de påverkar 

kundens köpbeteende. Förslag på hur dessa fyra utmaningar kan hanteras har tagits 

fram genom att analysera datainsamlingen från informanterna samt baserat på teori 

kring skillnaderna i konsumenters och organisationers köpbeteende. 

De fyra utmaningarna som har identifierats som särskilt utmanande är enkelhet och 

tillgänglighet som kan kopplas till orderkvalificerare samt identifiering och personligt 

bemötande som kan kopplas till ordervinnare. Hur dessa fyra utmaningar kan hanteras 

skiljer sig åt mellan dem. Det som är gemensamt är att det behöver byggas upp en 

effektiv struktur kring flödet för B2B-kunderna i butikerna, ett sortiment som finns 

tillgängligt enligt B2B-kundernas förväntningar samt en organisation som kan ta hand 

om B2B-kunderna och ge den service som förväntas. Dessa identifierade utmaningar 

samt hanterandet av dem kan hjälpa företag att öka förståelsen kring vilka områden 

som behöver prioriteras vid utvecklandet av sin försäljning mot B2B-kunder. 

5.2 Studiens teoretiska bidrag 

Tidigare forskning av Dant & Brown (2008) har kommit fram till att den traditionella 

uppdelningen mellan B2B och B2C är föråldrad och visar samtidigt på att det är flera 

aktörer inom detaljhandeln som redan jobbar aktivt med att försöka föra ihop dessa 

affärsområden inom samma organisation. Däremot finns det inga tidigare studier som 
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studerar vilka utmaningar denna sammanföring medför när man kommer från B2C-

hållet. Denna studies teoretiska bidrag är därför att identifiera vilka utmaningar som 

träder fram som utmärkande när man vill utveckla sin försäljning mot B2B från att 

endast haft ett försäljningsfokus på B2C tidigare. Mer specifikt bidrar denna studie 

både till bekräftande av vad tidigare studier har kommit fram till vilket stärker deras 

bidrag, den bidrar även med att koppla ihop redan befintliga teorier med varandra för 

att öka förståelsen hur de kompletterar varandra och fungerar i nya miljöer. 

Studien bidrar med en djupare förståelse kring övergången från konsumenters 

köpbeteende till organisationers köpbeteende och bekräftar även vad tidigare studier 

har kommit fram till avseende organisatoriskt köpbeteende och mer specifikt dess 

hygienfaktorer i industriell detaljhandel. De identifierade utmaningarna har kopplats 

samman med teorier kring orderkvalificerare och ordervinnare i anslutning till köp i 

fysiska butiker för att bidra med en djupare förståelse kring hur dessa utmaningar 

påverkar kundernas köpbeteende och vart i köpprocessen de kan placeras. Kopplingen 

till dessa teorier gör att denna studie bidrar med en ökad förståelse för hur de 

identifierade utmaningarna ska hanteras på ett framgångsrikt sätt. 

Studien visar tydligt på att det finns tydliga utmaningar i samband med detta och har 

identifierat fyra utmaningar som kan anses vara särskilt utmärkande. Två av de 

identifierade utmaningarna som berör enkelhet och tillgänglighet bekräftar och styrker 

vad tidigare studier har kommit fram till medan de två sista utmaningarna som berör 

identifiering och personligt bemötande bidrar med nya insikter till tidigare studier. 

Tidigare studier har identifierat att butikspersonalen har större betydelse för B2B-

kunder vilket kan kopplas indirekt till identifiering och personlig bemötande och 

denna studie bidrar med att bryta ned detta i mindre beståndsdelar för att förstå hur det 

påverkar säljare och köpare samt hur det ska hanteras. 

5.3 Studiens praktiska bidrag 

I dagens utmanande situation med att fysiska butiker möter en allt tuffare konkurrens 

från internetbutiker kan denna studie bidra med flera praktiska bidrag till företag inom 
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detaljhandeln för att stärka deras konkurrenskraft och överlevnadsförmåga. Studien 

kan hjälpa företag med fysiska butiker att öka förståelsen kring vilka utmaningar som 

är utmärkande när de vill utveckla försäljningen mot B2B-kunder och bidrar där med 

insikt om fyra utmaningar som har identifierats som särkskit utmärkande.  

Studiens praktiska bidrag är aktuellt både för företag som redan har en fungerande 

B2B-försäljning men som vill utveckla den ytterligare samt för företag som ska bredda 

sina affärsområden och starta upp en ny satsning på försäljning mot B2B-kunder. 

Studien är särskilt lämplig för butikschefer som vill utveckla B2B-försäljningen i sin 

butik eftersom de identifierade utmaningarna samt hanteringen av dem vanligtvis är 

deras direkta ansvarsområden. Studien hjälper också butikscheferna att analysera sina 

egna svagheter i förhållande till dessa identifierade utmaningar. Studien är också 

intressant för övergripande företagsledning för en hel butikskedja om dessa 

identifierade utmaningar är generella för hela kedjan och därför även behöver hanteras 

på övergripande koncernnivå. Studien bidrar med konkreta förslag till företagen på hur 

utmaningarna kan hanteras samt i vilken ordning de bör hanteras för öka möjligheterna 

för ett framgångsrikt utförande och resultat. 

Genom att relevanta företag blir medvetna om dessa identifierade utmaningar och 

vilka åtgärder man kan ta för att hantera dem så kan det öka deras möjlighet att möta 

B2B-kundernas behov och förväntningar och på det sättet öka sin konkurrenskraft 

gentemot andra konkurrenter, båda fysiska butiker och internetbutiker. 

5.4 Studiens begränsningar 

Med denna studie kommer det två huvudsakliga begränsningar. Den första är att 

samtliga informanter från den säljande organisationen kommer från samma 

organisation, en organisation som dessutom är mindre framgångsrik inom detta 

område. Detta kan medföra risker med att utmaningar som är mer 

organisationsrelaterade än generella kan framträda och att det därför är oklart om 

resultatet kan generaliseras till andra organisationer. Denna risk minimeras dock av att 

samtliga identifierade utmaningar bekräftas från både säljande och köpande part samt 
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att alla informanter som representerar B2B-kunderna kommer från olika 

organisationer. En annan begränsning med studien är att datainsamlingen har fokuserat 

kring detaljhandel avseende elektronikprodukter och inte detaljhandeln generellt. Det 

är därför oklart i vilken omfattning studiens resultat kan generaliseras till fler områden 

inom detaljhandeln. 

5.5 Förslag på framtida forskning 

Denna studie visar på flertalet utmaningar inom området och detaljhandelns 

utmaningar med konkurrens från internetbutiker kommer bli än mer relevant i 

framtiden också med fortsatt utveckling av digitaliseringen och förändrade 

köpbeteenden hos kunderna.  Eftersom det är ett generellt problem för detaljhandeln 

och inte enbart inom elektronikprodukter som har studerats här, hade det varit väldigt 

intressant för framtida studier att utvidga denna studie till fler områden inom 

detaljhandeln. Detta kan bidra med insikt om denna studies bidrag kan generaliseras 

till fler områden inom detaljhandeln eller om det är mer specifikt för 

elektronikprodukter. Det hade också varit intressant med framtida studier som kan 

undersöka om även orderkvalificerare och ordervinnare är likvärdiga för andra 

områden inom detaljhandeln eller om dessa också skiljer sig åt. 

Till sist hade det också varit intressant med framtida studier som inkluderar fler 

företag för att kunna möjliggöra en större generalisering av resultatet. Framförallt 

studier som kan jämföra mer framgångsrika och mindre framgångsrika företag 

avseende B2B-försäljning för att kunna identifiera skillnader mellan dem.  Då skulle 

också begränsningarna som har identifierats med denna studie adresseras. 

5.6 Slutsats 

Digitaliseringen i samhället har medfört nya möjligheter för företag att nå ut till sina 

kunder och sälja produkter och tjänster, något som också har ändrat kundernas 

köpbeteenden. Detta har inneburit stora utmaningar för den traditionella detaljhandeln 

med fysiska butiker med tuff konkurrens från internetbutiker som kan konkurrera på 

andra villkor för att driva ner prissättningen på marknaden. Ett sätt för företag med 
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fysiska butiker att hantera denna utmaning är att öka sin servicegrad samt att hitta nya 

kundsegment att sälja till. Den här studien har därför undersökt vilka utmaningar som 

är särskilt utmärkande när fysiska butiker önskar utveckla sin försäljning mot B2B-

kunder från att tidigare enbart haft ett fokus på B2C-kunder. Studien visar att det är 

tydliga skillnader i privatpersoner och organisationers köpbeteenden även i detta 

område inom detaljhandeln trots att produkterna anses vara väldigt homogena.  

Resultatet visar på fyra utmaningar som har identifierats som särskilt utmärkande och 

dessa är enkelhet, tillgänglighet, identifiering samt personligt bemötande. Kopplat till 

tidigare teorier visar också studiens resultat att det är viktigt att dessa utmaningar 

hanteras i rätt ordning och på rätt sätt och har därför bidragit med förslag på konkreta 

hanteringar av utmaningarna. Slutsatsen är att ledningen i butikerna behöver utveckla 

processer och flöden för att vara mer anpassade för B2B-kunder samt göra en 

omorganisation för att ha specialiserad personal som kan ta hand om B2B-kunderna. 

Genom att öka förståelsen kring dessa utmaningar samt hur de kan hanteras kan det 

hjälpa företag att utveckla sin försäljning mot B2B-kunder samt stärka sin 

konkurrenskraft mot både andra fysiska butiker och även internetbutiker. Butiker har 

stort behov av att öka sin överlevnadsförmåga även i framtiden när konkurrensen i 

detaljhandeln fortsätter att intensifieras. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDER 

Intervjuguide – Säljande organisation 

1. Vad anser ni är det väsentliga skillnaderna mellan B2C-kunder och B2B-

kunder? 

2. Vad anser ni är väsentligt för att attrahera B2B-kunder till butikerna? 

3. Vad anser ni är väsentligt för att få B2B-kunder att handla när de väl kommit 

in i butikerna? 

4. Vilka åtgärder har ni tagit internt i företaget för att differentiera er försäljning 

och service mot B2B-kunder? 

5. Vilka åtgärder har ni tagit externt mot kunder för att differentiera er 

försäljning och service mot B2B-kunder? 

6. Jobbar personalen aktivt med att identifiera och bemöta B2B-kunder på ett 

annorlunda sätt? Om ja, hur? 

7. Vad har varit mest utmanande internt i företaget hittills i samband med 

utvecklingen av er B2B-försäljning? 

8. Vad har varit mest utmanande externt mot kunderna hittills i samband med 

utvecklingen av er B2B-försäljning? 

9. Vad anser ni är mest utmanande internt i företaget framöver för att ytterligare 

utveckla B2B-försäljningen? 

10. Vad anser ni är mest utmanande externt mot kunderna framöver för att 

ytterligare utveckla B2B-försäljningen? 
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Intervjuguide - B2B-kund (lång version) 

1. Hur många inköp gör du som företagskund per år inom elektronik? 

2. Hur stort är företaget som du köper åt mätt i antal anställda och omsättning? 

3. Vilka saker är väsentliga när ni väljer om ni ska göra era inköp via internet eller i 

fysisk butik? 

4. Vilka grundläggande behov måste en butik uppfylla för att ni ska överväga att 

handla där? 

5. Vilka saker är mest avgörande för i vilken butik ni väljer att handla om ni har 

flera butiker att välja på som alla uppfyller era grundläggande behov? 

6. Hur värderar ni pris och service/tjänster i förhållande till varandra vid dessa 

inköp? 

7. Vilka väsentliga skillnader ser du på att handla åt företaget jämfört mot när du 

handlar privat? 

8. Är det tydligt vilka butiker som även har speciella utbud och tjänster/service för 

er som är företagskunder? Om ja, hur? 

9. Upplever ni att ni får ett annorlunda bemötande av personalen i butiker när ni 

handlar som företagskund istället för privatkund? Om ja, hur? 

10. Vilka saker kan butiker ytterligare utveckla för att på ett ännu bättre sätt möta era 

behov och förväntningar?  



iii 

 

Intervjuguide B2B-kund (kort version) 

1. Hur många inköp gör du som företagskund per år inom elektronik? 

2. Hur stort är företaget som du köpet åt mätt i antal anställda och omsättning? 

3. Vilka saker är väsentliga när ni väljer om ni ska göra era inköp via internet eller 

i fysisk butik? 

4. Vilka grundläggande behov måste en butik uppfylla för att ni ska överväga att 

handla där? 

5. Vilka saker är mest avgörande för i vilken butik ni väljer att handla om ni har 

flera butiker att välja på som uppfyller era grundläggande behov? 
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BILAGA 2 – INFORMANTER 

Intervjuobjekt Roll Tid ID Datum 

Säljande organisation Butikschef 40 min S-1 2017-04-25 

Säljande organisation Butikschef 50 min S-2 2014-04-25 

Säljande organisation Butikschef 42 min S-3 2017-04-27 

Säljande organisation Butikschef 48 min S-4 2017-04-28 

Säljande organisation Butikschef 35 min S-5 2017-05-02 

Säljande organisation Butikschef 46 min S-6 2017-05-03 

Säljande organisation Affärsområdeschef B2B 50 min S-7 2017-05-08 

B2B-kund (lång) Inköpschef 40 min B-1 2017-04-27 

B2B-kund (lång) IT- och Ekonomichef 37 min B-2 2017-04-26 

B2B-kund (lång) VD 55 min B-3 2017-05-08 

B2B-kund (lång) VD 45 min B-4 2017-05-08 

B2B-kund (lång) VD 50 min B-5 2017-05-09 

B2B-kund (kort) Försäljningschef 15 min B-6 2017-05-11 

B2B-kund (kort) Projektledare 12 min B-7 2017-05-11 

B2B-kund (kort) VD 17 min B-8 2017-05-11 

B2B-kund (kort) Platschef 20 min B-9 2017-05-11 

B2B-kund (kort) VD 14 min B-10 2017-05-11 

 

 

 


