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Abstract 

 

Keywords: electronic commerce, physical retailing, multichannel retailing 

 

This study shows that in a time when electronic commerce is increasing, the Swedish 

company Jula has decided to closure their electronic retailing channel, to instead expand their 

physical retailing channel. The last decades the academics have focused on multichannel 

retailing business to reach success on the market. They have accordingly not focused on 

business stops running multichannel retailing, which the example with Jula can illustrate. 

Through an interview with Jula and indirectly data proves that the academics have not 

included essential aspects in practice, and that there are business today that can reach success 

and have competitive advantages without multichannel retailing, plus factors that influenced 

Jula in the decision to closure. This discharges in a model of multichannel retailing, which 

includes Julas specific case and their choice, to illustrate Julas different procedure.



 

 

 

Sammanfattning 

 

Nyckelord: elektronisk handel, fysisk försäljning, kombinerade försäljningskanaler 

 

Studien uppmärksammar det svenska företaget Jula, som vid en tidpunkt då tillväxt råder på 

den elektroniska marknaden, väljer att lägga ner den elektroniska försäljningskanalen, för att 

istället satsa på den fysiska försäljningskanalen. Forskare har de senaste decennierna 

fokuserat på att företag bör vara verksamma genom kombinerade försäljningskanaler, fysisk 

försäljning och elektronisk handel, för att nå framgång. Därmed har de inte haft fokus på att 

företag slutar driva kombinerade försäljningskanaler, vilket företaget Jula kan illustrera. 

Genom att studera företaget Jula, med hjälp av en intervju och sekundärdata, påvisas att 

forskare hittills inte beaktat väsentliga faktorer i praktiken, och att det idag finns företag som 

kan vara framgångsrika och konkurrenskraftiga utan kombinerade försäljningskanaler. Även 

faktorer som ligger till grund för valet av att inte bedriva elektronisk handel påvisas. Detta 

mynnar sedan ut i en modell som berör kombinerade försäljningskanaler, där Julas fall och 

agerande finns implementerat, för att illustrera företagets tillvägagångssätt.     
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel redogörs för vad som kommer att undersökas genom denna studie. 

En introduktion till det område som kommer att behandlas ges och mynnar därefter ut i syfte 

och problemställningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

År 1995 fick world wide webb sin stora spridning och tusentals företag började etablera sin 

verksamhet på Internet för att kunna annonsera, marknadsföra och erbjuda sina produkter och 

tjänster. Detta skapade Internets framtid och formade även Internet till en framtida elektronisk 

marknadsplats (Colarelli O’Connor & O’Keefe 1997). Internet har förändrat våra liv, såväl 

hemma, i skolan, på jobbet och på fritiden (Turban, Lee, King & Chung 2000). En av de 

största förändringarna berör hur affärer görs, det vill säga hur vi hanterar marknaden och 

handel. Elektronisk handel omfattar transaktioner som sker över Internet, det vill säga köp av 

varor, tjänster eller informationsutbyte (Turban et al. 2000). Forskare inom området hävdar att 

elektronisk handel är en viktig teknologi som kan skapa konkurrensfördelar för företag (Alba, 

Lynch, Weitz, Janiszewski, Lutzsawyer & Wood 1997). Fördelar för företag som utnyttjar 

elektronisk handel som försäljningskanal är kostnadsreduktion, obegränsade öppettider, 

mindre behov av utvecklad infrastruktur, kan erbjuda ett större utbud, tydligare image, bättre 

kundrelationer och service samt att marknaden expanderar enligt Turban et al. (2000) och 

Enders och Jelassi (2000). Det diskuteras även om att Internet och den elektroniska 

marknaden är en viktig teknologi som företag har att handskas med för att lyckas strategiskt i 

framtiden (Porter, 2001). Den elektroniska marknaden har även blivit attraktivare för fler 

företag (Bernstein & Zheng 2006). Företag med enbart en försäljningskanal kan även komma 

att hamna vid sidan av om de inte följer med i utvecklingen då konsumenter väljer och 

utnyttjar båda kanalerna (Alba et al. 1997). 

 

Statistik påvisar att svensk e-handel växer för varje år som går och att fler företag och 

konsumenter även finns på den globala e-handelsmarknaden (Geiser 2010; Hedström 2011). 

Hedström (2011) skriver för Svensk handel, som är Svenskt näringslivs största 

medlemsorganisation, att allt fler konsumenter utnyttjar Internet för att genomföra sina inköp. 

Svensk e-handels omsättning har fördubblats de senaste fem åren och uppgår år 2010 till 

drygt 25 miljarder svenska kronor. Försäljning via Internet ökar dessutom mer än den totala 

detaljhandeln. Gunnilstam (2011
A
) skriver på hemsidan ehandel.se att 86 procent av svenska 

konsumenter kommer att hålla fast vid sina vanor gällande köp via Internet eller till och med 

att öka sina vanor. E-handel som försäljningskanal kommer även att fortsätta ta 

marknadsandelar från detaljhandeln och konsumenter sägs även styra om sina köp från 

fysiska butiker till elektroniska butiker. Detaljhandeln har endast ökat med 2,4 procent från år 

2010, medan e-handelns motsvarande omsättningstillväxt har ökat med 8,4 procent 

(Gunnilstam, 2011
B
). Under e-handelns framväxt och utveckling har även den akademiska 

världen lagt vikt vid att studera området och dess olika inriktningar. Doherty och Chadwick 
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(2010) tar upp tre olika inriktningar inom forskningen rörande elektronisk handel. Dessa tre 

inriktningar omfattar: e-handelns påverkan och dess potential samt hot att ta över den 

traditionella fysiska försäljningskanalen, hur den elektroniska marknadsplatsen fungerar och 

hur det påverkar konsumenters shoppingbeteende samt hur maktbalansering varierar mellan 

olika segment av ett företags leverantörskedja, det vill säga företagslänken fram till slutlig 

produkt. Vidare har denna studie fokus på forskningsinriktningen gällande hur elektronisk 

handel påverkar den traditionella fysiska marknaden och hur företag strategiskt hanterar och 

kombinerar eller inte kombinerar försäljningskanalerna, elektronisk försäljning och fysisk 

försäljning. Enligt flertalet forskare (Enders & Jelassi 2000; Porter 2001; Gulati & Garino 

2000; Tse & Soufani 2003; Bahn & Fischer 2003; Rangaswamy & Van Bruggen 2005; 

Bernstein, Song & Zheng 2006; Weltevreden & Boschma 2008; Wolk & Skiera 2009; Noble, 

Shenkan & Shi 2009) bör företag kombinera försäljningskanalerna fysisk försäljning och 

elektronisk handel för att erhålla fördelar som konkurrensfördelar och nå framgång på 

marknaden. Enligt dessa forskare bör utgångspunkten vara en kombination av kanalerna för 

att ligga steget före andra företag. 

 

Doherty och Chadwick (2010) menar att det kan vara ett klokt strategiskt val för företag att 

agera på den elektroniska marknaden då elektronisk handel kommer fortsätta att utvecklas. 

Företag måste fokusera på hur de mer effektivt kan integrera kanalerna i sin verksamhet för 

att kunna förse kunder med högsta möjliga service. Företag kan endast utveckla och 

upprätthålla konkurrensfördelar genom att bilda en elektronisk affärsmodell i 

överensstämmelse med företagets värdeskapande (Kao & Goo 2004). En kombination av 

försäljningskanalerna måste även ske så de speglar ett företags värdekedjeaktiviteter (Bahn & 

Fischer 2003). En modell har utvecklats av Enders och Jelassi (2000), se figur 1 kapitel 2, 

som beskriver hur amerikanska företag kombinerar och slår ihop försäljningskanalerna, vilket 

de även hävdar utgör en trend på andra marknader. Företag med antingen enbart fysisk eller 

elektronisk verksamhet, startar upp den andra försäljningskanalen som tidigare inte utnyttjats. 

Detta sker inom ett kortare till medellångt tidsperspektiv i avseende på värdeskapande. Detta 

gör företag för att bemöta den rådande marknaden som karaktäriseras av stark efterfrågan och 

konkurrens. Det väsentliga är att möta konsumenternas efterfrågan och kunna nå ut till dem 

oavsett var de befinner sig. Vidare hävdas med modellen att företag som helt kombinerat 

kanalerna efter en längre tidsperiod låter andra företag sköta delar av deras värdekedja för att 

själva kunna fokusera på värdeskapande till kund samt på sina kärnkompetenser och därmed 

nå framgång. Med värdekedja avses enligt Enders och Jelassi (2000), och fortsättningsvis i 

denna studie, som detsamma som leverantörskedja vilken inkluderar funktioner som lagring, 

transport och hantering av produkter och att produkterna når kund genom dessa delar och 

således även skapar värde för kund.  

 

Då nämnda forskare och Geiser (2010) samt Hedström (2011) visar på e-handelns framväxt, 

och de fördelar som föreligger vid kombination av försäljningskanalerna, borde det vara ett 

strategiskt val att verka på den elektroniska marknaden. I praktiken finns dock ett företag som 
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valt att inte längre kombinera försäljningskanalerna och istället satsa på fysisk försäljning. 

Detta trots att de lever upp till viktiga framgångskriterier som enligt Turban et al. (2000) avser 

att besitta ett etablerat varumärke, ha fysiska butiker, ett kundsegment med mera. Det svenska 

företaget, som i detta fall avser företaget Jula, som under en längre tid varit verksamma med 

både e-handel, postorder och fysisk försäljning men nu valt att avveckla både sin e-handel och 

postorder för att istället satsa på sin fysiska försäljning (Jula, 2011
A
). Att inte kombinera 

försäljningskanalerna visar på det motsatta mot e-handelns framgångssaga, både teoretiskt 

och praktiskt. Detta väcker intresset att kritiskt granska nuvarande teorier och framför allt den 

modell, framtagen av Enders och Jelassi (2000), som påvisar det motsatta som optimalt för att 

nå framgång på dagens konkurrensutsatta marknad. Julas agerande väcker därmed frågan om 

en kombination av försäljningskanalerna kanske inte utgör det mest ulltimata för företag i 

praktiken. Denna studie avser därmed att fokusera på den del av Enders och Jelassi:s (2000) 

modell som berör att företag med fysisk försäljning bör gå mot att kombinera 

försäljningskanalerna. Detta innebär att studien bortser från den del i modellen som avser att 

företag som är verksamma med enbart elektronisk försäljning bör kombinera kanalerna. Att 

Jula hade postorder och hur det har påverkat Julas agerande kring implementering och 

avveckling av e-handeln bortses från i denna studie då fokus väljs att läggas på sambandet 

mellan e-handel och kombinerade försäljningskanaler. Intressant med studien är även att ge en 

svensk prägel till den teoretiska inriktningen som hittills dominerats av övriga delar av 

världen med undersökningar genomförda i bland annat i USA, Storbritannien och till viss del 

övriga Europa.  

 

En studie av företaget Jula skulle kunna ge en praktisk bild till modellen och därmed påvisa 

och tillägga varför de går i motsatt riktning mot vad som rekommenderas samt hur Jula inte 

följer den rådande diskursen inom forskningen rörande kombinerade försäljningskanaler. 

Forskarna som nämnts ovan har hittills fokuserat på hur företag bör agera för att lyckas 

strategiskt i framtiden genom e-handel. Dessutom gett rekommendationer om hur företag ska 

hantera och bemöta utvecklingen av den elektroniska försäljningskanalen. Aspekter som 

saknas är därmed hur det fungerar för ett företag, i detta avseende företaget Jula, som inte 

längre är verksamma med e-handel, hur de beter sig, hur de skapar framgång och varför de 

väljer att avveckla sin e-handel. Detta då tidigare teorier visat hur framgång skapas och hur 

företag har gått till väga med hjälp av den elektroniska försäljningskanalen. Detta väcker 

intresse i att studera och skapa förståelse kring Julas agerande gällande hur de strategiskt 

hanterar försäljningskanalerna, elektronisk försäljning och fysisk försäljning, och varför de 

väljer att inte kombinera dem för försäljning samt att kritiskt granska och med detta bidra till 

Enders och Jelassi:s (2000) modell. 
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1.2 Syfte och problemställning 

Syftet med studien är att kritiskt granska de teorier som berör kombinerade 

försäljningskanaler samt vidareutveckla modellen av Enders och Jelassi (2000), som saknar 

infallsvinkeln om att undantag finns avseende en kombination av försäljningskanalerna. 

 

 Kan Enders och Jelassi:s (2000) modell, med avseende på den del som avser att företag med 

fysisk försäljning bör kombinera försäljningskanalerna, och forskare med liknande åsikter ha 

missat väsentliga faktorer i praktiken, vad gäller kombinerade försäljningskanaler, och i 

sådant fall vilka? 

 

 Under vilka omständigheter är inte en kombination av försäljningskanalerna nödvändig för att 

företag ska nå framgång och skapa konkurrensfördelar? 
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2. ”Företag bör sträva efter kombinerade försäljningskanaler” 

 

I detta kapitel ges en bild över hur företag enligt teorier bör agera och strategiskt hantera 

kombinerade försäljningskanaler. Dessutom hur ett företags förkunskaper och storlek har 

betydelse för en kombination samt hur humanfaktorer, konsumenter och kannibalisering 

påverkar utgången av att driva kombinerade försäljningskanaler. Enders och Jelassi:s (2000) 

modell återges utförligt och väsentliga hinder som påverkar valet av att driva kombinerade 

försäljningskanaler ges. 

 

2.1 Att kombinera försäljningskanalerna 

För att företag ska nå framgång och skapa konkurrensfördelar hävdar Enders & Jelassi (2000) 

och flertalet forskare (Porter 2001; Gulati & Garino 2000; Tse & Soufani 2003; Bahn & 

Fischer 2004; Rangaswamy & Van Bruggen 2005; Weltevreden & Boschma 2008; Wolk & 

Skiera 2009; Noble, Shenkan & Shi 2009; Doherty & Chadwick 2010) att företag måste satsa 

på att kombinera försäljningskanalerna, elektronisk handel och traditionell fysisk försäljning. 

Enders och Jelassi (2000) menar att traditionella återförsäljare nått en tidpunkt då de inte kan 

ignorera vikten av e-handel och tillväxten av e-handlare. Bland annat då tidigare lojala 

konsumenter byter till andra företag som verkar inom båda kanalerna. Enligt Porter (2001) är 

det företag, som använder Internet som komplement till traditionella sätt att konkurrera, som 

gör succé på marknaden. Även flera empiriska studier visar på att företag går mot att 

kombinera försäljningskanalerna på ett eller annat sätt (Enders & Jelassi 2000; Gulati & 

Garino 2000; Madlberger 2004; Weltevreden & Boschma 2008; Bahn & Fischer 2003). Bland 

annat hävdas att det är etablerade företag med kombinerade försäljningskanaler som idag 

utgör den dominanta rollen på marknaden, snarare än företag som enbart är verksamma 

genom en försäljningskanal. Enders och Jelassi:s (2000) modell, se figur 1, som utgör 

utgångspunkten för de teorier som berörs i detta kapitel visar hur företag tenderar att allt mer 

gå mot kombinerade försäljningskanaler.  
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          Traditionell fysisk försäljning              Kombinerade                    Enbart elektronisk handel                                                                                                            

                                                    försäljningskanaler 
           

 Låg                                                                        Grad av                                                              Hög 

                                                                       Internetanvändande 

                                                         

                                                        Figur 1: Kombinerade försäljningskanaler 
(Enders & Jelassi 2000, s.549) 

 

Utifrån vad modellen visar är företag vid utgångspunkt enbart verksamma genom fysisk 

försäljning eller genom elektronisk försäljning. De företag som enbart bedriver fysisk 

försäljning har en högt utvecklad värdekedja, vilket innebär att de har hög grad av 

värdekedjeintegration. Detta innebär att logistik, distribution, lager, butiker med mera är väl 

integrerat i verksamheten och fungerar bra samt att allt styrs av företaget självt. Företag med 

enbart fysisk försäljning har även låg grad av Internetanvändande i sin verksamhet, det vill 

säga att de inte utnyttjar Internet i den mån som är möjlig. De företag som istället är 

verksamma genom att enbart bedriva elektronisk försäljning, och som i denna studie bortses 

ifrån, har hög grad av Internetanvändande men med en låg värdekedjeintegration. De är med 

andra ord varandras motsatser. 

De företag som kombinerar kanalerna hamnar utifrån modellen i mittenkolumnerna, det vill 

säga med kombinerade försäljningskanaler och balanserat Internetanvändande, men med hög 

värdekedjeintegration som fortfarande är självstyrd, vilket innebär att företaget har kontrollen 

över kedjan. På lång sikt, efter att kombinering genomförts, antas företag gå mot lägre 

värdekedjeintegration då företaget väljer att fördela led av värdekedjan på andra företag för att 

själva kunna fokusera på värde till kund och därur bli mer framgångsrika. Detta antas möjligt 

då tekniken ständigt utvecklas, vilket medför att ett företag som bedriver kombinerade 

försäljningskanaler kan fokusera på sina kärnkompetenser, vad gäller kundrelationer, och låta 

andra utomstående företag ta hand om deras logistik. Detta samtidigt som företaget försöker 

upprätthålla hög nivå på tjänsternas kvalitet och vidmakthålla kundtillfredsställelse. Då 

logistiken tas om hand av utomstående företag kan det ge högre kvalitet för företaget i form 

av de utomstående företagens kunskap och lägre priser, samt tack vare de stordriftsfördelar de 

Företag med enbart 

fysisk försäljning 

 

Nära till 
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kan åstadkomma tillsammans. När detta är helt genomfört, vilket antas ske på lång sikt blir 

värdekedjeintegrationen låg eftersom delar av kedjan förflyttats från företaget och inte längre 

är självstyrt. Denna slutliga placering, och vad som anses att företag tenderar att gå mot enligt 

Enders och Jelassi (2000), innebär således att ett företag kombinerar försäljningskanalerna, 

värdekedjeintegrationen blir låg eftersom leden fördelats på utomstående företag samt att 

graden av Internetanvändande balanseras istället för att dras mot lågt eller högt användande.     

 

2.2 Hur försäljningskanalerna ska kombineras 

Enders och Jelassi:s (2000) modell kan ses som ett strategiskt tillvägagångssätt vad gäller att 

företag bör gå mot att kombinera försäljningskanalerna. Trots detta, redogörs inte för eller i 

samband med modellen, mer djupgående för hur kombinering bör genomföras eller för hur 

kanalerna ska kombineras. Modellen har även fått kritik från Madlberger (2004) som anser att 

den har en del brister, efter att ha utfört studier över hur företag i USA och Storbritannien 

hanterar kombinerade försäljningskanaler. Madlberger (2004) anser att modellen bör förfinas 

en aning då den inte är anpassad för att kunna genomföra djupare analyser av ett företags 

strategier gällande att kombinera försäljningskanalerna. 

 

Detta har dock andra forskare som Gulati och Garino (2000), Bahn och Fischer (2003) samt 

Weltevreden och Boschma (2008) lagt vikt vid, det vill säga hur företag strategiskt ska gå 

tillväga för att kombinera kanalerna. Dessa strategier kan ses väsentliga för Enders och 

Jelassi:s (2000) modell för att kunna beskriva hur företag bör gå tillväga för att kombinera 

kanalerna. Weltevreden och Boschma (2008) samt Bahn och Fischer (2003) har lagt vikt vid 

hur företag bör göra och även hur de ska gå tillväga för att kombinera försäljningskanalerna. 

De redogör för strategier och tillvägagångssätt rörande i vilken grad företag hanterar den 

elektroniska marknaden. Strategierna delas upp mellan att enbart ligga till grund för 

informationsstrategi via den elektroniska marknaden och strategier för att driva elektronisk 

handel. Informationsstrategi innebär att ett företag använder en hemsida för att enbart upplysa 

konsumenter om sin existens, ha begränsad eller komplett produktinformation samt service 

eller för att erbjuda fullständig service och relationsbyggande. Vidare menar Weltevreden och 

Boschma (2008) att strategier för att driva elektronisk handel, innebär att ett företag på något 

sätt kombinerar sin fysiska verksamhet med försäljning via en hemsida. Detta för att öka det 

geografiska området och marknaden utan att påverka den fysiska försäljningen. Ytterligare ett 

tillvägagångssätt är att ett företags försäljning via en hemsida starkt efterliknar företagets 

fysiska försäljning men utan länk mellan försäljningskanalerna, eller att länken mellan 

kanalerna är stark och kunderna kan, oavsett kanal, köpa, byta samt ta emot leverans. Ett 

annat tillvägagångssätt är att ett företags hemsida utgör den dominanta försäljningskanalen 

och att den fysiska försäljningen utnyttjas i avseende att stötta den elektroniska försäljningen. 

 

Enligt Bahn och Fischer (2003) innebär istället kombinationsstrategier att ett företag använder 

den elektroniska försäljningskanalen för att bidra till varuförsäljningen, som sker via nätverk 

av återförsäljare. Det innebär att företaget försöker påverka konsumenter innan ett köp, 
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exempelvis genom att visa var den närmaste återförsäljaren är lokaliserad. Den elektroniska 

försäljningskanalen används även för att påverka konsumenter efter ett köp. Den elektroniska 

kanalen kan användas i begränsad omfattning som komplement till fysisk försäljning i butik 

genom försäljning, marknadsföring samt aktiviteter före och efter ett köp. Ytterligare ett 

tillvägagångssätt är att ett företag starkt kombinerar sina försäljningskanaler genom att utöva 

försäljning, marknadsföring samt aktiviteter före och efter ett köp samt möjliggör för sina 

konsumenter att handla via företagets hemsida i de fysiska butikerna. Detta innebär också att 

varor köpta via företagets hemsida vid missnöje kan återlämnas i dess butiker. Gulati och 

Garino (2000) har istället för hur företag bör kombinera kanalerna, bland annat haft fokus på 

hur företag efter genomförd kombination antingen bör hantera kanalerna kombinerat eller om 

de bör hanteras separat. Det väsentliga enligt dem är att försöka hitta en balans mellan 

kanalerna för att lyckas på marknaden. 

 

Strategier för att kombinera försäljningskanalerna anses även viktigt av bland andra Porter 

(2001) som menar att Internet gör strategier viktigare än någonsin, snarare än mindre viktiga. 

Det fungerar inte att använda Internet isolerat utan det måste integreras med ett företags 

övriga strategier. De strategier, som ett företag använder, påverkar även vad de får ut av att 

vara verksamma på den elektroniska marknaden enligt Weltevreden och Boschma (2008). 

Företag som är innovativa, dynamiska samt har en effektiv strategi, har möjlighet att göra 

intryck och växa snabbt på marknaden. Fortsättningsvis menar Doherty och Chadwick (2010) 

att företag måste utveckla strategier för att kunna besvara konsumenternas ökade krav på 

marknaden. Strategier som implementeras måste också skapa konkurrensfördelar på ett eller 

annat sätt enligt Alba et al. (1997). Antingen genom distributionseffektivitet, utökat sortiment 

av kompletterande varor, insamlande av kundfakta, information om företaget på Internet eller 

genom unika varor. Strategierna måste även hållas flexibla eftersom ett företag inte kan 

förvänta sig att platsen på marknaden är konstant. Enligt Tse (2007) väljer fortfarande en del 

konsumenter fysiska butiker framför elektroniska, beroende på vilka förkunskaper som krävs 

om en viss produkt. Hur konsumenterna ska erhålla dessa förkunskaper utgör därmed en 

viktig aspekt för företag att ha i åtanke. 

 

Noble, Shenkan och Shi (2009) anser dock att det inte finns någon strategi, beträffande att 

kombinera kanalerna, som passar för alla företag. Det är dock viktigt att företag har klart för 

sig vad de vill uppnå med ett visst agerande. Det som karaktäriserar de mest framgångsrika 

företagen att leverera långsiktiga marknadsandelar eller nischad strategi är enligt Wilcocks 

och Plant (2011) att de integrerar kundservice, marknadsföring, nyttjande av information och 

teknologi i sin verksamhet. Viktigt är även att särskilja företaget från andra genom att erbjuda 

unika kombinationer av produkter, service, information och relationer jämfört med dess 

konkurrenter. På lång sikt är det även angeläget att göra utbudet mindre priskänsligt på ett sätt 

som skapar ett attraktivt marknadssegment. 

Det är även mest troligt att ett företag som använder sig av strategier med starkt kombinerade 

försäljningskanaler blir mer konkurrenskraftiga och även presterar bättre än andra företag. 
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Därmed anses sådana strategier mest positiva för företag att utöva enligt Steinfield, Adelaar 

och Lai (2002) samt Weltevreden & Boschma (2008). Etablerade företag på den fysiska 

marknaden anses även ur strategisk synvinkel besitta fördelar, i jämförelse med företag som 

enbart verkar på den elektroniska marknaden enligt Porter (2001). Fördelar som bland annat 

att lättare kunna implementera den andra försäljningskanalen. Hur strategier bör hanteras och 

vilka fördelar det ger, bygger vidare på Enders och Jelassi:s (2000) modell genom att gå 

djupare in på och förklara hur företag bör gå tillväga för att skapa lyckade kombinationer av 

kanalerna. 

  

2.2.1 Kan visa sig mer svårhanterat än förväntat 

Utifrån att Enders och Jelassi:s (2000) modell visar att kombinerade försäljningskanaler är att 

sträva efter är det även väsentligt att beakta Weltevreden och Boschma (2008) samt Wolk och 

Skiera:s (2009) iakttagelser, trots att de är för en kombination, att Internet som 

försäljningskanal inte alltid behöver leda till fördelar för företag. Dessa hinder är även 

väsentliga utifrån att de ger en bild av vad företag kan ställas för vid implementering av en 

andra kanal. De är även av betydelse då den största delen av teorierna utgörs av uppmaningar 

att företag bör kombinera kanalerna och då hinder för en kombination inte är inkluderat i 

Enders och Jelassi:s (2000) modell. Weltevreden och Boschma (2008) samt Wolk och Skiera 

(2009) menar att implementering av den elektroniska försäljningskanalen kräver viss 

organisatorisk kompetens som alla företag möjligen inte besitter, vilket även Bahn och 

Fischer (2003) framhäver. Dessutom kräver implementeringen av kombinerade kanaler 

förändring av rutiner. Wilcocks och Plant (2001) belyser vikten av att införa nya 

ledningsperspektiv, återkommande principer och tillämpningar vid användande av Internet för 

att kunna uppnå en bra strategi, annars garanteras inte framgång inom kanalen. Noble, 

Shenkan och Shi (2009) reflekterar över att många företag upplevt det svårare än förväntat att 

ge sig ut på den elektroniska marknaden. Detta kan bland annat bero på att strategierna 

behöver vara väl integrerade genom alla kanaler, butiker, kataloger och Internet för att kunna 

ge de resultat som önskas. 

 

Post och Telestyrelsen (2001) i Sverige redovisar även de hinder som företag kan ställas inför 

vid användande och implementering av den elektroniska försäljningskanalen. Bland annat 

påstår de att ett företags kultur och IT-kompetens kan påverka utgången av att implementera 

den elektroniska försäljningskanalen precis som Weltevreden och Boschma (2008), Wolk och 

Skiera (2009) samt Bahn och Fischer (2003) hävdar. Företag måste därmed vara beredda på 

de uppoffringar och investeringar, som en implementering kräver. Vidare hävdar Post och 

Telestyrelsen (2001) att e-handelsmarknaden fått en negativ laddad stämpel på grund av 

misstro och bakslag efter att allt kring elektronisk handel varit så upptrissat under dess 

tillväxtperiod, vilket kan ses utgöra ett hinder för företag att lyckas med kombinerade 

försäljningskanaler. 
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2.2.2 Humanfaktorer och värdeskapande 

Det är inte bara kombinationen av försäljningskanalerna som forskare fokuserat på, utan andra 

mer djupgående aspekter som kan komma att beröra ett företags framgång vid kombinering 

av kanalerna, har lagts vikt vid. Bland annat hävdar Tse (2007) att det är väsentligt att beakta 

humanfaktorer i samband med en kombinering av kanalerna, vilket innebär att öka ett företags 

kunskaper och färdigheter om hur kunder bedömer kvaliteten på en såld produkt eller tjänst. 

Det innebär för företag att förutom att skapa en bra strategisk kombination även försöka 

integrera humanfaktorer med teknologin inom företaget. Humanfaktorer ska spegla de 

strategier ett företag väljer att anta. Det innebär att företag bör beakta faktorer som 

kundkännedom, kunders livsstilsfaktorer och teknologimottagande samt vikten av kundernas 

förkunskaper. Även Kao och Goo (2004) menar att ytterligare en aspekt, värdeskapande, bör 

integreras i ett företags verksamhet. Det innebär att företag bör fokusera mer på 

konsumenterna gällande service och även för att skapa konkurrensfördelar i jämförelse med 

andra företag samt differentiera sig på marknaden samt för att kunna behålla kunderna. Kao 

och Goo (2004) menar att detta bör ske konsekvent vid skapandet av en elektronisk 

affärsmodell, vilket också anses som ett måste för att kunna upprätthålla och skapa 

konkurrensfördelar. 

   

2.2.3 Betydelsen av förkunskaper och företagsstorlek 

Som till viss del redogjorts har både Wilcocks och Plant (2001), Tse (2007), Weltevreden och 

Boschma (2008) samt Wolk och Skiera (2009) uppmärksammat betydelsen av ett företags 

förkunskaper för att kunna möjliggöra en kombination av försäljningskanalerna. Wolk och 

Skiera (2009) har dock vidare kommit fram till att företag inte behöver några förkunskaper 

inom den elektroniska försäljningskanalen eller andra kanaler för att lyckas på marknaden. De 

menar att förkunskaper till och med skulle kunna ha negativ effekt på kombinationen. Att ha 

svag styrka i sin försäljningskanal det vill säga att företaget utgör en liten del på den fysiska 

marknaden, i jämförelse med andra företag, har dock ingen påverkan på prestationsförmågan 

på den elektroniska marknaden. Företag som har mer makt och kraft än andra kan dock ta sig 

in på den elektroniska marknaden med mindre medel. Viktigt att beakta är också att 

ledningens arbetsuppgifter kommer att tilläggas nya uppgifter vid implementeringen av 

kombinerade försäljningskanaler enligt Post och Telestyrelsen (2001). Detta kräver utbildning 

och motivation, vilket kanske inte alltid företag gör notis av. Bernstein, Song och Zheng 

(2008) samt Gulati och Garino (2000) hävdar att företag utan kompetens kan gå i allians med 

andra företag för att kunna göra det möjligt att implementera den elektroniska kanalen utan att 

själva besitta kompetensen. Att inleda ett samarbete anser dock Post och Telestyrelsen (2001) 

kan orsaka slitningar och problem för ett företag. 

 

Wolk och Skiera (2009) har även kommit fram till att ett företags storlek inte har någon 

betydelse för framgång inom den elektroniska försäljningskanalen. Det skiljer sig från vad 

Brynjolfsson och Smith (2000) kom fram till i en studie där det visade sig att större företag 

med bra rykte och mer trovärdighet oavsett vilken marknad det rör attraherar fler kunder. Tse 
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och Soufani (2003) visar dock att även mindre företag med endast fysisk försäljning måste ha 

som utgångspunkt att kombinera försäljningskanalerna. Därmed finns inga storleksundantag 

gällande om företag bör kombinera försäljningskanalerna eller inte och stärker därmed Enders 

och Jelassi:s modell och antagande. Framgång på den elektroniska marknaden anses av Tse 

och Soufani (2003) även bero på ledningens engagemang och stöd för kanalen. Däremot får 

självständiga företag ut mer av att verka på den elektroniska marknaden, vad gäller framgång, 

än de som är mångfaldiga enligt Weltevreden och Boschma (2008) samt Wolk och Skiera 

(2009). Detta trots att mångfaldiga företag oftare visat sig ha mer avancerade strategier för 

den elektroniska marknaden och då mer avancerade hemsidor visat sig ge bättre upplevd 

framgång. 

 

2.3 Konsumenternas påverkan 

Forskare har även lagt vikt vid konsumenternas påverkan på kombinerade försäljningskanaler, 

bland annat anses konsumenter besitta en viss dominans. Detta då både Porter (2001) och 

Alba et al. (1997) menar att en ökning av den elektroniska handeln har lett till att 

konsumenter fått ökad förhandlingskraft. Doherty och Chadwick (2010) menar dessutom att 

det är efterfrågesidan som kommer att ha befogenhet att bestämma över hur elektronisk 

handel kommer att utvecklas framöver. De menar att konsumenter vill kunna handla i hast och 

att de därmed kommer kräva att tjänster och produkter ska vara mer lättillgängliga och mer 

flexibla. Att kombinera försäljningskanalerna gör det även möjligt att behålla konsumenter 

som föredrar att göra sina inköp via den elektroniska marknaden enligt Wolk och Skiera 

(2009). Fortsättningsvis menar de att konsumenter värdesätter en kombination av elektroniska 

tjänster, personlig service och fysiska platser. Enligt Rangaswamy och Van Bruggen (2005) 

vill konsumenter även kunna välja kanal, leveransalternativ och sätt att handskas med företag. 

Om företag väljer att utnyttja fler än en försäljningskanal blir det möjligt att skapa långsiktiga 

kundrelationer genom att erbjuda kunderna information om företagets produkter och tjänster.  

 

Tse (2007) menar dock att företag som driver kombinerade försäljningskanaler inte ska 

försöka övertala sina kunder att välja deras elektroniska kanal om de redan handlar i deras 

fysiska, vilket Enders och Jelassi (2000) delvis förespråkar. Det är bättre att försöka anpassa 

den elektroniska delen efter kundernas behov och efterfrågan. Att flytta konsumenter till den 

elektroniska marknaden anses dock av Wolk och Skiera (2009) ha positiv effekt på ett 

företags presterande och bör därmed inte ses som ett hot mot den fysiska försäljningskanalen 

och att företag därför bör inkludera den elektroniska försäljningskanalen till sin verksamhet. 

Konsumenternas betydelse och dominans borde därmed ses som ytterligare ett argument, för 

att företag allt mer bör gå mot att vara verksamma genom kombinerade försäljningskanaler, 

som Enders och Jelassi:s (2000) modell visar. 

 

2.4 Nyckeln till framgång 

Som tydligt argumenteras för är att företag bör kombinera försäljningskanalerna fysisk och 

elektronisk försäljning. Forskarna Gulati och Garino (2000), Burt och Sparks (2003), Tse 
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(2007), Wolk och Skiera (2009) samt Noble, Shenkan och Shi (2009) argumenterar dessutom 

för fördelar som de menar uppstår vid implementering av kombinerade kanaler, vilka även 

kan utgöra argument för att företag bör agera enligt Enders och Jelassi:s (2000) modell. Bland 

annat menar Noble, Shenkan och Shi (2009) att investera i kombinerade försäljningskanaler 

gör det möjligt för företag att särskilja sig från andra företag. Fler fördelar för företag, som 

startar elektronisk verksamhet, är att de bevittnar förbättrade kundrelationer och 

marknadsföring (Wolk & Skiera 2009). Kombinationen medför även att företag kan lägga mer 

fokus på och utnyttja styrkan i varje kanal. Företag måste därmed fokusera mer på handel och 

inte i lika stor utsträckning på det elektroniska specifikt, vilket ses som nyckeln till framgång 

enligt Tse (2007). Vidare ligger nyckeln till framgång i hur företag hanterar kombinationen av 

försäljningskanalerna och därmed hur de skapar unika strategier (Gulati & Garino 2000 & Tse 

2007). Även Burt och Sparks (2003) menar att det är nyckeln till framgång, men tillägger 

även att resultatet och vilka fördelar som erhålls beror på hur aktivitetsförändringar påverkar 

ett företags ägarskap, kostnader och effektivitet. Företag som kombinerar 

försäljningskanalerna når med lättare medel ut till en större marknad, det ger möjlighet till 

obegränsade öppettider, de kan erbjuda ett större utbud, det gör det lättare att expandera på 

nya marknader samt att den elektroniska marknaden ställer mindre krav på logistiken enligt 

Wolk och Skiera (2009).    

 

Även Gulati och Garino (2000) stärker argumentationslinjen genom att hävda att kombinerade 

försäljningskanaler är här för att stanna och företag som tror att de kan hålla aktiviteter på 

Internet separat från övriga traditionella fysiska aktiviteter måste tänka om. Den elektroniska 

försäljningskanalen och dess influens på den fysiska försäljningskanalen kommer att fortsätta 

öka, vilket borde göra Enders och Jelassi:s (2000) modell än mer aktuell. Detta då en 

undersökning utförd av Wolk och Skiera (2009) i Storbritannien visar på att det år 2010 fanns 

26,9 miljoner aktiva kunder på Internet och att de förväntas öka till omkring 30 miljoner 

kunder år 2013, vilket motsvarar över hälften av Storbritanniens population. E-handelns 

expansion kommer även på lång sikt att påverka storleken och sammansättningen av de 

platser som idag domineras av fysisk försäljning enligt Post och Telestyrelsen (2001). 

Etablerade företag kommer fortsättningsvis bemöta konkurrens från den elektroniska 

marknaden, vilket då borde ses som ett argument för företag att också vara verksamma på den 

marknaden. 

 

Aspekten om att det kanske inte är möjligt för alla företag att tjäna på en implementering av 

den elektroniska försäljningskanalen har uppmärksammats av Bernstein, Song och Zheng 

(2008). De menar att det till slut enbart borde vara konsumenterna som tjänar på att företag är 

verksamma på både den elektroniska och den fysiska marknaden. Det har dock visat sig 

positivt för företag att verka genom båda försäljningskanalerna när konsumenterna värderar 

en produkt så högt att de väljer att göra ett inköp och att det existerar utomstående 

produktalternativ. Om det däremot inte existerar något utomstående produktalternativ för 

konsumenterna, bidrar inte den elektroniska försäljningskanalen med något värde till ett 
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företag. I det fallet har ett företag implementerat den elektroniska försäljningskanalen av 

strategisk nödvändighet. Om det visar sig att ett företag inte kan dra nytta av att verka genom 

båda kanalerna, bör de ändå göra det, i och med att konsumenterna drar nytta av det. Ett 

företag, som enbart utnyttjar den fysiska försäljningskanalen och inte har möjlighet att 

implementera kombinerade försäljningskanaler på egen hand, bör gå i allians med en eller 

flera utomstående företag för att kunna implementera den andra kanalen. Trots en del 

nackdelar, avseende elektronisk handel, framgår dock av Bernstein, Song och Zheng (2008) 

att det bästa för företag är att vara verksamma genom båda försäljningskanalerna och därav att 

följa det Enders och Jelassi:s (2000) modell visar som mest fördelaktigt.   

 

2.4.1 Skapar konkurrenskraft 

Enders och Jelassi (2000) hävdar att företag som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden inte 

har något val om de ska implementera den elektroniska kanalen eller inte. För att ett företag 

ska bli så framgångsrikt som möjligt måste det utnyttja Internet för att göra traditionella 

fysiska aktiviteter bättre, vilket avser att kombinera den elektroniska försäljningskanalen med 

den fysiska kanalen. Genom att kombinera försäljningskanalerna skapar företag 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenter, vilket leder till att konsumenter får färre skäl till 

att byta företag enligt Wolk och Skiera (2009) samt Doherty och Chadwick (2010). För att bli 

starkt konkurrenskraftiga måste företag integrera Internet genom hela verksamheten och dess 

strategier. Ett företag som utnyttjar båda försäljningskanalerna har även visat sig vara mer 

framgångsrika än de som enbart är verksamma genom den fysiska kanalen (Wolk & Skiera 

2009). Enligt Rangaswamy och Van Bruggen (2005) samt Wolk och Skiera (2009) ökar 

prestationer på den elektroniska marknaden dessutom både den strategiska och finansiella 

framgången hos ett företag. Även om ett företags finansiella framgång inte visar en påtaglig 

ökning vid en kombination av kanalerna skulle det istället kunnat ha minskat om den 

elektroniska försäljningskanalen inte hade beaktats. Den elektroniska kanalen ökar även ett 

företags konkurrenskraft och position på marknaden (Wolk & Skiera 2009). Ett företag antas 

dessutom få högre årlig omsättningstillväxt än de som inte är verksamma genom kombinerade 

försäljningskanaler enligt Noble, Shenkan och Shi (2009). Steinfield, Adelaar och Lai (2002) 

menar även att värdet av den elektroniska försäljningskanalen förstärks positivt av fysiska 

aspekter som att ha en butik, distributionssystem och lager. Det har dessutom möjliggjort att 

företag kan differentiera sina produkter och service samt skapa förtroende och ta sig in på nya 

marknader. Kombinerade försäljningskanaler medför och skapar dessutom konkurrensfördelar 

genom bättre kundrelationer, produktivare personal samt sänkta kostnader enligt Tse (2007). 

Post och Telestyrelsen (2001) menar att konkurrensen om marknaden ständigt ökar och stora 

välkända företag anses besitta konkurrensfördelar. De menar att desto större del av ett företags 

värdekedja som integreras, gällande företagets elektroniska kanal, desto större utväxling 

skapas. Men samarbetspartners, leverantörer och kunder måste vara villiga att satsa på e-

handel annars kan resultatet äventyras.     
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Fler argument tyder på att företag bör driva kombinerade försäljningskanaler. Detta då 

Weltevreden och Boschma (2008) hävdar att företag som enbart utnyttjar den elektroniska 

försäljningskanalen med exempelvis en hemsida inte upplever en lika starkt ökad 

konkurrenskraft som de som utnyttjar kanalen till försäljning. Det gäller dock att arbeta hårt 

med företagets hemsida för att kunna erbjuda konsumenter en rolig och pålitlig 

shoppingupplevelse enligt Doherty och Chadwick (2010). Det är företag som utvecklar den 

mest kvalificerade hemsidan som kommer att kunna ta konkurrensfördelar enligt Wolk och 

Skiera (2009) och desto mer kvalificerad och avancerad hemsida ett företag har, desto bättre 

framgång verkar de uppleva, menar Weltevreden och Boschma (2008). En effektiv och väl 

sammansatt elektronisk försäljningskanal hjälper även ett företag att skydda sin plats på den 

fysiska marknaden enligt Wolk och Skiera (2009). 

 

2.4.2 Kannibalisering kan uppstå mellan kanalerna 

Det är inte enbart ett företags problem och hinder då det rör kombinerade försäljningskanaler 

som har berörts. Det så kallade hotet eller kannibaliseringen som kan uppstå mot den fysiska 

försäljningskanalen vid en kombination, från den elektroniska försäljningskanalen, har 

uppmärksammats av forskare. Porter (2001) anser att kannibalisering är överreklamerat och 

hävdar istället att Internet kompletterar, snarare än kannibaliserar på den fysiska 

försäljningskanalen. Detta i och med att värdet som uppkommer vid kombinerade 

försäljningskanaler skapar konkurrensfördelar för etablerade företag. Vinnarna anses vara de 

som använder den elektroniska försäljningskanalen som ett komplement till, inte en kannibal 

av, traditionella fysiska sätt att konkurrera. Kannibalisering tycks dessutom ha en positiv 

inverkan på ett företags finansiella framgång. Detta menar även Wolk och Skiera (2009) då 

det tyder på att försäljningskanalerna gynnar och stödjer varandra. Post och Telestyrelsen 

(2001) hävdar dock att elektronisk handel kan orsaka konkurrens med den fysiska 

försäljningskanalen, vilket de menar inte är unikt vid implementering av en ny 

försäljningskanal. Detta kan framförallt ske då samma produkter säljs i de fysiska butikerna 

som i de elektroniska. Trots att de menar att kannibalisering kan uppstå menar de att kraven 

för företag att verka genom båda försäljningskanalerna ökar. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs studiens upplägg, vad gäller val av undersökningsmetod och 

tillvägagångssätt, som formats av studiens syfte och problemställningar. Det redogörs för hur 

empirin har samlats in och bearbetats. Även en beskrivning ges över hur analyskapitlet 

formats samt en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 

 

3.1 Undersökningsmetod 

Att studera Julas agerande, gällande att lägga ner sin elektroniska försäljningskanal, utgör 

målsättningen med denna studie. Dessutom att kritiskt granska och påvisa brister i den idé 

som beskrivs av Enders och Jelassi (2000) och de andra forskarna om att företag bör 

kombinera försäljningskanalerna. För att kunna beskriva hur företaget Jula och teorierna 

förhåller sig till varandra kan olika forskningsstrategier tas som utgångspunkt. Det viktigaste 

är att utgå från en strategi som bidrar till att besvara problemställningarna så att syftet uppnås 

enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007). Valet av forskningsstrategi för denna studie 

grundas på syftet med studien och dess problemställningar. Studien kan sägas utgöra en 

deduktiv ansats då studien mynnar ut i slutsatser efter att teorier analyserats utifrån Julas 

agerande. 

 

Enligt Holme och Solvang (1997) bör val av undersökningsmetod göras utifrån uppsatsens 

målsättning och vad som är tänkt att undersökas. I denna studie har en kvalitativ 

undersökningsmetod använts för insamling av empiri. Detta då målsättningen med studien var 

att få förståelse för Julas agerande gällande att lägga ner sin elektroniska försäljningskanal. 

Kvalitativ metod innebär oftast att intervjuer eller observationer används för insamling av 

information. Intervjuer möjliggör att ett brett informationsinnehåll kan tas fram och ger 

möjlighet till djupare förståelse och en mer fullständig uppfattning genom social närhet till 

respondenten (Holme & Solvang 1997). Därmed valdes intervju som tillvägagångssätt för att 

besvara studiens syfte och problemställningar. Kvalitativ metod kännetecknas även av 

flexibilitet och närhet till det valda studieobjektet, vilket möjliggjorde att fokus kunde läggas 

på Julas helhet och sammanhang. Därigenom bidra till en djupare och ökad förståelse, vilket 

anses fördelaktigt för att erhålla en bild av Julas agerande i valet att lägga ner sin elektroniska 

försäljningskanal. I och med att kvalitativ metod användes var således även uppfattningar och 

förklaringar i fokus. Då kvalitativ metod, enligt Jacobsen (2002), lämpar utveckla nya teorier 

och hypoteser, ansågs den därmed lämplig för denna studie. 

 

För att väga upp intervjumaterialet och för att kunna erhålla ett starkare resonemang och 

resultat lades även vikt vid insamling av sekundärdata för att göra det möjligt att besvara 

studiens syfte och problemställningar. Argumentationen för att studien delvis byggts upp på 

sekundärdata utgörs av att det ansågs möjliggöra att en bredare bild och uppfattning om Julas 

situation och agerande kunde erhållas. Detta gjordes även för att erhålla en syn på Julas 

agerande från utomstående, från företaget sett, intressenter och att dessa ansågs vara av 
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väsentlig karaktär. Av det som är skrivet av Bryman och Bell (2005) kan utläsas att fördelar 

med sekundära källor är att de ger möjlighet att få tillgång till bra och kvalitativ data, vilket 

ansågs vara fallet med data som hittades kring Julas agerande. Detta ansågs även vara 

fördelaktigt i och med att Bryman och Bell (2005) menar att sekundärdata gör det möjligt att 

erhålla information som är av intresse utan att själva behöva eller att ens få möjlighet till att 

gå igenom den process som det innebär att ta reda på all information på egen hand. Att 

sekundärdata använts för att bygga upp denna studie beror därmed även på att den innehåller 

intressant information som eventuellt annars skulle kunnat ta lång tid att samla in på egen 

hand och även varit väldigt omfattande. Bryman och Bell (2005) menar även att insamlandet 

av sekundärdata utgör fördelar för alla som utför företagsekonomiska studier, vilket ansågs 

vara relevant då studien hade ett pressat tidsschema.  

 

3.2 Datainsamling 

Empirikapitlet, vilket avser kapitel 4, har byggts upp på insamlad sekundärdata som har 

hämtats från artiklar, forum och hemsidor samt insamlad primärdata som byggts upp utifrån 

en intervju med en utvald respondent från företaget Jula. Detta ansågs aktuellt för denna 

studie utifrån ovanstående och då Jacobsen (2002) menar att flera typer av data bör utnyttjas 

för att ge stöd och stärka tillförlitligheten i en studies resultat. 

 

3.2.1 Förberedelser inför intervju 

För att stämma av om en intervju var möjlig togs kontakt via e-post med möjlig respondent på 

företaget Jula. I samband med detta uppgavs information om studiens syfte och 

problemställningar. Kontakt togs med företagets VD/marknadschef för att denne ansågs som 

mest relevant för att besvara aktuella frågeställningar. Tyvärr ansåg sig inte Julas VD, 

Joachim Frykberg, ha möjlighet att delta på grund av tidsbrist. Därför kontaktades annan 

möjlig representant för företaget, vilket resulterade i Julas varuhuschef i Örebro, Carl-Johan 

Edberg
1
. Edberg har varit varuhuschef i Örebro sedan augusti år 2011. Han har tidigare 

arbetat som biträdande chef i Västerås samt som support och systemutvecklare för Julas 

affärsverksamhet. Han har 10 års erfarenhet inom försäljning, marknad och kommunikation 

inom Jula och anses därmed ha bred kunskap om företagets strategiska beslut för att kunna 

besvara aktuella frågeställningar.  

 

Intervjufrågorna som användes under intervjun strukturerades upp efter ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt i en intervjuguide. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. Intervjuguiden 

utformades med tre inledande frågor om respondentens aktuella position inom Jula. Detta för 

att erhålla bakgrundsinformation om respondenten och för att även kunna använda 

informationen i de övriga kapitlen i studien. De frågor som togs fram utformades efter de 

teorier som diskuterats i kapitlet ”Företag bör sträva efter kombinerade försäljningskanaler”. 

Frågorna togs fram för att senare tillsammans med sekundärdata kunna resonera kring de 

aktuella teorierna och utifrån resonemanget bidra till att besvara syftet och 

                                                 
1
 Carl-Johan Edberg, Varuhuschef Jula Örebro fysisk intervju den 1 december 2011. 
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problemställningarna. Frågorna utformades så att de skulle vara så lättbegripliga och 

lättbesvarade som möjligt. Frågorna inkluderades i intervjuguiden, och formulerades så att de 

inte var av ja eller nej karaktär. Detta för att kunna erhålla så utvecklade svar som möjligt från 

respondenten. Det ansågs även viktigt att frågorna var objektiva och opartiskt sammanställda 

för att de inte skulle påverka respondentens svar. Detta skulle annars kunnat ha påverkat hela 

uppsatsens resultat. En fysisk intervju genomfördes sedan med Edberg, vilket ansågs som 

mest optimalt, eftersom det öppnar upp för följdfrågor. Argumentationen för att en fysisk 

intervju genomfördes var även för att erhålla en djupare bild av Julas åsikter och agerande 

rörande nedläggningen av deras elektroniska försäljningskanal. 

 

3.2.2 Genomförande av intervju 

I samband med intervjun som utfördes kl.10.00, den 1 december 2011 i Julavaruhusets 

konferensrum i Örebro, besöktes även varuhuset för att erhålla ytterligare en bild av företaget 

och för att bekantas med den miljö som Edberg arbetar i. Detta för att underlätta förståelsen 

för vad han berättade under intervjun. Intervjun pågick i cirka 40 minuter och genomfördes i 

en ostörd och lugn miljö. Under intervjun fördes anteckningar och en diktafon användes efter 

godkännande av Edberg. Detta eftersom att Bryman och Bell (2005) förespråkar diktafon som 

ett bra hjälpmedel för att undvika att viktiga antydanden och uttryck missas. Intervjuguiden 

berördes i en någorlunda ordningsföljd under intervjutillfället efter hur svaren på frågorna 

gavs. Edberg hade även stor frihet att utforma och formulera sina svar på sitt eget sätt under 

intervjuns gång. Detta gjorde att en mer öppen och flexibel dialog kunde hållas och öppnade 

även upp för följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden, vilket även Bryman och Bell 

(2005) menar är positivt. Efter att intervjun genomförts lyssnades det inspelade materialet av 

och skrevs ned. Det sammanställdes sedan med de anteckningar som förts under intervjun. 

Därefter följde ytterligare en sammanställning där icke relevant information sållades bort. 

 

3.2.3 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata som också utgör en viktig del av denna studie samlades in genom att via 

trovärdiga databaser och hemsidor söka relevant information om företaget Jula och deras val 

att avveckla den elektroniska försäljningskanalen. Irrelevant information sållades bort genom 

att det som enbart ansågs vara av väsentlig karaktär för studien valdes ut. Det ansågs som 

viktigt att utvärdera informationens relevans och även sålla bort det som inte ansågs relevant i 

och med att Saunders, Lewis och Thornhill (2007) framhäver det som en viktig del av 

processen vid framtagande av väsentlig sekundärdata.  

 

Efter insamlande av sekundärdata bearbetades därmed informationen. Det resulterade i att den 

slutligt sammanställda informationen togs från tidningsartiklar, en styrelserapport om 

konsekvenser gällande att kombinera kanalerna och hemsidor som Julas hemsida, sidor om 

svensk e-handels statistik, en företagshemsida där intressenter kommenterat en artikel om 

Julas avveckling med mera samt en blogg där kombinerade kanaler diskuteras. Informationen 

som valdes omfattade data om bland annat Julas finansiella ställning, marknadsposition, valet 
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att inte längre bedriva kombinerade försäljningskanaler samt synpunkter och kommentarer 

från utomstående intressenter från företaget sett, samt kommentarer från Julas VD, Joachim 

Frykberg, där han berör Julas val att lägga ner den elektroniska försäljningskanalen. All 

sekundärdata som valdes ut ansågs även stärka den intervju som genomförts med Edberg. 

 

3.2.4 Sammanställning av datamaterial 

Efter att intervjumaterialet samt sekundärdata genomarbetats och sammanställts slogs dessa 

ihop. Detta innebar att den löpande texten om Julas situation gällande kombinerade 

försäljningskanaler utifrån vad Edberg berättade under intervjun slogs samman med insamlad 

och bearbetad sekundärdata, vilket resulterade i en beskrivande och argumenterande text om 

Julas agerande. Det sammanställda materialet beträffande företagets situation presenteras i 

denna studies empirikapitel, kapitel 4 ”Jula avvecklar kombinerade försäljningskanaler”. Vad 

som anses bör poängteras är att Jula illustrerar ett exempel på att företag inte behöver 

implementera kombinerade försäljningskanaler för att kunna nå framgång med utgångspunkt i 

den information som finns tillgänglig kring företagets agerande för tillfället. Där menas inte 

att påvisa att Julas tillvägagångssätt var mindre bra i förhållande till det Enders och Jelassi 

(2000) och de andra forskarna rekommenderar gällande kombinerade försäljningskanaler. 

Målsättningen med studien förblir därmed att med hjälp av det sammanställda empiriska 

materialet att påvisa att det förekommer brister i de nämnda forskarnas uttalanden utifrån 

Julas agerande.  

 

3.3 Analysmetod 

Enligt Bryman och Bell (2005) samt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) finns inga 

entydiga tillvägagångssätt för att analysera insamlad kvalitativ data, vilket ansågs medföra 

frihet till vilken analysmetod som valdes. Metod som valdes för denna studies analys utgörs 

av att det insamlade empiriska materialet om Jula har använts för att kritiskt granska, 

analysera och jämföras med den rådande argumentationslinjen vad gäller kombinerade 

försäljningskanaler. Det empiriska materialet om Jula avser delvis företagets egna 

uppfattningar och tolkningar som sedan i analysen ställs mot det teoretiska materialet. 

Sekundär data utgörs av både Julas uppfattningar och tolkningar samt av utomstående 

intressenters tolkning kring Julas beslut att avveckla den elektroniska försäljningskanalen och 

detta relateras sedan till teorin. Detta har därmed betydelse genom att då frågeställningarna 

och syftet besvaras görs detta utifrån Julas uppfattningar och tolkningar samt av de åsikter 

som föreligger från utomstående intressenter. Målet var att genom analysen kunna besvara 

denna studies syfte och problemställningar. Strukturen på analysen lades upp så att det utgörs 

av en löpande text där en diskussion förs kring likheter och olikheter mellan Jula och de 

berörda teorierna av Enders och Jelassi (2000) och de andra nämnda forskarna. Diskussionen 

ledde sedan fram till faktorer som påverkade Julas val att sluta bedriva kombinerade 

försäljningskanaler. Dessa faktorer har sedan bidraget till att utveckla Enders och Jelassi:s 

(2000) modell. 
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3.4 Studiens tillförlitlighet 

I samband med att denna studies problem identifierades och vid insamling av data till studien 

utnyttjades vetenskapliga artiklar, böcker och sekundärdata från tidningsartiklar och hemsidor. 

De vetenskapliga källornas trovärdighet säkerhetsställs genom att de är vetenskapliga artiklar 

som publicerats i tidskrifter inom det företagsekonomiska området. Den bok, skriven av 

Turban et al. (2000), som delvis använts i avseende att ringa in denna studies 

forskningsproblem anses trovärdig då den är skriven av en igenkänd författare inom området 

elektronisk handel. Böcker som valt att användas för att beskriva och för att bestämma denna 

studies metod anses tillförlitliga då de är väl igenkända vad gäller företagsekonomiska 

forskningsmetoder. De sekundära källorna hämtades samt granskades och anses därmed 

pålitliga.   

 

3.4.1 Tillförlitlig teori 

Teorierna av Enders och Jelassi (2000) och de andra nämnda forskarna är framtagna mellan 

åren 1997 och 2010 och hävdar att företag bör gå mot att kombinera försäljningskanalerna. 

Det väsentliga med denna studie är att påvisa att det finns företag idag, vilket i denna studie 

avser Jula, som väljer att inte kombinera kanalerna. Därför anses resultatet av denna studie 

kunna ge ett tillförlitligt bidrag till dessa teorier utifrån Julas agerande gällande att inte 

bedriva kombinerade försäljningskanaler.  

 

Teorierna som berörs i studien anses beskriva både hur företag teoretiskt och praktiskt går 

tillväga för att kombinera kanalerna, men utgörs mestadels av positiva aspekter. För att väga 

upp detta och inte helt vinkla bilden till att kombinerade försäljningskanaler enbart är positivt, 

ges även en del nackdelar och kritiska aspekter kring området. En kritisk vinkel ges därför av 

forskarna Weltevreden och Boschma (2008) samt Wolk och Skiera (2009) som förutom 

positiva aspekter även beaktar komplikationer för företag att bedriva kombinerade 

försäljningskanaler. De kritiska aspekterna utgörs även av Post och Telestyrelsen (2001) i 

Sverige, vilka anses utgöra en tillförlitlig källa i och med att deras kritik bygger på 

erfarenheter från den svenska marknaden. Dessa anses därmed tillsammans utgöra en 

trovärdig kritisk syn på kombinerade försäljningskanaler eftersom Weltevreden och Boschma 

(2008) samt Wolk och Skiera (2009) utgör en vetenskaplig syn och Post och Telestyrelsen 

(2001) en praktisk svensk syn. Den positiva vinkeln bygger inte på svenska teorier, vilket kan 

innebära att dessa inte är helt överensstämmande med hur det svenska företaget Jula faktiskt 

agerar. Det är dock detta denna studie vill belysa och bidra med till den teoretiska inriktningen.  

 

3.4.2 Tillförlitlig empiri 

Det är företaget Julas tillvägagångssätt, och inget annat företag, att vara verksamma eller inte 

med kombinerade försäljningskanalerna som beskrivs i denna studie. Ambitionen med studien 

var således inte att studera ett större antal företag för att kunna ge ett generellt resultat. Detta 

då syftet utformats för att ge djupare kunskap och förståelse för Julas agerande, det vill säga 

att de inte längre är verksamma genom kombinerade försäljningskanaler. Det är empirin i 



 

20 

 

studien som gör resultatet relevant och trovärdigt. Detta i och med att den insamlade empirin 

bygger på ett verkligt företagsfall vars agerande nyligen har genomförts. Denna tidsaspekt 

kan dock ha betydelse för studiens resultat då framtiden är oviss och kan därmed ha betydelse 

för de slutsatser som dras kring Julas framgång. De slutsatser som dras i denna studie speglar 

endast tidsperioden från det att Jula avvecklat sin e-handel fram tills denna studie författades. 

Framgångsaspekten kan därmed förändras över tid vilket bör finnas i åtanke. 

 

De huvudsakliga källorna för insamling av empiri var som beskrivet intervjutillfället med 

Carl-Johan Edberg varuhuschef i Örebro samt sekundärdata som erhållits via olika källor som 

nyhetsartiklar, forum och hemsidor. Beroende på vilka metodiska tillvägagångssätt som 

används i en studie så påverkar det dess resultat enligt Bryman och Bell (2005). En kvalitativ 

metod har använts och anses som mest optimalt då det har möjliggjort en dialog med företaget 

samtidigt som en djupare förståelse för respondentens uppfattningar och tolkningar av 

studiens frågor möjliggjorts. Eftersom syftet med studien inte är att komma fram till några 

generella slutsatser, utan istället påvisa att teori och praktik skiljer sig åt, vad gäller 

kombinerade försäljningskanaler, anses inte studiens kvalitet påverkas negativt. 

 

Ett företag, som i detta fall avser Jula som utgör ett illustrativt exempel, anses vara tillräckligt 

för att kunna påvisa brister och för att kritsikt kunna granska de aktuella idéer som framförts 

av Enders och Jelassi (2000) och de andra forskarna. Detta då Jula utgör ett specifikt fall i och 

med att de avvecklar sin elektroniska försäljningskanal. Detta även då Jula besitter en stark 

position på den svenska marknaden (Jula, 2011
B
). Tillförlitligheten av de argument som 

framförs mot teorin skulle möjligen kunnat bli högre och starkare om fler företag skulle 

tilläggas studien. Detta eftersom fler respondenter från fler företag, som inte heller bedriver en 

elektronisk försäljningskanal, skulle kunna bidra till teorierna som berörs i denna studie. Dock 

används sekundärdata för att erhålla ett starkt resonemang kring Julas agerande och därmed 

också höja tillförlitligheten av studien. Då denna studie pågått under en längre period kan det 

även ha påverkat förmågan till kritisk reflektion över Edbergs svar vid intervjutillfället, vilket 

Jacobsen (2002) nämner är viktigt att ha i åtanke. Detta skulle kunna påverka resultatet av 

denna studie negativt genom att Edbergs svar och Julas val framförs som om det vore det 

enda rätta och optimala tillvägagångssättet, vilket har försökts motarbetats. 

 

Tillförlitligheten av det insamlade empiriska materialet från intervjun anses hög i och med 

Edbergs bakgrund och erfarenheter inom Jula och att Edberg själv valde att medverka. I och 

med Edbergs position inom företaget anses han ha de rätta kunskaperna och kännedomen för 

att besvara de frågeställningar som är aktuella i denna studie. Vid intervjutillfället hade 

Edberg rätt att inte besvara vissa frågor om de upplevdes obekväma eller opassande. Detta 

skedde dock inte, utan Edberg besvarade alla frågor som togs upp. Dock bör beaktas att 

Edbergs kommentarer och svar kan vinkla den givna bilden av Jula utifrån hans uppfattningar 

och även för att framhålla Jula positivt. Även i detta avseende används sekundärdata för att 

också erhålla en annan än enbart Edbergs synvinkel kring Julas val att lägga ner sin 
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elektroniska försäljningskanal. En bredare bild av Julas agerande skulle kunnat ha tillförts om 

en fysisk intervju hade kunnat genomföras med Julas VD Joachim Frykberg. Detta då han 

möjligen besitter information som skulle kunnat tillföras och vara väsentlig för studien. Detta 

var dock, som tidigare skrivet, inte möjligt. Andra möjligheter till intervjuer avgränsades bort 

då insamlad sekundärdata och intervjun med Carl-Johan Edberg ansågs som tillräckligt 

material för att spegla Julas agerande.  

 

De sekundära källor som använts är hämtade från välkända och etablerade e-handelshemsidor 

och branschhemsidor inom marknadsföring och även dagspress och anses därmed ha hög 

trovärdighet. Insamlad sekundärdata skulle dock kunna ifrågasättas gällande dess 

tillförlitlighet, vilket Saunders, Lewis och Thornhill (2007) uppmärksammar som väsentligt 

att beakta i en studie. Dock har stor vikt lagts vid värderingen av de data som använts och de 

kommentarer som använts har valts i och med de kommenterande personernas yrkesroll och 

trovärdighet. Dessutom har Julas VD Joachim Frykberg själv deltagit och kommenterat en 

artikel som används som referens i denna studie och även de kommentarer som publicerats till 

denna på hemsidan searchintegration.se (Andersson, 2011), vilket anses stärka 

kommentarerna och tillförlitligheten. Insamlad sekundärdata stärks även till viss del tack vare 

en kommentar från VD Joachim Frykberg via e-post i samband med att kontakt togs för en 

möjlig intervju, där han skriver att Jula gått ut med all väsentlig information i media om 

beslutet kring att avsluta företagets distanshandel. Dock måste beaktas att de sekundära källor 

som använts i studien kan ha vinklats till att vara positiva efter hur Jula vill framstå i media 

och bör därmed finnas i åtanke. Utifrån integritetsaspekter, gällande de personer som författat 

de sekundära källorna, anses att eftersom de själva valt att publicera sina åsikter på Internet, 

borde de även vara medvetna om att andra utomstående personer kan använda deras argument 

och texter samt även referera till dessa.   

 

Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att utforma frågorna i en intervjuguide så att 

respondenten inte svävar ut allt för mycket vid intervjutillfället och därför bör intervjuguiden 

följas så gott som möjligt, vilket anses ha gjorts i denna studie. Frågorna som ställdes under 

intervjun anses ge tillförlitliga svar som berör det aktuella området då de utformades efter de 

teorier som är aktuella i denna studie. Svaren skulle kunna utvecklas ytterligare genom att fler 

frågor skulle kunnat sammanställas. Dock lades mycket energi och tid på utformandet av 

frågorna så att de skulle mynna ut i relevanta och så pass omfattade svar för att möjliggöra en 

senare diskussion kring det aktuella ämnesområdet. Som tidigare skrivet menar Jacobsen 

(2002) att kvalitativ metod kännetecknas av fördelar som flexibilitet och närhet, men dessa 

kan även utgöra nackdelar i en studie. Flexibilitet kan medföra att problem skapas, vilket kan 

innebära en känsla av att en intervju aldrig tar slut på grund av att det ständigt dyker upp ny 

mindre relevant information. Detta kan leda till att en studie förändras så pass mycket att 

problemställningar och att studien blir något helt annat än vad som var tänkt från början. 

Detta beaktades dock och vid intervjutillfället med Edberg motarbetades detta genom att 
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enbart försöka samtala om, för denna studie relevant information, och därmed undvika den 

negativa effekten av flexibilitet och närhet. 

 

3.4.3 Tillförlitligt resultat 

Denna studies resultat och därmed utvecklingen av Enders och Jelassi:s (2000) modell anses 

relevant och tillförlitligt då det bygger på det svenska företaget Jula (2011
A
) och dess 

agerande, det vill säga ett praktiskt fall. Detta anses även pålitligt och utgör ett bra exempel 

för att illustrera att det finns tillvägagångssätt som Enders och Jelassi (2000) och de andra 

forskarna hittills inte fokuserat på. En utveckling av Enders och Jelassi:s (2000) modell anses 

även vara aktuell då den inte redogör för att företag även kan avveckla kombinerade 

försäljningskanaler för att fokusera på den fysiska kanalen.  

 

Resultatet anses även relevant och aktuellt med tanke på att Jula valt att avsluta kombinerade 

försäljningskanaler under året 2011 (Jula, 2011
A
), då även tillväxt råder på den elektroniska 

marknaden efter vad som framgår från information skriven av Geiser (2010) och Hedström 

(2011). Att det gått en kortare tidsperiod sedan Jula avvecklade sin e-handel kan ifrågasätta 

studiens resultat utifrån att Jula anses framgångsrika efter avvecklingen utifrån det insamlade 

empiriska materialet. Dock anses att studien reflekterar och argumenterar utifrån denna korta 

tidsperiod och gör resultatet relevant just nu. Vad som kan komma att ske rörande Julas 

framgång framöver kan bara framtiden utvisa. Denna studies resultat anses även relevant 

utifrån att berörda teorier hittills inom ämnesområdet, kombinerade försäljningskanaler, inte 

är sammanställda efter svenska studier, vilket nu Julas fall bidrar med. Detta anses därmed 

betydelsefullt att tillägga till teorierna kring att företag bör verka genom kombinerade 

försäljningskanaler. Både för att ge en bild av hur det kan fungera i praktiken och även vilka 

faktorer som ligger bakom valet att inte vara verksamma med den elektroniska 

försäljningskanalen. 
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4. Jula avvecklar kombinerade försäljningskanaler 

 

I detta kapitel förtydligas Julas val och de faktorer som ligger bakom valet att sluta bedriva 

kombinerade försäljningskanaler. Även Julas utveckling, kompetens, konkurrenskraft, 

kundrelationer och värdekedja berörs. Kapitlet bygger på insamlat material från intervjun 

med Julas varuhuschef i Örebro, Carl-Johan Edberg och sekundärdata från väsentliga 

tidningsartiklar och hemsidor. Kapitlet bygger även på sekundärdata från andra intressenter 

som är verksamma inom marknadsföring, affärsutveckling och elektronisk handel, vilka har 

fört en diskussion kring Julas avveckling av kombinerade försäljningskanaler. 

 

4.1 Jula lägger ner sin elektroniska försäljningskanal 

Jula AB är ett svenskt familjeägt företag, som grundades som ett distanshandelsföretag med 

postorder år 1979, med ett sortiment bestående av produkter till hemmafixare, lantbrukare, 

villa/fritidsägare och hantverkare. Det första varuhuset öppnades under 1980-talet (Jula, 

2011
C
). Den elektroniska försäljningskanalen startade Jula under mitten av 1990-talet och har 

sedan dess även bedrivit e-handel (Waymaker, 2009). Men från och med september år 2011 

har Jula valt att avveckla all sin e-handel och även postordern, vilket innebär att det inte går 

att handla deras produkter på distans längre (Jula, 2011
A
).  

 

I ett pressmeddelande som offentliggjorts på Julas hemsida där de berör nedläggningen av sin 

elektroniska försäljningskanal uttrycker de sig med orden ”kill your darlings”. De beskriver 

nedläggningen av kanalen som ett svårt beslut, men att de inte kunnat behålla kanalen bara för 

sakens skull. Efter nedläggningen satsar Jula på fortsatt expansion på befintliga och på nya 

marknader (Jula, 2011
B
). Under nedläggningen bytte Jula även VD, tidigare VD Johan Åberg 

ersattes av Joachim Frykberg, som tillträdde den 16 november 2011 (Jula, 2011
D
). Johan 

Åberg, som var VD i två år, drev nedläggningen av distanshandeln berättar Edberg vid 

intervjutillfället.  

 

Jula har tagit ett intressant beslut kommenterar Andersson i artikeln, Det blir ingen JUL-A i år, 

på hemsidan search-integration.se där projektledare och strateger arbetar inom 

sökmarknadsföring. Andersson är ordförande för search-integration och påpekar att Jula går 

mot strömmen mot vad flertal experter är överens om, vad gäller den elektroniska 

försäljningskanalen och dess framtid, och även då det finns många företag som idag satsar på 

och startar e-handel (Andersson, 2011). Joachim Frykberg har kommenterat Anderssons 

artikel med att Julas beslut att lägga ner distanshandeln är något som växt fram under en 

längre tid. Frykberg skriver att ett företag kontinuerligt behöver analysera sin verksamhet och 

han påpekar att verkligenheten inte enbart är svart eller vit samt att det givetvis fanns faktorer 

som talade för att Jula skulle ha kvar distanshandeln. För Julas del blev dock slutsatsen 

nedläggning. Vidare kommenterar Frykberg Anderssons artikel med att varje företag måste 

bestämma sig för hur de ska agera utifrån respektive företags förutsättningar och att Jula ser 

beslutet om nedläggning av distanshandeln som ett sätt att renodla verksamheten (Andersson, 
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2011). Vid intervjun med Edberg berättar han att Jula inte står för att företag måste ha 

kombinerade försäljningskanaler för att nå framgång. Han förklarar att Jula står starka och att 

de inte ser e-handel som något speciellt hot inom den bransch de verkar eftersom en 

övervägande del av konkurrenterna som avser inte bedriver e-handel. Edberg poängterar även 

att det är svårare att hävda sig på Internet än fysiskt i deras varuhus, det vill säga att det är 

lättare att kommunicera fysiskt med kunderna i butikerna än via Internet.   

 

4.2 Faktorer bakom nedläggningen 

Edberg förklarar att en bidragande faktor till att Jula valt att lägga ner distanshandeln och 

därmed e-handeln är etableringen av ett varuhus i Karlstad, som öppnades i november år 2011. 

I Värmland, där Karlstad är beläget, och Dalsland har tidigare varit de största områdena i 

Sverige för Jula, vad gäller e-handel samt postorder. Karlstad utgjorde därmed en stark 

distanshandelsregion och öppningen av varuhuset skulle därför komma att minska 

försäljningen via postordern och den elektroniska försäljningskanalen. Enligt Edberg är 

ytterligare ett argument till nedläggningen att Jula anser sig vara rikstäckande och att de 

därmed inte är i behov av e-handel för att nå ut till sina kunder. Edberg förklarar även att Jula 

i och med expansionen anser sig blivit för stora för e-handel. Detta då de har många varuhus, 

vilket han anser minskar behovet av e-handel eftersom kunderna då hellre besöker varuhusen. 

Många av kunderna som handlade på distans handlade även i varuhusen förklarar Edberg. 

Jula anser sig stå starka och ser inte e-handel vara nödvändig för deras sortiment eller den 

bransch de verkar inom. Valet att lägga ner distanshandeln grundar sig därmed även på att 

Jula har märkt att företagets kunder, på grund av varuhusexpansionen, hellre besöker 

varuhusen än att handla på distans. Distansförsäljningens andel av den totala omsättningen 

har minskat i takt med att fler varuhus har öppnats skriver Höglund (2011) i Mariestads 

Tidningen. 

 

Under intervjun med Edberg berättar han att Julas planer även innebär expansion i Polen, 

vilket gjorde att distanshandeln inte var ett alternativ för Jula. Företaget vill kunna driva alla 

varuhus på ett likartat sätt och de anser att det inte skulle vara möjligt i och med öppningen av 

varuhus i Polen. För att då kunna driva all verksamhet på ett likartat sätt blev detta ytterligare 

ett argument till att lägga ner distanshandeln. E-handelstrender.se (2011) anser dock att det är 

märkligt att Jula inte utnyttjar e-handel för att ta sig in på de två nya marknaderna, som avser 

Polen och Norge, och med hjälp av det skapa sig en position på marknaden. Fler argument till 

att Jula valde att lägga ner distanshandeln var även att postordern hade fått allt mindre 

utrymme i verksamheten, det vill säga att kunderna handlade allt mindre via 

postorderfunktionen, och eftersom postordern krävde mycket resurser kunde dessa omfördelas 

på andra företagsområden berättar Edberg. I Nya Lidköpings-Tidningen skriver Clausson 

(2011) att postorderförsäljningen enbart stod för två procent av den totala omsättningen det 

senaste året. Edberg nämner också att om inte postordern och e-handeln skötts utifrån samma 

lager och av samma personal hade beslutet kunnat se annorlunda ut vad gäller e-handeln. 

Andra faktorer bakom beslutet om nedläggning är att även e-handeln fått en allt mindre plats i 



 

25 

 

företagets kärnverksamhet i och med deras expansion. Jula har blivit en kedja som finns på 

flertalet platser och behovet av den elektroniska försäljningskanalen har då försvunnit berättar 

Edberg. Den elektroniska försäljningskanalen var lönsam till viss del, men utgjorde en för 

liten del av verksamheten och det fanns andra delar i verksamheten som ansågs lönsammare. 

 

I ett pressmeddelande på Julas hemsida kan läsas att varuhusen anses ge större respons än e-

handeln och att e-handeln inte bidrog till den höga omsättningen och vinsten som Jula erhöll 

år 2010. Ett varuhus omsätter mer än vad den totala e-handeln gjorde (Jula, 2011
A
). Edberg 

berättar under intervjun att det är varuhusen som stått för den största delen och att företaget nu, 

efter att de lagt ner distanshandeln, anser att de kan satsa och lägga mer tid på andra saker 

som är bättre för både företaget och dess kunder samt att de kan satsa på sina styrkor såsom 

expansion och antalet varuhus. Hemsidan e-handelstrender.se (2011) har också spekulerat 

kring Julas val att lägga ner distanshandeln. De skriver att de tror att Jula var ovilliga att satsa 

de pengar som behövdes för att öka omsättningen för att e-handeln skulle ge någon vinst. 

Detta då de påpekar att lagerkostnader och fraktkostnader har tyngt resultatet av den 

elektroniska försäljningen.   

 

I ett pressmeddelande på Julas hemsida kan även läsas att de anser att nedläggningen grundas 

i att deras produkter inte är lämpade för att handlas via Internet och att det är därför Julas 

kunder inte i tillräckligt stor utsträckning handlat där. Detta då många produkter är stora och 

därmed inte lämpar sig för bland annat frakt. Att kunderna allt mindre handlade via Julas 

hemsida kan även bero på att kunderna många gånger var tvungna ta bil för att hämta ut paket 

de beställt, vilket resulterade i att kunderna istället valde att handla direkt i varuhusen (Jula, 

2011
A
). Detta anser dock Edberg inte är en korrekt motivering till nedläggning av 

distanshandeln. Edberg ser inte produkterna som något problem för att driva den elektroniska 

försäljningskanalen. Han uttrycker sig med ”kan några av våra konkurrenter bedriva e-handel 

skulle vi också kunna det”. Återigen argumenterar Edberg för att den elektroniska 

försäljningskanalen inte var tillräckligt lönsam för att satsa på. Han förklarar att Jula snarare 

har fel målgrupp för e-handel än fel produkter och att e-handeln kanske hade varit mer lönsam 

om de haft en något yngre målgrupp. Nu utgörs målgruppen av män i 45-55 års ålder som bor 

på landsbygden och vars barn inte längre bor hemma, vilka Edberg poängterar möjligen inte 

har tillräckligt stor kunskap kring Internetanvändande. I ett pressmeddelande skriver Jula även 

att fördelar med att ha distanshandel är att företag kan ha lägre priser på Internet men att Jula 

ändå alltid har haft samma priser oavsett försäljningskanal, vilket därmed inte har påverkat 

deras elektroniska försäljning positivt (Jula, 2011
A
). 

 

4.2.1 Spekulationer kring Julas val att lägga ner distanshandeln 

Andersson skriver i artikeln på searchintegration.se att Julafallet är intressant då det är 

ovanligt att ett företag lägger ner sin e-handel. Hon skriver att e-handel är en alternativkostnad 

för ett företag och en form av investering. Andersson diskuterar vidare i artikeln att hon inte 

vet exakt hur mycket ett Julavaruhus omsätter, men att Julas e-handelsfunktion säkerligen har 
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kostat en hel del att skapa och underhålla och minst lika stora kostnader för marknadsföring 

(Andersson, 2011). Från en annan källa kan visas att Jula satsade tre miljoner kronor på att ta 

fram sitt e-handelskoncept via e-handelsplattformen Litium Scensum (Edström, 2009). 

Edberg berättar att kostnaderna som berört Julas e-handel inte är av väsentlig karaktär med 

tanke på företagets storlek och framtidsplaner. Olle Hyberg, affärsutvecklare för Litium 

affärskommunikation AB, som varit involverad i uppbyggnaden av Julas e-handelsfunktion, 

har kommenterat Anderssons artikel och skriver att de lärt känna Jula under två års tid och att 

de har stor respekt för deras kunnande och kompetens. Litium har även fått en bra förståelse 

beträffande deras beslut att lägga ner sin elektroniska försäljningskanal för att istället fokusera 

på företagets verksamhet mot bakgrund av deras framgångar med varuhusexpansion 

(Andersson, 2011). Andersson skriver fortsättningsvis att det föreligger potential för Jula att 

synas på nätet, då ordet jula.se har cirka 40 500 sökningar i månaden. Andersson ställer sig 

frågan om varför Jula inte har fattat beslutet om nedläggning av e-handeln tidigare, det vill 

säga långt innan de beslutade att ens starta funktionen, om beslutet av nedläggningen grundas 

på logistik, frakt och kostnadsfrågor (Andersson, 2011). 

 

4.3 Nedläggningen ligger i linje med Julas framgångsstrategier 

Jula anser sig, i och med nedläggningen av distanshandeln, befinna sig i en stark 

utvecklingsfas. I ett pressmeddelande skriver Jula att företaget planerar att ta ytterligare 

marknadsandelar där verksamhet bedrivs idag (Jula, 2011
D
). Nedläggningen av den 

elektroniska försäljningskanalen ligger i linje med deras framgångsstrategier. Anledningen till 

att Jula lägger ner sin e-handel är att de väljer att satsa på varuhusexpansion och ett nytt 

koncept vad gäller butikskommunikation. Tanken är att Jula ska finnas tillgängligt i hela 

Sverige och världen förklarar Edberg. De vill utgöra första valet för hemmafixare och proffs. 

Även organisationen växer kraftigt i och med expansionen och mycket är under förändring. 

År 2012 kommer allt fler varuhus att etableras och ett nytt koncept av varuhusen kommer 

träda i kraft. Konceptet kommer innebära att bland annat produktutbudet och 

butikskommunikationen omstruktureras. Det avser förändring av varuplacering samt space-

management berättar Edberg. Detta för att få ett mer moderniserat och tilltalande varuhus. I 

och med att Jula växer och fler varuhus etableras är även tanken att få sammanhållning mellan 

varuhusen för att kunderna ska få samma upplevelse oavsett vilket varuhus de besöker. Ett 

färdigt exempel på detta är det nyöppnade Julavaruhuset i Karlstad. 

 

4.4 Inga förändringar av värdekedjan 

I en artikel i Dagens industri (2010) kan läsas att Julas affärskoncept bygger på centralstyrd 

kedjedrift och att de säger sig ha en stark finansiell ställning och att den i stor utsträckning är 

självfinansierad. Edberg beskriver att Julas centrallager i Skara tidigare var anpassat för 

postorder men att de nu har genomfört omstruktureringar av lagret. I ett pressmeddelande från 

Jula informeras om att centrallagret har genomgått en utbyggnad från 40 000 kvadratmeter till 

100 000 kvadratmeter under år 2011 (Jula, 2011
E
). Nu ligger även fokus på att kunna förse 

butikerna med varor. Jula sköter allt vad gäller leverantörskedjan själva berättar Edberg och 

centrallagret drivs genom ett eget bolag som även hanterar allt flöde. 
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Julas leverantörskedja har varit densamma hela tiden, förklarar Edberg. Det skedde inga 

förändringar i och med införandet av e-handel, till viss del på grund av att de redan hade 

postorder implementerat i verksamheten. Kedjan har heller inte förändrats trots att de lagt ner 

distanshandeln. Edberg berättar att det varken finns eller har funnits planer på att leja ut vissa 

led till andra företag. Det nämner han som nästan otänkbart i Julas fall. Möjligen, om det vore 

aktuellt, att de skulle kunna starta ett nytt företag för just detta ändamål. Jula vill styra och 

hålla allt inom företaget eftersom de vill fortsätta vara ett familjeföretag poängterar Edberg. I 

annat fall köper de in ett affärssystem eller kompetens om det skulle behövas. I och med att 

Jula har lagt ner distanshandeln har resurser kunnat frigöras från centrallagret i Skara 

beträffande bland annat personal och lagerutrymme. De frigjorda personalresurserna från 

centrallagret har nu flyttats till att bland annat ta hand om sociala medier och även kundtjänst. 

I och med nedläggningen har de resurser som frigjorts implementerats på andra platser i 

verksamheten för att bättre stötta varuhusen och för att kunna fokusera mer på kundsupport 

med mera. 

 

4.5 Inte brist på förkunskaper och resurser 

Jula har cirka 1300 anställda i Sverige, Polen och Norge (Jula, 2011
C
). Jula satsar både på 

internutbildning av personalen samt produktstrategier för att nå framgång. Edberg berättar 

under intervjun att Julas förändringsprocess, i och med nedläggningen, har genererat en del 

kostnader men att företaget måste våga satsa för att kunna bli framgångsrika i framtiden. 

Deras kunder efterfrågar dessutom möjligheten att kunna besöka varuhusen fysiskt för att 

känna på produkterna skriver Jula i ett pressmeddelande (Jula, 2011
A
). Därför är det viktigt att 

det finns kunnig personal i varuhusen som kan hjälpa kunderna berättar Edberg. 

 

Vid frågan om Jula saknade den kunskap som behövdes för att bedriva e-handel förklarar 

Edberg att den inte saknades inom Jula. Skulle de dock mot förmodan behöva resurser, som 

saknas inom företaget, köper de in konsultkompetens. Intressant är därav en kommentar till 

Anderssons artikel skriven av Magnus Lundin, VD för Gamsun AB och Uttaget.se, där han 

tror att Julas utmaningar började långt innan nedläggningen, då det var brist på kunskap kring 

realistiska kostnader och prioriteringar inom den elektroniska försäljningskanalen. Han tycker 

att det är tråkigt att Jula lägger ner sin distanshandel. Magnus Lundin hjälper flertalet stora 

företag som beslutar sig att bli digitala i form av e-handel med upphandling och 

kompetensstöd. Lundin anser att det inte är brist på potential för Julas del som är det sakliga 

skälet till nedläggningen utan att det antagligen föreligger ett flertal felaktiga beslut till att e-

handeln inte blivit tillräckligt lönsam (Andersson, 2011). På hemsidan Ehandelstrender.se 

(2011) ställs frågan om Jula verkligen drivit e-handeln på ett kompetent sätt, med tanke på att 

det inte resulterat i ett lönsamt resultat och då Jula utgör ett starkt varumärke. 

 

Efter nedläggningen av den elektroniska försäljningskanalen har det inte skett några större 

radikala förändringar försäljningsmässigt för Jula, däremot märks skillnad resursmässigt 
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berättar Edberg. Detta beror på att personalen från distanshandeln har tagit över 

kundsupporten i större utsträckning, vilket har resulterat i bättre stöd för varuhusen och att 

varuhusen kan fokusera på annat. E-handelstrender.se (2011) skriver att de skulle bli 

förvånade om Julas e-handel inte kommer att startas upp på nytt så småningom. Edberg 

berättar dock under intervjun att det inte finns några sådana planer i dagsläget, det vill säga att 

starta upp e-handelsfunktionen i framtiden. 

 

4.6 Satsar på humanfaktorer och värdeskapande 

För att skapa kundvärde och stärka kundrelationerna har Jula, efter nedläggningen, valt att 

starta JulaClub samt satsa på sociala medier i form av facebook för att kommunicera med sina 

kunder (Jula, 2011
A
). Jula har arbetet med klubben länge och hoppas att den ska förstärka 

kundrelationerna menar Edberg. Tanken med kundklubben är bland annat att kunna 

analyserna kundernas köp, marknadsföra mot dessa samt locka kunderna till varuhusen. 

JulaClub innefattar aktiviteter, kampanjer och bonusprogram i varuhusen. Redan den 12 

september 2011, bara två månader efter nedläggningen av Julas e-handel, har klubben 

100 000 medlemmar i Sverige och Norge (Jula, 2011
A
).  

 

Kundklubben var en av Julas milstolpar och det har redan visat sig att Julas klubbkunder 

handlar mer och oftare. Klubben är även något kunderna efterfrågat. För kunderna innebär 

JulaClub att de får poäng på varje köp de genomför i varuhusen och de även kan se sina köp 

via Julas hemsida. Där ges även specialerbjudanden och aktiviteter reklamförs. Under 

november 2011 startar klubben även i Polen (Jula, 2011
G
). Tanken är också att länka samman 

sociala medier med hemsidan för att starkare kunna stötta varuhusen. Jula har även lagt vikt 

vid att inte gå miste om kunder på grund av nedläggningen av distanshandeln. Edberg berättar 

att kunder som blivit besvikna och fått en negativ bild till att de slutat med e-handel har 

bearbetats för att istället få dem att besöka varuhusen. Detta har gjorts genom att skicka ut 

presentcheckar, rabattcheckar med mera. 

 

4.7 Ökad konkurrenskraft och marknadsandelar utan kombinerade försäljningskanaler 

På Julas hemsida kan utläsas att deras affärsidé är att sälja attraktiva produkter till ett lågt pris. 

De låga priserna kan hållas då varorna köps in direkt från tillverkare utan mellanhänder (Jula, 

2011
C
). Jula ska fokusera på det de är bra på och inte på vad alla andra gör, nämner de i ett 

pressmeddelande på deras hemsida (Jula, 2011
E
). Försäljningen förväntas gå bra under 

vintern/våren 2011/2012, precis som under år 2010 då försäljningen ökade skriver Strinnholm 

(2011) i Värmlands Folkblad. På Julas hemsida framgår det att det är deras sortiment som 

gjorde det möjligt att dra in en så hög vinst som de gjorde år 2010. Vinsten uppgick till 3,2 

miljarder svenska kronor (Jula, 2011
B
), vilket var en ökning med 14 procent över året av vad 

som framgår ur ett pressmeddelande på Julas hemsida (Jula, 2011
F
). Edberg berättar att Julas 

mest sålda produkter intäktsmässigt är grästrimmers och snöslungor medan deras starkaste 

produktgrupp för tillfället är arbetskläder. Enligt Edberg är det inte så många konkurrenter 

som säljer arbetskläder i lika stor utsträckning. 
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I en annons i tidningen Dagens Industri (2010) står det att Jula planerat för en årlig 

försäljningstillväxt med 30 procent. Jula är idag ett av de största och snabbast växande 

företagen på marknaden tack vare deras framgångar gällande försäljning och expansion, vilket 

lett till ökade marknadsandelar. Jula tror sig kunna ta marknadsandelar, gällande snöslungor 

och snöredskap med hjälp av sin produktkatalog samt sina konkurrentkraftiga priser. Jula 

håller lägre och mer pressade priser än sina konkurrenter och anser att konkurrenterna, som 

finns på alla orter de verkar på, inte utgör något större hot (Jula, 2011
E
). 

 

Utifrån hur Jula ska bemöta konkurrens från andra företag som bedriver e-handel hävdar 

Edberg att andra företags e-handel inte är en stark konkurrens mot företaget. Detta då han 

anser att det inte finns några starka e-handlare när det gäller Julas sortiment vad gäller 

produkter till hemma fixare, lantbrukare, villa/fritidsägare och hantverkare. Med andra ord 

menar han att det inte finns någon konkurrens för Jula att tackla på den elektroniska 

marknaden. Edberg anser att deras starka position är till deras fördel i detta sammanhang då 

de besitter en styrka tack vare att företaget är kvar inom familjen. Julas positionering och 

styrkor gentemot konkurrenterna, vilka avser Biltema, Clas Ohlson, Rusta och Bauhaus, är att 

Jula är starka och att företaget har tagit många marknadsandelar genom tillväxt. De är även 

mycket skickliga på direktreklam, vilket utgör en stor del av deras styrka. Edberg uttrycker 

sig med ”ingen kan slå oss på fingrarna när det kommer till direktreklam”. Det är även detta 

som bland annat särskiljer dem från deras konkurrenter menar han. Julas direktreklam består 

av två rikstäckande kampanjer per månad samt ytterligare en kampanj kvartalsvis. De köper 

även, och är aktiva med webbreklam via Aftonbladet, Blocket och Googleträffar berättar 

Edberg 

 

4.7.1 Katalogen är Julas hörnsten 

Produktkatalogen är Julas hörnsten och det är i mångt och mycket den de bygger sin 

verksamhet på efter vad som framgår i ett pressmeddelande på Julas hemsida. Från start var 

katalogen en postorderkatalog men har nu utvecklats till en mer renodlad sortimentskatalog. 

Utvecklingen av katalogen grundar sig på målgruppsanalyser och kundundersökningar. 

Tanken är också att genomgå en förnyelse av katalogen för att öka målgruppen framöver (Jula, 

2011
E
). Edberg berättar att Jula har reviderat sin affärsplan och kommer att försöka bredda sin 

målgrupp till att även rikta sig till yngre män med barn som de antar har mer Internetvana, 

vilket de inte gjort tidigare. Detta ska de försöka göra genom att bland annat ändra layouten i 

katalogen. De har valt att satsa på mjuka värden, vilket omfattar mer bilder och därmed 

mindre text och siffror.  

 

Tanken är, även efter nedläggningen av e-handeln, att lägga vikt vid att utveckla hemsidan så 

att den mer stöttar varuhusen och även driver kunder till varuhusen. Hemsidan kommer att 

förse kunderna med produktinformation, kontaktinformation, priser och möjlighet att skapa 

inköpslistor för att underlätta senare köp i något av varuhusen (Jula, 2011
E
). Detta kommer 
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ändock enligt Edberg inte leda till att Jula öppnar upp den elektroniska försäljningskanalen 

igen. Nedläggningen av kanalen kritiseras dock av Gunnilstam (2011
A
) på hemsidan 

ehandel.se som skriver att de tror att Julas val att lägga ner e-handeln kommer leda till att 

deras hemsida så småningom självdör. Detta då de tror att Jula kan komma att se det onödigt 

att investera i den framöver med tanke på att den inte kommer att generera några intäkter. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel diskuteras, analyseras och kritiskt granskas teorierna som talar för att företag 

bör bedriva kombinerade försäljningskanaler från kapitel 2, ”Företag bör sträva efter 

kombinerade försäljningskanaler”, utifrån och tillsammans med Julas val att lägga ner sin 

elektroniska försäljningskanal. Detta resulterar sedan i en utveckling av Enders och Jelassi:s 

(2000) modell för att visa att en kombination av kanalerna inte enbart utgör det optimala för 

ett företag. 

 

5.1 Julas tillvägagångssätt skiljer sig mot teorierna 

Som tidigare nämnts visar Enders och Jelassi:s (2000) modell och de andra forskarnas teorier 

att företag bör gå mot att implementera kombinerade försäljningskanaler. Teorierna visar 

tydligt sitt ställningstagande till att kombinerade försäljningskanaler leder till 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenter och att de företag som utnyttjar den elektroniska 

försäljningskanalen blir mest framgångsrika. Som Enders och Jelassi:s (2000) modell visar, 

bör företag som enbart är verksamma genom den fysiska försäljningskanalen gå mot att starta 

upp den elektroniska kanalen för att nå framgång och skapa konkurrensfördelar. Jula lever 

upp till vad Turban et al. (2000) avser som viktiga framgångskriterier som att de redan är ett 

etablerat varumärke, har varuhus samt kundsegment och trots det väljer de att lägga ner sin 

elektroniska försäljningskanal. Utifrån att Jula lägger ner sin elektroniska försäljningskanal 

skiljer sig deras tillvägagångssätt mot vad Enders och Jelassi:s (2000) teorier talar för.  

 

Enligt Wolk och Skiera (2009) hjälper en effektiv och väl sammansatt elektronisk 

försäljningskanal till att skydda ett företags plats på den fysiska marknaden. Enligt Edberg 

kan Jula skapa konkurrensfördelar och ta marknadsandelar utan att kombinera 

försäljningskanalerna och därmed skydda sin plats på den fysiska marknaden utan e-handel. 

Detta då Edberg menar att Jula kan skapa framgång genom att enbart vara verksamma genom 

en försäljningskanal, den fysiska. För att företaget ska bli konkurrenskraftiga och behålla samt 

skydda sin position på marknaden med enbart den fysiska försäljningskanalen satsar de på 

expansion, JulaClub, deras låga priser gentemot sina konkurrenter och på produkterna enligt 

Edberg. Även varuhusen, katalogen och JulaClub utgör konkurrensfördelar och således 

styrkor för Jula enligt Edberg. Detta är intressant då varuhusexpansionen även utgör ett av 

motiven bakom nedläggningen av deras elektroniska försäljningskanal. Det är ovanstående 

konkurrensfördelar som Jula tänker använda för att skapa framgång utan e-handel enligt 

Edberg. Jula har visat potential och lönsamhet trots att det inte visat sig vara e-handelns 

förtjänst. Att det enligt Wolk och Skiera (2009) och Tse och Soufani (2003) heller inte har 

någon betydelse vad gäller storleken på ett företag för att det ska vara aktuellt att kombinera 

försäljningskanalerna gör Julas beslut teorierna än mer motsägelsefulla i och med att de valt 

att lägga ner sin elektroniska försäljningskanal. Weltevreden och Boschma (2008) samt Wolk 

och Skiera (2009) menar dock att självständiga företag som är mindre etablerade får mer ut av 

att verka på den elektroniska marknaden, vad gäller framgång, än de som är mångfaldiga och 

väletablerade. Jula som kan anses mångfaldiga i och med att de enligt Edberg är väletablerade 
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och har flertalet varuhus i Sverige och utlandet borde då få mindre utav att vara verksamma 

med den elektroniska försäljningskanalen, vilket därmed kan sägas stämma utifrån Julas egna 

beskrivning kring nedläggningen av kanalen.  

 

Jula kan anses framgångsrika under tidsperioden efter nedläggningen utan att de bedriver e-

handel och i och med deras varuhusexpansion och den starka position de besitter med grund i 

det Edberg berättar och utifrån insamlad sekundärdata. Jula anses även ha potential att nå 

framgång utifrån Julas framtida verksamhetsplaner som tydligt speglas av denna studies 

empirikapitel, vilket avser kapitel 4. Detta utgörs av Julas klarhet i att distanshandeln inte 

utgjorde en lönsam verksamhet och då de valt att avsluta e-handeln för att satsa på 

varuhusexpansion, vilket framgår av intervjun med Edberg. Detta menar även Anderson som 

påpekar att Jula tagit ett ovanligt beslut, då de lämnade den starka e-handelsmarknaden 

(Andersson, 2011). Tse och Soufani (2007) påpekar att nyckeln till framgång, för företag, är 

att de vid en kombination kan fokusera på att utnyttja styrkan i varje försäljningskanal. Jula 

väljer istället för att satsa på styrka genom den elektroniska kanalen att lägga ner den 

elektroniska och satsa på den fysiska försäljningskanalen (Jula, 2011
A
). Därmed har de endast 

fokus på en kanal och borde därmed inte se två kanaler som nyckeln till framgång, vilket även 

Edberg tydliggör. Dessutom reflekterar Noble, Shenkan och Shi (2009) över att många företag 

upplevt att ge sig ut på den elektroniska marknaden varit svårare än vad de från början 

förväntat sig, vilket skulle kunna vara fallet för Jula utifrån att den elektroniska 

försäljningskanalen inte visade sig vara tillräckligt lönsam. Dock hade Jula eventuellt kunnat 

köpa in kompetens från något utomstående företag eftersom Edberg poängterar att så är fallet 

om Jula har bristande kunskap inom något område. Detta var dock antagligen inte aktuellt 

utifrån att nedläggningen blev slutsatsen. 

 

5.2 Kombinerar försäljningskanalerna till viss del 

Forskarna Gulati och Garino (2000) och Tse och Soufani (2007) nämner vidare att framgång 

även beror på hur företag hanterar kombinationen av kanalerna. Som Edberg berättar 

använder Jula den elektroniska kanalen till viss del genom att de har en hemsida, JulaClub 

och planerar för att utnyttja sociala medier fullt ut. Till viss del innebär detta att de använder 

en kombination med avseende på Internet, men inte till försäljning. Att bara använda Internet 

till annat än försäljning menar Weltevreden och Boschma (2008) samt Steinfield, Adelaar och 

Lai (2002) inte ger samma ökade konkurrenskraft som om ett företag bedriver elektronisk 

försäljning. Detta verkar dock inte vara fallet för Jula eftersom Edberg beskriver att Jula 

använder Internet till annat än försäljning, det vill säga hemsidan med mera och att det 

tillsammans med expansionen ska stärka företaget och därmed borde Jula kunna sägas vara 

konkurrenskraftiga utan att bedriva försäljning via e-handel. 

 

Gulati och Garino (2000) menar även att företag bör hitta en balans mellan kanalerna, efter att 

båda kanalerna implementerats, för att lyckas på marknaden. Fastän Jula inte bedriver 

försäljning via den elektroniska kanalen kan Jula sägas balansera kanalerna efter vad de anser 
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passa deras kunders behov och efterfrågan, det vill säga med försäljning via fysiska butiker 

och information via den elektroniska kanalen och kan därmed sägas balansera kanalerna men 

inte för försäljning. Enligt Edberg väljer Jula att satsa på andra faktorer som expansion för att 

bli konkurrenskraftiga och menar att i den bransch de verkar inom, är inte e-handel 

nödvändigt för att kunna bli starka och motsätter därmed även Steinfield, Adelaar och Lai 

(2002) samt Weltevreden och Boschma:s (2008) påståenden. Jula visar på andra faktorer, som 

exempelvis varuhusexpansionen, för att bli konkurrenskraftiga och för att prestera bättre. 

Vidare menar Weltevreden och Boschma (2008) att driva elektronisk handel innebär att ett 

företag på något sätt kombinerar försäljning via en hemsida med den fysiska försäljningen i 

syfte att öka den geografiska marknaden. Jula har ökat sin geografiska marknad utan 

elektronisk handel då de utökat antalet varuhus både till nya städer i Sverige och i Norge samt 

nystart i Polen. Att kunderna hellre besöker varuhusen, än att handla på distans, innebär att det 

är varuhusetableringen som på senare tid har genererat fler kunder och inte den elektroniska 

försäljningskanalen. 

 

5.2.1 Jula använder informationsstrategier istället för elektronisk försäljning 

Strategierna som rör den elektroniska marknaden delas upp av Weltevreden och Boschma 

(2008) samt Bahn och Fischer (2003) mellan att enbart ligga till grund för 

informationsstrategier via den elektroniska marknaden och strategier för att driva elektronisk 

handel. Därmed kan sägas som diskuterats ovan att Jula efter nedläggningen av den 

elektroniska försäljningskanalen enbart utövar informationsstrategier via den elektroniska 

marknaden. Detta då deras hemsida och JulaClub bygger på att informera kunderna om deras 

produkter och service samt relationsbyggande (Jula, 2011
A
). Dock menar Weltevreden och 

Boschma (2008) att strategier för att driva elektronisk handel innebär att företag på något sätt 

kombinerar sin fysiska verksamhet med försäljning via en hemsida. Detta gör inte Jula och de 

ser inte att den fysiska verksamheten ska stötta den elektroniska utan tvärtom enligt Edberg. 

 

Företag bör skapa strategier gällande att kombinera försäljningskanalerna och Enders och 

Jelassi:s (2000) modell kan utläsas som ett strategiskt tillvägagångssätt vad gäller att företag 

kombinerar kanalerna. Noble, Shenkan och Shi (2009) menar att det inte finns någon strategi 

att kombinera försäljningskanalerna som passar för alla företag, utan det viktiga är att 

implementera en strategi som passar för det egna företag, vilket Jula har gjort genom bland 

annat varuhusexpansionen. Således går Jula även mot strömmen av vad som påstås av Enders 

och Jelassi (2000) som optimalt, det vill säga att de inte längre kombinerar 

försäljningskanalerna. Noble, Shenkan och Shi (2009) menar att ett företag behöver ha 

strategier som är välintegrerade genom alla försäljningskanaler som i butiker, kataloger och 

på Internet för att kunna sträva mot det resultat som önskas, vilket Jula har med undantag från 

den elektroniska försäljningskanalen.  

 

Doherty och Chadwick (2010) menar även att företag måste utveckla individuella strategier 

som är flexibla för att kunna besvara konsumenternas efterfrågan samt vara förberedda på en 
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ostabil marknad och därmed skapa konkurrensfördelar genom etablering på den elektroniska 

marknaden. För Julas del har det resulterat i att de valt att lägga ner e-handeln vilket anses 

ligga i linje med företagets framgångsstrategier i och med satsningar på varuhusexpansion i 

både Sverige och utlandet enligt Edberg. Jula satsar dessutom på förändringar och utveckling 

i varuhusen. Ett nytt koncept ska införas och innebär att varuhusen ska vara mer tilltalande 

och moderna, i syfte att kommunicera samt locka kunder till varuhusen, och därmed besvara 

deras efterfrågan utan att erbjuda försäljning vid den elektroniska kanalen. Trots 

nedläggningen av e-handeln använder Jula Internet i form av företagets hemsida, JulaClub 

och genom sociala medier för att stötta varuhusen. Detta är även ett tillvägagångssätt att 

komma närmare företagets kunder och få dessa att komma till varuhusen enligt Edberg. Det är 

dessa företag som har strategier som är flexibla som sedan har möjlighet att öka sin tillväxt 

enligt Doherty och Chadwick (2010), vilket Jula därmed visar tendenser på utan att direkt 

leva upp till de utsatta kraven. 

 

5.3 Jula är starka genom att bibehålla värdekedjan inom företaget 

Utifrån Enders och Jelassi:s (2000) modell kommer företag inte bara gå mot att kombinera 

försäljningskanalerna, utan även mot att låta andra företag sköta delar av deras värdekedja, det 

vill säga logistiken från leverantör till kund som följd av implementering av e-handel. Detta 

har Jula inte gjort, varken vid implementeringen av deras e-handel eller vid nedläggningen av 

den. Jula vill uppenbarligen inte fördela arbete på andra utomstående företag utan vill behålla 

alla delar inom företaget, vilket även ses som en styrka, enligt Edberg. De har haft 

distanshandel sedan 1990-talet och har inte fördelat ut delar av värdekedjan på andra företag 

sedan dess enligt Edberg. Jula tar därmed inte hjälp av andra företag för att hantera logistiken 

i sin värdekedja utan företaget kontrollerar kedjan själva. Som Edberg berättar, är 

argumentationen till att Jula inte har behövt göra några förändringar av arbetsfördelningen i 

värdekedjan vid implementeringen av e-handeln, att de redan hade en tillräckligt utvecklad 

och fungerande kedja sedan tidigare. Post och Telestyrelsen (2001) nämner även att då ett 

företags värdekedja sköts av andra företag kan det ge högre kvalitet i och med deras kunskap 

och lägre priser, samt tack vare de stordriftsfördelar de kan åstadkomma. Det verkar inte 

bekomma Jula eftersom Edberg understryker att de anser sig besitta den kvalitet och kunskap 

som behövs inom företaget.  

 

Som framgår kan Jula fokusera på sina kompetenser, värdeskapande och kvalitet till kund 

utan att behöva fördela ut delar av kedjan. I och med att Jula kan fokusera på det de är bra på, 

trots att de sköter all distribution själva, har de valt att lägga ner sin e-handel. Jula försöker 

även upprätthålla hög kvalitet på sina varuhus och produkter samt vidmakthålla 

kundtillfredsställelse. Utan genomförda förändringar av värdekedjan, det vill säga hur 

logistiken från leverantör till kund sköts, är det därför tveksamt om det skulle bli bättre för 

Jula om de skulle fördela delar av värdekedjan på utomstående företag. 
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Jula har därmed varken på nära eller på lång sikt gjort förändringar av värdekedjan som följd 

av elektronisk handel. Jula kan fokusera på det de är bra på och skapa värde för kund utan att 

fördela logistiken på andra företag. Enders och Jelassi:s (2000) påstående om att företag med 

fysisk verksamhet har en högt utvecklad värdekedja implementerad stämmer med Jula. Då det 

gäller grad av Internetanvändande menar Enders och Jelassi (2000) att en balans mellan lågt 

och högt användande kommer att uppnås vid implementering av båda kanalerna. Med 

internetanvändande avses all den marknadskommunikation och elektronisk försäljning via 

internet som ett företag kan använda sig av. Med ett lågt internetanvändande avses således att 

ett företag använder Internet i liten omfattning eller utesluter det helt. Högt 

internetanvändande är det motsatta. Jula som efter nedläggningen av den elektroniska kanalen 

har tagit ett steg tillbaka i Enders och Jelassi:s (2000) modell till att de nu enbart är 

verksamma med fysisk försäljning och borde således ha lågt användande av Internet. Jula kan 

därmed sägas ha lågt Internetanvändande i sin verksamhet, utifrån att de inte längre bedriver 

e-handel, vilket då stämmer överens med Enders och Jelassi:s (2000) teori angående att ett 

företag med enbart fysisk försäljning har en låg grad av Internetanvändande. Däremot kan 

samtidigt sägas att Jula ändå har ett högt användande av Internet, vilket således inte blir 

överensstämmande med Enders och Jelassi:s (2000) modell då de fortfarande trots 

nedläggningen är aktiva genom Internet eftersom de använder hemsidan, sociala medier och 

JulaClub. I och med dessa tre kan därför sägas att Internetanvändandet ändå utgör en hög grad 

trots att de nu inte bedriver e-handel.  

 

5.4 Jula är konkurrenskraftiga utan kombinerade kanaler 

Wolk och Skiera (2009) påstår att verksamhet på den elektroniska marknaden ökar ett företags 

konkurrenskraft och position på marknaden. Enligt pressreleasen på Julas hemsidan (Jula, 

2011
E
), så besitter företaget en stark position på marknaden inom sin bransch utan att bedriva 

e-handel då majoriteten av konkurrenterna enligt Edberg inte heller bedriver e-handel idag. 

Denna position har företaget lyckats bygga upp tack vare varuhusexpansion. Edberg nämner 

även att en av Julas styrkor sitter i att de fortfarande är ett familjeföretag och att allt styrs 

genom detta och har inte påverkats av deras elektroniska försäljningskanal. Som Noble, 

Shenkan och Shi (2008) påstår, att företag bör investera i kombinerade försäljningskanaler för 

att kunna särskilja sig från andra företag, överensstämmer inte med Julas fall. Jula visar att de 

inte behöver ha kombinerade försäljningskanaler för att särskilja sig. Detta då företaget är 

starkt positionerade i förhållande till konkurrenterna enligt Edberg och visar tecken på detta 

genom andra faktorer, som expansion, produktutbud med mera. Enligt Wilcocks och Plant 

(2001) är det viktigt att differentiera sitt företag för att kunna ha unika erbjudanden och 

därmed skapa ett attraktivt marknadssegment. Jula kan sägas skapa ett attraktivt 

marknadssegment med hjälp av expansion och sina produkter. Dock kan de inte direkt sägas 

differentiera sig i och med sitt beslut om nedläggningen då Edberg berättar att majoriteten av 

konkurrenterna inte bedriver e-handel. 
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Fastän att e-handelsmarknaden anses stark utifrån statistik av bland andra Gunnilstam (2011
A
) 

som menar att 86 procent av konsumenterna står kvar eller kommer att öka sina vanor 

gällande köp via Internet, påstår Edberg att Jula inte ser e-handel som ett starkt hot eftersom 

de flesta av konkurrenterna inte bedriver e-handel. Enders och Jelassi (2000) skriver att 

företag med enbart fysisk försäljning nått en tidpunkt då e-handel och tillväxten av e-handlare 

inte kan ignoreras. Detta påstående verkar inte Jula hålla med om då de lagt ner den 

elektroniska försäljningskanalen. Att kunder byter till andra återförsäljare som verkar inom 

båda kanalerna enligt Enders och Jelassi (2000) verkar inte heller vara fallet för Jula då de 

redan har 100 000 klubbkunder efter bara två månader efter nedläggningen, enligt Edberg. 

Detta kan således vara ett tecken på att kunderna fortfarande väljer Jula framför deras 

konkurrenter. Post och Telestyrelsen (2001) menar att kraven för företag att vara verksamma 

genom båda försäljningskanalerna ökar i takt med att konkurrensen ökar, vilket inte stämmer 

utifrån Jula. Detta då Edberg menar att Jula inte anser sig ha någon direkt konkurrens från den 

elektroniska marknaden och dessutom väljer att inte vara verksamma där. Detta talar för att 

påståendet från Post och Telestyrelsen (2001), utifrån Julas fall, möjligen inte gäller längre. 

Välkända och stora företag anses även besitta konkurrensfördelar enligt Post och 

Telestyrelsen (2001). Möjligen kan det vara så att Jula når framgång efter nedläggningen av 

den elektroniska försäljningskanalen tack vare deras storlek och de konkurrensfördelar som 

företagets storlek ger. 

 

Att Noble, Shenkan och Shi (2009) hävdar, att företag får en högre årlig omsättningstillväxt 

då de kombinerar försäljningskanalerna, vilket kan sägas inte överensstämma med Jula utifrån 

att de inte erhöll någon större intäkt av att bedriva elektronisk försäljning enligt Edberg. Detta 

medför även att påståendet av Wolk och Skiera (2009) där de menar att, om den elektroniska 

försäljningskanalen inte bidrar till en påtaglig finansiellökning skulle den istället ha minskats 

om kanalen inte implementerats, inte heller stämmer utifrån Jula eftersom implementeringen 

av e-handeln inte ledde till någon direkt finansiell ökning enligt Edberg. Även Steinfield, 

Adelaar och Lai:s (2002) påstående stämmer inte med Jula, det vill säga om att värdet av den 

elektroniska försäljningskanalen stärks av fysisk verksamhet. Detta i och med att e-handeln 

inte stärktes av varuhusexpansionen utan expansionen tog allt mer en större del av Julas 

verksamhet. Vidare påstående från Steinfield, Adelaar och Lai (2002) om att kombinerade 

kanaler möjliggör att företag kan ta sig in på nya marknader är motsägelsefullt utifrån Julas 

fall. Detta då Jula snarare har tagit sig in på nya marknader, det vill säga nya städer och även 

ett land Polen, och skapat sig marknadsandelar utan e-handelns hjälp enligt Edberg. Han tror 

till och med att e-handeln inte skulle vara möjlig att bedriva på den nya marknaden Polen, 

eftersom Jula vill bedriva all verksamhet på ett likartat sätt.     

 

5.5 Julas kundrelationer är inte beroende av elektronisk försäljning 

Wolk och Skiera (2009) påstår att företag som startar elektronisk handel upplever bättre 

kundrelationer och marknadsföring. Vad som framgår av Julas fall verkar de ha goda sätt att 

skapa kundrelationer, utan att bedriva e-handel, med hjälp av bland annat JulaClub och 
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hemsidan via Internet. Detta medför att Julas relationer, marknadsföring och hemsida idag 

inte är i behov av e-handel eftersom företagets fokus ligger på varuhusexpansionen, vilket 

Edberg poängterar. Detta strider därmed mot Wolk och Skiera:s (2009) påstående. Att inte 

vara i behov av elektronisk handel stärks även med att Edberg menar att det är lättare att 

marknadsföra företaget till konsumenter genom de fysiska varuhusen än via Internet. Wolk 

och Skiera (2009) samt Weltevreden och Boschma (2009) menar att en hemsidas uppbyggnad 

påverkar ett företags konkurrensfördelar och framgång positivt, vilket kan vara fallet för Jula. 

Dock förutsätter Wolk och Skiera (2009) samt Weltevreden och Boschma (2008) att 

konkurrensfördelar och positiv framgång från en hemsida även bygger på att företag bedriver 

elektronisk försäljning, vilket Jula inte gör. Jula nyttjar och integrerar kundservice, 

marknadsföring, nyttjande av information och teknologi som Wilcocks och Plant (2001) 

menar karaktäriserar de mest framgångsrika företagen att kunna skapa långsiktiga 

marknadsandelar. Kunderna har även varit i fokus i och med utskick av presentkort och dylikt. 

Dock finns ingen information kring kundernas åsikter och om dessa är positiva. Att Wolk och 

Skiera (2009) menar att elektronisk handel kan öppna upp för fler fördelar, som exempelvis 

att nå ut till fler kunder, än att enbart vara verksamma på den fysiska marknaden verkar inte 

beröra Jula. En av Julas anledningar till att de inte är verksamma med försäljning på den 

elektroniska marknaden längre är att företaget anser sig nå ut till alla nuvarande och framtida 

potentiella kunder i och med att de är rikstäckande. Detta talar för att det även finns fördelar 

utan att bedriva den elektroniska försäljningskanalen. 

 

5.5.1 Julas kunder föredrar fysiska varuhus 

Tse och Soufani (2007) menar att det finns konsumenter idag som fortfarande föredrar fysiska 

butiker framför elektroniska, vilka kunder Jula möjligen funnit. Detta beror bland annat på att 

kunderna vill erhålla förkunskaper om produkterna innan ett köp. Då det blir allt mer viktigt 

för företag utan e-handel att finnas nära för kunderna, kan Julas hemsida ses som att de 

utnyttjar och ger den information som är väsentlig angående produkterna. I och med att de 

lagt ner e-handeln har Jula bland annat kunnat satsa resurser på andra håll enligt Edberg. Då 

Jula valt att genomföra förändringar av katalogen, vilket resulterat i att layouten och 

innehållet blivit annorlunda, kan det ses som att Jula inte följer dessa rekommendationer då 

eventuellt väsentlig produktinformation uteblir. Tse och Soufani (2007) hävdar vidare att 

företag med kombinerade försäljningskanaler inte ska försöka övertala kunder att välja deras 

elektroniska kanal om de redan handlar genom deras fysiska, vilket Enders och Jelassi (2000) 

till viss del förespråkar. Faktum är att den större delen av Julas kunder valde de fysiska 

varuhusen framför e-handel, vilket därför utgjorde en bidragande faktor till att Jula valde att 

lägga ner sin e-handel. 

 

Då Jula påvisar i ett pressmeddelande (Jula, 2011
A
), att deras kunder hellre vill handla i deras 

varuhus, har e-handeln fått en mindre betydande roll för verksamheten och kunderna kan då 

tänkas utgöra en dominant roll som påverkat företagets agerande. Detta skiljer sig från det 

Porter (2001), Alba et al. (1997) och Doherty och Chadwick (2010) menar med att kunder fått 
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en mer dominant roll över hur företag bör kombinera försäljningskanalerna och hur 

elektronisk handel kommer utvecklas. Att konsumenter vill kunna handla när som helst och 

var som helst via Internet, som Doherty och Chadwick (2010) påstår, visar Jula det motsatta. 

Detta då Julas kunder, efter vad som framgår, snarare vill handla i deras varuhus och att de allt 

mindre handlar på distans. Frågan blir då hur mycket Julas kunder värderar att Jula var 

verksamma med att kombinera elektroniska tjänster, personlig service och fysiska platser, 

vilket Rangaswamy och Van Bruggen (2005) menar att konsumenter värderar. Rangaswamy 

och Van Bruggen (2005) påstår även att konsumenter vill kunna välja försäljningskanal, 

leveransalternativ och hur de handskas med företag. Julas kunder verkar så gott som enbart 

välja den fysiska kanalen gällande dessa aspekter. Dock använder Jula flera kanaler för att 

marknadsföra sig och därigenom skapa kundrelationer, vilket Rangaswamy och Van Bruggen 

(2005) hävdar är väsentligt. Vad gäller att påverka konsumenter att handla via ett företags 

elektroniska kanal, då de är verksamma genom kombinerade kanaler, kan inte besvaras utifrån 

Julas fall då de inte längre är verksamma med detta. 

 

Bernstein, Song och Zheng (2008) menar vidare att ett företag bör fortsätta att vara 

verksamma genom kombinerade kanaler fastän företaget inte drar nytta av det. Detta eftersom 

konsumenterna drar nytta av det. Jula påpekar att företaget inte kunnat ha kvar e-handel bara 

för sakens skull, vilket de också uttryckte med ”kill your darlings” (Jula, 2011
B
). Detta 

medför då att Bernstein, Song och Zheng:s (2008) teori kan ifrågasättas utifrån Julas fall.  

Julas nuvarande VD Frykberg skriver att företag måste analysera sin egen verksamhet och 

bestämma hur de ska agera utifrån deras förutsättningar (Andersson, 2011). Möjligen fungerar 

det inte i verkligheten att vara verksamma genom kombinerade försäljningskanaler utan att 

dra nytta av det. Det kan dock möjligen fungera för ett annat företag. Ur ovanstående framgår 

att Jula har starka kundrelationer och därmed inte behöver bedriva kombinerade 

försäljningskanaler. Detta kan bero på branschen och Julas sortiment samt att Julas kunder 

föredrar att handla i deras fysiska varuhus och således drar nytta av att handla i varuhusen. 

Därmed utgör detta ytterligare ett argument för att marknadskommunikation över lag är 

väsentligt för Julas fall för att få kunderna att trivas i Julas butiker och vilja återkomma. 

 

5.6 Humanfaktorer speglar Julas tillvägagångssätt 

Som framgår utnyttjar inte Jula den elektroniska marknaden för handel, vilket gör aspekter 

kring vad företag bör beakta vid implementering av elektroniska affärsmodeller mindre 

väsenligt. Dock kan vissa sammankopplingar med Jula göras. I och med att nedläggningen av 

e-handeln som Edberg förklarar ligger i linje med Julas framgångsstrategier och aspekter 

kring utbildning av personal och produktstrategier ingår i detta, borde Jula därmed ha 

humanfaktorer implementerat i sina tillvägagångssätt. Tse och Soufani (2007) menar att fokus 

på humanfaktorer ökar ett företags kunskap och färdigheter, vilket innebär att företag bör 

beakta faktorer som kundkännedom, livsstilsfaktorer, teknologimottagande samt vikten av 

förkunskaper, vilket därmed borde gälla för Jula. Då Jula valde att lägga ner sin e-handel kan 

det ses som att de beaktade dessa faktorer då deras kunder valde att hellre besöka deras 
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varuhus, vilket Edberg hävdar kan ligga till grund i åldern på målgruppen. Utifrån kapitel 4 i 

denna studie, där Julas val att lägga ner den elektroniska kanalen beskrivs, kan utläsas att 

Edberg anser att Julas kunder inte anses som optimala för att vara aktiva inom e-handel, vilket 

borde utgöra både deras livsstilsfaktorer, teknologimottagande samt Julas insikt av detta, 

vilket kan ses som kundkännedom. Förkunskaper lägger Jula vikt vid utifrån deras katalog 

och kunnig personal i varuhusen. Tse och Soufani (2007) menar dock att detta ska ske 

konsekvent med strategiskapandet rörande kombinerade kanaler, vilket Jula inte gör. 

 

5.7 Jula prioriterar värdeskapande 

Jula har även fokus på värdeskapande genom att bland annat fokusera på de kunder som fått 

en negativ bild av företaget efter att de lagt ner sin elektroniska försäljningskanal. Även 

JulaClub kan tänkas utgöra en del av värdeskapande som Kao och Goo (2004) menar är 

väsentligt. Nedläggningen och även de frigjorda resurserna gjorde det möjligt för Jula att 

kunna fokusera mer på service till kunderna genom bättre kundservice och även via sociala 

medier. De frigjorda resurserna gjorde det dessutom möjligt för Jula att styra kundservice och 

sociala medier centralt istället för i varuhusen, vilket lett till att Jula kan fokusera på 

butikskommunikationen och kundrelationerna i varuhusen. Bahn och Fischer (2003) hävdar 

att kombinerade försäljningskanaler ska spegla ett företags värdeskapande, vilket Jula inte gör 

utifrån att de inte bedriver elektronisk försäljning. Utifrån Kao och Goo:s (2004) påstående 

om att företag måste bilda elektroniska affärsmodeller som överensstämmer med ett företags 

värdeskapande för att kunna utveckla och upprätthålla konkurrensfördelar stämmer med Julas 

fall till viss del. Detta då Jula kan ses ha utvecklat en elektronisk affärsmodell som 

överensstämmer med värdeskapande. Detta då företaget utnyttjar den elektroniska marknaden 

för att skapa kundrelationer och även för att marknadsföra sig till kunder och att de därur 

erhåller konkurrensfördelar. Julas affärsmodell kan ses överensstämma med deras 

värdeskapande i och med att detta utgörs av att skapa värde genom varuhusen och 

kundrelationer. Dock kan påståendet inte sägas stämma utifrån att Jula inte längre bedriver e-

handel och att det enligt Kao och Goo (2004) ligger till grund för den elektroniska 

affärsmodellen.  

 

5.8 Kannibalisering gynnar och stödjer inte alltid försäljningskanalerna 

Jula anser, enligt Edberg, att den elektroniska försäljningskanalen inte utgör ett hot eller 

konkurrens mot företagets fysiska verksamhet. Att den elektroniska försäljningskanalen inte 

utgör ett hot mot den fysiska försäljningskanalen stärks av teorier utfärdade av Porter (2001) 

där han hävdar detsamma. Dock menar Porter (2001) fortsättningsvis att Internet kompletterar 

den fysiska försäljningskanalen, vilket inte stämmer för Jula på grund av att det finns andra 

aspekter för företaget enligt Edberg som anses som lönsammare än den elektroniska 

försäljningskanalen både innan och efter nedläggningen av den. Därmed motsätter Jula även 

Porters (2001) påstående om att kannibalisering tycks ha en positiv inverkan på ett företags 

finansiella framgång eftersom deras elektroniska kanal inte ansågs värdig att satsa på. Julas 

fall motsätter även Porters (2001) påstående, om att det är genom en kombination som 
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konkurrensfördelar skapas, och vinnarna är de som kombinerar den elektroniska 

försäljningskanalen med den fysiska. Jula kan ses som både vinnare och som 

konkurrenskraftiga trots att de inte kombinerar kanalerna tack vare deras ökade vinst och 

position på marknaden som beskrivs i ett pressmeddelande (Jula, 2011
B
). I Julas fall kan den 

fysiska försäljningskanalen sägas ha kannibaliserat på den elektroniska försäljningskanalen 

utifrån att den elektroniska kanalen fick en allt mindre betydande roll i verksamheten då den 

fysiska verksamheten breddades och kunderna föredrog denna kanal i och med 

varuhusexpansionen. Om utgångspunkten istället är innan nedläggningen av den elektroniska 

försäljningskanalen kan de två kanalerna ses som om de tidigare utgjorde ett komplement till 

varandra, snarare än ett hot, då Jula är ett helägt familjeföretag.  

 

Wolk och Skiera (2009) menar att kannibalisering gynnar och stödjer försäljningskanalerna 

genom att det skapar fördelar som större tillgänglighet för konsumenterna att handla via fler 

kanaler. I Julas fall stämmer inte detta, då e-handeln inte ansågs stödja den fysiska 

försäljningskanalen tillräckligt enligt Edberg. Post och Telestyrelsen:s (2001) yttrande om att 

elektronisk handel kan orsaka konkurrens med den fysiska kanalen, då samma produkter säljs 

i de fysiska butikerna som i den elektroniska, är också motsägelsefullt mot det Porter (2001) 

samt Wolk och Skiera (2009) hävdar. Enligt Edberg sålde Jula samma produkter till samma 

pris genom båda försäljningskanalerna, vilket därmed enligt Post och Telestyrelsen (2001) 

borde ha utgjort att deras fysiska försäljningskanal konkurrerades ut av den elektroniska, 

vilket inte var fallet. Istället kan sägas att det var den fysiska försäljningskanalen som hade 

övertaget i Julas fall. Vidare hävdas även av Post och Telestyrelsen (2001) att e-

handelsmarknaden fått en negativ laddad stämpel på grund av misstro och bakslag efter att e-

handel varit så upptrissat under dess tillväxtperiod, vilket dock inte varit avgörande för Julas 

nedläggning. Detta skulle dock kunna vara en påverkande faktor till att Julas målgrupp, som 

Edberg berättar, allt mindre valde att handla via e-handelsfunktionen. 

 

Att kunder som vill handla på Internet kommer att öka, och att expansionen av den 

elektroniska marknaden som av Wolk och Skiera (2009) påstås leda till förändringar på den 

marknad som idag domineras av fysisk verksamhet, verkar inte ha berört eller hittills nått Jula. 

Jula argumenterar snarare för att vara verksamma på den fysiska marknaden. Däremot kan 

Jula antas hänga med i utvecklingen och de eventuella framtida förändringar som väntar, då 

de är aktiva med sociala medier och sin hemsida sedan nedläggningen ägde rum.  

 

5.9 Kompetensens var ingen avgörande faktor till nedläggningen 

I och med att Jula är ett väletablerat företag kan de därmed anses ha lättare att kunna ta sig in 

på den elektroniska marknaden i framtiden. Fastän många fördelar med e-handel föreligger, 

finns inte sådana planer för företaget enligt Edberg. Tse och Soufani (2003) påstår att succé på 

den elektroniska marknaden beror på stöd och engagemang från ledningen till kanalen, vilket 

saknas information om i Julas fall och något ställningstagande kring detta kan således inte 

göras. För Julas del var dock inte kompetensen, vad rör e-handel, en avgörande faktor till 
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beslutet att lägga ner den elektroniska försäljningskanalen, vilket Edberg förklarar med att 

ifall kompetens saknas inom företaget köper Jula in den genom konsultverksamhet. 

Weltevreden och Boschma (2008), Wolk och Skiera (2009) samt Bahn och Fischer (2003) 

nämner att ett företags rådande företagskultur och IT-kompetens kan påverka utgången av att 

implementera den elektroniska försäljningskanalen. Företag måste vara beredda på de 

uppoffringar och investeringar som en implementering kräver, vilket stämmer överens med 

Julas nuvarande VD Frykbergs kommentar till Anderssons (2011) artikel. Viktigt för företag 

är även att beakta att ledningens arbetsuppgifter kommer att tilläggas nya uppgifter vilket 

kräver kunskap och motivation enligt Post och Telestyrelsen (2001). Weltevreden och 

Boschma (2008) samt Wolks och Skiera (2009) menar att den elektroniska marknaden som 

försäljningskanal inte alltid genererar fördelar, vilket kanske är fallet för Jula. Till viss del kan 

även Internet i sig ses som en fördel för Jula eftersom de utför sin marknadskommunikation 

där. Jula har valt att utnyttja sin kompetens och sin storlek för att öka den geografiska 

marknaden istället för den elektroniska. 

 

5.10 Vidareutveckling av modellen 

Enders och Jelassi:s (2000) modell har som nämnts haft fokus på företag med enbart en 

försäljningskanal och som går mot att kombinera försäljningskanalerna fysisk och elektronisk 

handel. Genomgående i analysen framgår faktorer som Jula satsar på för att få en stark 

position på marknaden och för att nå framgång. Enders och Jelassi:s (2000) modell syftar till 

att företag bör gå mot kombinerade kanaler för att nå framgång, detta gäller dock inte för alla 

företag, vilket Julas agerande illustrerar. Jula har visat utifrån den tidsperiod som studerats att 

de kan bli starka utan e-handel med hjälp av andra faktorer än de som forskarna påvisar. 

Spekulationer kring att företaget gått åt motsatt håll, det vill säga, att vara verksamma med 

kombinerade försäljningskanaler och sedan väljer att lägga ner den elektroniska 

försäljningskanalen för att satsa på den fysiska kanalen är mer sällsynt, och är även detta som 

saknas i Enders och Jelassi:s (2000) modell. I och med detta kan ovanstående diskussion, som 

kretsat kring faktorer och beslut kring Julas val att lägga ner sin e-handel och hur detta 

förhåller sig till teorierna rörande kombinerade försäljningskanaler, utgöra väsentliga delar i 

en utveckling av Enders och Jelassi:s (2000) modell. 

 

Nedan i figur 2 visas en utvecklad version av Enders och Jelassi:s (2000) modell. Där framgår 

var Jula borde befinna sig på lång sikt enligt den trend Enders och Jelassi (2000) belyser 

gällande att nå framgång genom kombinerade försäljningskanaler. För att istället visa var Jula 

står idag i förhållande till det som utgör det ulltimata för att nå framgång har Jula placerats in 

i modellen. Denna plats avser rutan, ”Jula efter nedläggningen av e-handeln”, och motiveras 

av att företaget har hög grad av värdekedjeintegration och utifrån att de bedriver traditionell 

fysisk försäljning och inte elektronisk försäljning längre. Att företaget är placerat nära rutan 

som avser kombinerade försäljningskanaler utgörs av att Jula utnyttjar Internet för 

marknadskommunikation, det vill säga inte försäljning via internet. Den utvecklade modellen 
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visar även faktorer, vilka avses med pil 2, som har påverkat Julas val och som möjligen har 

större betydelse än vad e-handeln hade.   

 

Med den utvecklade modellen avses ge en tydligare bild av hur företaget Jula gått tillväga, 

vad gäller företagets verksamhet innan och efter att de lagt ner sin elektroniska 

försäljningskanal. Utifrån informationen som framhållits om Jula i denna studie har hinder 

och faktorer framkommit som har påverkat och påverkar Julas val och agerande, vilka har 

lagts till i Enders och Jelassi:s (2000) modell för att ge en övergripbar bild. Det finns 

exempelvis faktorer som Jula valt att fokusera på istället för den elektroniska 

försäljningskanalen och som bidrog till att företaget inte fortsatte med kombinerade 

försäljningskanaler. Jula har således valt att ta ett steg tillbaka i modellen och satsar därmed 

enbart på den fysiska försäljningskanalen, vilket representeras av pil 2. 
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Figur 2: Kombinerade försäljningskanaler och dess påverkan hos Jula 

 

Pil 1 i modellen avser, att företag med enbart fysisk försäljning bör gå mot att kombinera sin 

verksamhet med elektronisk försäljning enligt Enders och Jelassi (2000), Porter (2001), Gulati 

och Garino (2000), Tse och Soufani (2003), Bahn och Fischer (2004), Rangaswamy och Van 

Bruggen (2005), Bernstein, Song och Zheng, (2006), Weltevreden och Boschman (2008), 

Wolk och Skiera (2009), Noble, Shenkan och Shi (2009) samt Doherty och Chadwick (2010). 

Även forskarnas aspekter kring att nå framgång genom kombinerade försäljningskanaler har 

lagts till i modellen och symboliseras av denna pil. Dessa aspekter utgörs av motiv för att 

kombinera försäljningskanalerna, som bättre kundrelationer, marknadsföring, konkurrenskraft, 
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ökad prestationsförmåga, att det öppnar upp för en större marknad samt att ett företag skyddar 

sin plats på marknaden. Dessa aspekter medför även att företag får en starkare position på 

marknaden och anses även utgöra argument för att företag bör verka inom dessa ramar. 

 

Pil 2 avser istället Julas agerande, vilket innebär tillbakagången till att enbart vara verksamma 

genom den fysiska försäljningskanalen och utgörs av aspekter som påverkat, haft betydelse 

för beslutet samt vad som kommit att få betydelse i och med beslutet om nedläggningen av sin 

elektroniska försäljningskanal. Dessa aspekter utgörs av varuhusexpansionen, 

marknadskommunikation samt butikskommunikation. Det är även kundrelationer och 

möjligheten att kunna driva alla varuhusen på ett likartat sätt, det vill säga att alla varuhus ska 

vara identiska, som är tyngdpunkten till Julas förändring och agerande. 

 

Vid övergången till den ruta som Enders och Jelassi (2000) visar att företag på lång sikt kan 

befinna sig i för att nå bästa möjliga framgång har en markering lagts till, vilket avser den 

svartstreckade linjen. Linjen symboliserar faktorer som ligger bakom Julas val att inte 

förflytta verksamheten till den positionen, det vill säga vad som kan hindra eller varför ett 

företag bortser från att förflytta sig dit. Faktorerna utgörs av att Jula vill förbli familjeägda, de 

anser sig ha tillräckliga kunskaper och resurser inom företaget samt att de redan anser sig ha 

en fungerande värdekedja som styrs av företaget och som skapar värde för kund trots detta. 

                                       

Därmed följer Jula inte de rekommendationer som Enders och Jelassi (2000) och de andra 

forskarna har poängterat vad gäller att företag bör gå mot att kombinera försäljningskanalerna. 

Detta innebär således utifrån Julas fall och vad som därur framgår inom den period som 

studerats i fallet att kombinerade försäljningskanaler inte behöver vara nyckeln till framgång 

som Tse (2007), Gulati och Garino (2000) samt Burt och Sparks (2003) menar. Jula visar även 

tydliga tecken på att e-handel inte behövs för att ett företag ska vara starkt och att denna heller 

inte utgjort en bidragande faktor till detta. Detta påvisar att Jula av det som framgår idag inte 

behöver vara verksamma med kombinerade försäljningskanaler för att nå framgång, prestera 

bättre och bli mer konkurrenskraftiga, vilket Steinfield, Adelaar och Lai (2002) samt 

Weltevreden och Boschma (2008) hävdar genom sina teorier. Starka faktorer så som att vara 

konkurrenskraftig, ha en stark position på marknaden genom varuhusexpansion, satsningar 

inom marknadskommunikation och butikskommunikation kan möjligen vara nyckeln till 

framgång för Jula och därmed ha betydelse för det resonemang Enders och Jelassi:s (2000) 

för utifrån sin modell. Det som påvisas i teorierna och således även i beskrivningen av pil 1 

vad en kombination av försäljningskanalerna kan leda till och bidra med för företag kan 

påstås vara desamma som det Jula velat uppnå och som haft betydelse för Jula, vilka 

beskrivits i pil 2. Pil 2 kan således sägas utgöra samma aspekter och faktorer som tagits upp 

av Enders och Jelassi (2000) samt av de andra i studien berörda forskarna, men som speglas 

av Julas agerande utan e-handel.  
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6. Slutsatser 
 

I detta avslutande kapitel redogörs sammanfattande för denna studies slutsatser och resultat. 

Här besvaras studiens syfte och problemställningar och mynnar sedan ut i reflektioner kring 

studien samt en diskussion om möjliga fortsatta studier gällande kombinerade 

försäljningskanaler. 

 

6.1 Företag kan nå framgång utan att kombinera försäljningskanalerna 

Som framgår av Julas agerande, inom den tidsperiod som studerats, är inte att kombinera 

försäljningskanalerna det främsta alternativet för att kunna bli konkurrenskraftiga och nå 

framgång. Då Enders och Jelassi (2000), Porter (2001), Gulati och Garino (2000), Tse och 

Soufani (2003), Bahn och Fischer (2004), Rangaswamy och Van Bruggen (2005), Bernstein, 

Song och Zheng, (2006), Weltevreden och Boschman (2008), Wolk och Skiera (2009), Noble, 

Shenkan och Shi (2009) samt Doherty och Chadwick (2010) hävdar att kombinerade 

försäljningskanaler är bra för ett företags framtida utveckling och att det även utgör en trend 

på marknaden, kan möjligen ses som något de uppskattat vid dessa studiers specifika tillfälle 

och därmed ansågs som en viktig del för företag att implementera. Idag använder Jula enbart 

den fysiska försäljningskanalen och anses, utifrån den information som erhållits sedan 

nedläggningen ägt rum, kunna bli starka och nå framgång på marknaden utan den elektroniska 

försäljningskanalen. Forskarna har hittills redogjort och haft fokus på att företag bör vara 

verksamma genom kombinerade försäljningskanaler. Det har uppmärksammats att de faktorer 

och aspekter som de nämnda forskarna belyst som argument för att bedriva kombinerade 

försäljningskanaler utgör nästintill desamma för Julas agerande. För Julas del utgörs 

faktorerna och aspekterna argument för att inte längre bedriva e-handel, vilket tidigare inte 

belysts av de forskare som berörts i studien. Det som saknas och som nu, i och med denna 

studie fylls i, är synvinkeln utifrån det svenska företaget Julas agerande att lägga ner sin 

elektroniska försäljningskanal och vilka faktorer som kan bidra till och påverka ett sådant val. 

Därmed hur ett företag, utifrån den tidsperiod som har studerats, kan skapa framgång utan den 

elektroniska försäljningskanalen och istället satsa på den fysiska försäljningskanalen. Därmed 

bidrar detta till forskningsinriktningen rörande hur elektronisk handel påverkar den 

traditionella fysiska marknaden och därmed hur ett företag strategiskt kombinerar och 

hanterar försäljningskanalerna.  

 

6.1.1 Avgörande faktorer till valet att inte bedriva kombinerade försäljningskanaler 

Att den elektroniska försäljningskanalen kan bidra med en rad fördelar är, trots föregående 

styckes slutsatser, något som inte kan förnekas. För Julas del har nedläggningen av den 

elektroniska försäljningskanalen baserats på faktorer som haft en mer betydande roll för 

företagets verksamhet än den elektroniska försäljningskanalen. Att exempelvis faktorer som 

varuhusexpansion, produktutbud och målgrupp kan ligga till grund för valet att inte bedriva 

verksamhet genom den elektroniska försäljningskanalen kan ses som väsentliga aspekter som 

Enders och Jelassi (2000) inte berört i sin teori och modell. Detta innebär därmed att Enders 
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och Jelassi:s (2000) modell, som de menar visar på en trend, inte är anpassad till att visa alla 

företags tillvägagångssätt.  

 

Trots att Jula avvecklat sin elektroniska försäljningskanal menas det inte att företaget har 

uteslutit den starka elektroniska marknaden som föreligger enligt statistik (Geiser 2010; 

Hedström 2011; Gunnilstam 2011
A
). Internet som marknadsföringskanal är fortfarande 

väsentlig för Jula, då företaget använder Internet för att bedriva hemsidan och JulaClub. Att 

kombinera försäljningskanalerna ger möjligen många fördelar, men för Julas del har de valt 

satsningar inom varuhusexpansion, marknads-, och butikskommunikation. Dessa faktorer 

satsar Jula på för att bli konkurrenskraftiga och för att erhålla en stark position på marknaden, 

vilket medför att de i dagsläget inte är i behov av den elektroniska försäljningskanalen. I och 

med Julas varuhusexpansion torde de ta marknadsandelar från den elektroniska marknaden 

och därmed skapa konkurrensfördelar, tillväxt och framgång utan att bedriva kombinerade 

försäljningskanaler. Återigen visas att för att lyckas och nå framgång utan den elektroniska 

kanalen bygger Julas verksamhet på starka faktorer som expansion och produktutbud samt 

satsningar på bibehållande av sina kunder och upprätthållande av kundrelationer. Jula visar i 

och med denna studie och utifrån det tidsspann som föreligger att ett företag inte behöver ha 

e-handel för att kunna bli stora och skapa konkurrensfördelar och ta sig in på nya marknader 

samt skapa marknadsandelar och tillväxt. 

 

Jula har riktat sin uppmärksamhet mot det de är bra på och de faktorer som anses viktiga för 

dem, därmed kan de inte ha fokus och vara uppmärksamma på allt. Att de inte kan 

uppmärksamma allt ligger även till grund i att Jula valt att avveckla sin e-handel i och med att 

de växt genom varuhusexpansion. Intressant att tillägga är således att Ocasio (1997) 

reflekterar över detta i en artikel om företags kognitiva uppmärksamhet där han diskuterar och 

förklarar företags beteende och försöker förstå deras strategiska beslut i och med att det finns 

skillnader i hur och varför företag agerar som de gör. Utifrån vad Ocasio (1997) kommer fram 

till om vilka beslut företag tar, så beror det på hur de uppmärksammar sin omvärld, vad rör 

andra företag och marknaden, eller att företag ignorerar dessa. Detta kan förklara Julas 

tillvägagångssätt rörande att lägga ner den elektroniska försäljningskanalen, det vill säga att 

de har uppmärksammat sin omvärld och därefter fattat sina beslut. Detta stärker även 

resonemanget kring bristerna i Enders och Jelassi:s (2000) modell eftersom de inte beaktar att 

det kan föreligga utomstående preferenser som påverkar ett företags beslut angående att 

kombinera försäljningskanalerna eller inte.  

 

6.2 Avslutande reflektioner 

Då Enders och Jelassi:s (2000) modell och teorierna av exempelvis Porter (2001) med flera 

inte helt överensstämmer med Julas fall kan det möjligen vara så att den bransch företaget 

verkar inom inte utgör en lika stor dominant roll på den elektroniska marknaden som 

möjligtvis andra företag inom andra branscher gör. Varje enskilt företags utveckling och 

verksamhet baseras på det företagets förutsättningar att verka inom de områden som möjligen 
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passar de bäst. De faktorer som ligger till grund för Julas val att inte bedriva e-handel behöver 

inte utgöra avgörande faktorer för andra företags tillvägagångssätt. Denna studie är avsedd att 

ge en bild av hur företaget Jula agerar och andra företag kanske väljer e-handel då de inte är 

lika starka på de faktorer som Jula utgör sig för att vara starka på och vilka de värderar högre 

än e-handel. Detta kan eventuellt vara en anledning till att andra företag väljer att bedriva 

elektronisk handel då det möjliggör att företagen finns mer tillgängliga för kunderna genom 

fler försäljningskanaler.  

 

Att kombinera eller att inte kombinera försäljningskanalerna anses bero, som nämnts ovan, på 

ett specifikt företags förutsättningar. Intressant är därmed att reflektera över ett blogginlägg 

som publicerats på hemsidan e-handel.se vars titel är ”International e-commerce” skriven av 

Andersen (2011) som driver e-handelskonsultföretaget JumpB (JumpB, 2011). Andersen 

(2011) diskuterar kombinerade försäljningskanaler och påpekar att ekonomiexperter 

rekommenderar det tillvägagångssättet. Andersen (2011) tror på renodlad e-handel, och att det 

inte bör kombineras med andra försäljningskanaler. Detta då han anser att synergin saknas 

mellan försäljningskanalerna och att det kräver mycket fokus för att kunna lyckas på Internet. 

Denna synpunkt kan även den sägas motsägelsefull mot de forskare som varit i fokus i denna 

studie. Andersen (2011) menar att det verkar som att företag idag enbart startar upp den 

elektroniska försäljningskanalen bara för att finnas på den marknaden och inte för att skapa 

värde för företagens kunder. Trots att han anser att synergin saknas så menar han att företag 

som är verksamma genom den fysiska försäljningskanalen bör sälja sina produkter på Internet 

även om det inte ger en vinst eftersom det medför konkurrenskraft och värde för kunder vilket 

även Bernstein, Song och Zheng (2008) påstår. Intressant är även att Jula nämner detta som 

argument, fast tvärtom, till att lägga ner den elektroniska försäljningskanalen genom att 

Edberg påstår att Jula inte kunnat ha kvar den elektroniska försäljningskanalen bara för sakens 

skull. I och med nedläggningen av den elektroniska kanalen då den marknaden är stark, menar 

både Edberg och vad som framgår av kommentarer av Frykberg på searchintegration.se 

(Andersson, 2011), att företaget bör satsa och ta risker för att nå framgång. 

 

6.3 Fortsatta studier rörande kombinerade försäljningskanaler 

Att bedriva e-handel eller att inte göra det är ett intressant ämne som företag möjligtvis måste 

besluta sig om. Denna studie eller studier inom ämnesområdet skulle kunna vidareutvecklas 

genom att studera fler företag på den svenska marknaden och genomföra fallstudier som 

Jacobsen (2002) menar kan ge en bredare och mer djupgående bild av det som studeras. Det 

skulle kunna omfatta ytterligare företag inom samma bransch eller företag som verkar inom 

andra marknadssegment. Detta skulle kunna göras för att få en bredare bild av hur företag 

som verkar på den svenska marknaden agerar och går tillväga. Möjligen skulle denna studie 

kunna byggas vidare på genom att genomföra ytterligare studier som skulle kunna omfatta 

företag som är verksamma inom samma eller snarlik bransch som Jula och inte bedriver e-

handel. Detta då tidigare studier inom området, fram tills denna studie, inte utgjorts av 

svenska företag. Det skulle kunna ge en intressant bild av varför det fungerar samt vad det är 
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som gör det möjligt för dessa företag att inte bedriva elektronisk försäljning, sett ur en svensk 

prägel. Det skulle även kunna genomföras djupare studier över längre perioder än vad denna 

studie gjort. Detta för att eventuellt kunna följa företagens arbetsgång och utveckling över tid. 

Djupare studier skulle möjligtvis kunna leda till att ytterligare faktorer bakom Julas agerande 

att inte bedriva båda försäljningskanalerna skulle kunna identifieras och därmed bidra till 

teorierna inom ämnesområdet. Att studera fler företag under en längre tidsperiod mer 

djupgående skulle även kunna generalisera resultatet. Det skulle även kunna vara aktuellt att 

studera Julas agerande än mer på djupet än vad som varit möjligt i denna studie. Exempelvis 

skulle postorderfunktionens roll i det hela kunna studeras och därur ta reda på vad och hur 

postordern har påverkat Julas agerande och beslutstagande.  

 

Vidare studier av specifika teoretiska fördjupningar skulle även kunna genomföras. Det skulle 

kunna studeras mer djupgående om hur exempelvis företagskompetens och faktorer som 

påverkar ett företags agerande och därur skapa ett teoretiskt bidrag. Studera hur dessa faktorer 

skulle kunna struktureras och vidareutvecklas för att göra det möjligt för företag att verka på 

den elektroniska marknaden. Detta skulle kunna leda till att modeller skulle kunna tas fram 

som ger en förenklad bild över hur företag eventuellt påverkar sitt eget agerande. Vidare 

skulle det även vara möjligt att genomföra djupare studier ur konsumenternas synvinkel för 

att utveckla den teoretiska synvinkeln av kombinerade försäljningskanaler. Exempelvis deras 

åsikter angående att företaget Jula inte bedriver e-handel skulle kunna studeras för att ge en 

bild om hur valet av att lägga ner verksamhet på den elektroniska marknaden påverkar 

konsumenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Referenslista 

 

Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janiszewski, C., Lutz, R., Sawyer, A., & Wood, S. (1997). 

Interactive Home Shopping: Consumer, Retailer, and Manufacturer Incentives to Participate 

in Electronic Marketplaces. Journal of Marketing, vol.61. no.3, Juli 1997, ss.38-53. 
 

Andersen, L.A. (2011). Profitable Multichannel E-commerce doesn’t exist. 

http://www.ehandel.se/blogg/anders/2011/05/29/profitable-multichannel-e-commerce-doesnt-

exist. [2011-11-14] 

Andersson, S.(2011)” E-handel: Det blir ingen JUL-A i år”, Tillgänglig: http://www.search-

integration.se/e-handel-det-blir-ingen-jul-a-i-ar. [2011-11-09] 

 

Bahn, D.L. & Fischer, P.P. (2003).Clicks and Mortar: Balancing Brick and Mortar Business 

Strategy and Operations with Auxiliary Electronic Commerce. Information Technology and 

Management 4, ss. 319-334.   

 

Bernstein, F., Song, J.S. & Zheng, X. (2006). “Bricks and mortar” vs. “Clicks and mortar”: An 

equilibrium analysis. European Journal of Operational Research 187, ss. 671-690. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

Ekonomi. 

Brynjolfsson, E. & Smith, M.D. (2011). Frictionless Commerce? A Comparison of Internet 

and Conventional Retailers. Management Science, vol.46, no.4, April 2000, ss.563-585. 

 

Burt, S. & Sparks, L. (2003). E-commerce and the retail process: a review. Journal of 

Retailing and Consumer Services 10, ss.275-286. 

 

Clausson, C. (2011). Jula slutar med postorder. Den nya Lidköpings-tidningen, 6 september. 

 

Colarelli O’Connor, G. & O´Keefe, B. (1997). Viewing the web as a marketplace: The case of 

small companies. Decision Support Systems 21, ss.171-183 

 

Dagens industri.(2011)”Styrelseledamot till Julakoncernen”, Tillgänglig: https://web-retriever-

info-com.db.ub.oru.se/services/archive.html. [2011-11-10] 

 

Doherty, N.F. & Chadwick, F.E. (2010). Internet retailing: the past, the present and the future. 

International Journal of Retail & Distribution Management, vol.38, no.11/12, 2010, ss.943-

965.   

 

E-handelstrender.se (2011-06-22). Jula stänger nätbutiken till hösten. http://e-

handelstrender.se/e-handlare/jula-stanger-natbutiken-hosten/ [2011-11-15] 

http://www.ehandel.se/blogg/anders/2011/05/29/profitable-multichannel-e-commerce-doesnt-exist
http://www.ehandel.se/blogg/anders/2011/05/29/profitable-multichannel-e-commerce-doesnt-exist
http://www.search-integration.se/e-handel-det-blir-ingen-jul-a-i-ar
http://www.search-integration.se/e-handel-det-blir-ingen-jul-a-i-ar
https://web-retriever-info-com.db.ub.oru.se/services/archive.html
https://web-retriever-info-com.db.ub.oru.se/services/archive.html
http://e-handelstrender.se/e-handlare/jula-stanger-natbutiken-hosten/
http://e-handelstrender.se/e-handlare/jula-stanger-natbutiken-hosten/


 

49 

 

Enders, A. & Jelassi, T. (2000).The Converging Business Models of Internet and Bricks-and-

Mortar Retailers. European Management Journal, vol.18, no.5, ss.542-550. 

 

Edström, M. (2009). ”Jula lanserar sajt och e-handel på Litium, VD:n cyklar av lycka”, 

Tillgänglig: http://www.mkse.com/2009/06/03/jula-lanserar-sajt-och-e-handel-pa-litium-vdn-

cyklar-av-lycka/.[2011-11-04] 

Geiser, K. (2010). ”E-handeln fortsätter att utvecklas starkt”, Tillgänglig: 

http://www.ehandel.org/nyheter/e-handeln-fortsatter-att-utvecklas-starkt/ [2010-09-06] 

 

Gulati, R. & Garino, J. (2000). Get the Right Mix of Bricks & Clicks. Harvard Business 

Review. May-June, ss.107-114.   

 

Gunnilstam, J. (2011
A
) ” E-handeln växer snabbt trots ekonomisk oro”, Tillgänglig: 

http://www.ehandel.se/E-handeln-vaaxer-snabbt-trots-ekonomisk-oro,914.html [2011-11-22] 

 

Gunnilstam, J. (2011
B
) ”E-handeln förväntas omsätta 27,3 miljarder i år”, Tillgänglig: 

http://www.ehandel.se/E-handeln-foervaentas-omsaetta-273-miljarder-i-aar,820.html [2011-

11-22] 

 

Hedström, L. (2011) "E-handeln fortsätter att öka", Tillgänglig: 

http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Nyheter/2011/E-handeln-fortsatter-oka/   

[2011-11-20] 

 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Höglund, T.(2011). Ingen mer postorderförsäljning. Mariestads Tidningen, 7 september.   

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Jula. (2011
A
). Jula slutar med distanshandel. http://www.jula.se/jula-slutar-med-

distanshandel/ [2011-11-08] 

Jula. (2011
B
). Halv miljard i vinst för Jula. http://www.jula.se/om-jula/pressreleaser/halv-

miljard-i-vinst-for-jula/ [2011-11-08] 

Jula. (2011
C
). Om Jula. http://www.jula.se/om-jula/ [2011-11-08] 

Jula.(2011
D
). Joachim Frykberg – ny VD på Jula.  http://www.jula.se/om-

jula/pressreleaser/joachim-frykberg-ny-vd-pa-jula/. [2011-11-07] 

http://www.ehandel.se/E-handeln-vaaxer-snabbt-trots-ekonomisk-oro,914.html
http://www.ehandel.se/E-handeln-foervaentas-omsaetta-273-miljarder-i-aar,820.html
http://www.jula.se/om-jula/pressreleaser/halv-miljard-i-vinst-for-jula/
http://www.jula.se/om-jula/pressreleaser/halv-miljard-i-vinst-for-jula/
http://www.jula.se/om-jula/
http://www.jula.se/om-jula/pressreleaser/joachim-frykberg-ny-vd-pa-jula/
http://www.jula.se/om-jula/pressreleaser/joachim-frykberg-ny-vd-pa-jula/


 

50 

 

Jula. (2011
E
). Ny vintrig och nyhetsspäckad Jula katalog. http://www.jula.se/om-

jula/pressreleaser/ny-vintrig-och-nyhetsspackad-julakatalog/ [2011-11-14] 

Jula.(2011
F
). 2010-ett super år för Jula. Företaget spräckte 3 miljardersvallen. https://web-

retriever-info-com.db.ub.oru.se/services/archive.html. [2011-11-08] 

 

Jula. (2011
G
). 100 000 nya JulaClub-medlemmar. http://www.jula.se/om-

jula/pressreleaser/100-000-nya-julaclub-medlemmar/.[2011-11-11] 

JumpB (2011).http://www.jumpb.dk/  [2011-11-16] 

 

Kao, Y.F. & Goo, Y.J. (2004). Configuring value for internet business model and competitive 

advantage. International Journal of Electronic Business Management, vol.2, no.4, ss.228-236. 

 

Madlberger, M., (2004). Strategies and Business Models in Electronic Retailing: Indications 

from the USA and the UK. Department of Business Administration and Information Systems, 

ICE”04, ss.296-303. 

 

Noble, S., Shenkan, A.G. & Shi, C. (2009).The promise of multichannel retailing. The 

McKinsey Quarterly, October, ss.1-4 

 

Porter, M.E. (2001).Strategy and the internet. Harvard Business Review: R0103D, ss.63-78. 

 

Post och Telestyrelsen. (2001). Hinder för e-handel. Tillgänglig: 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2001/Hinder-for-e-handel/ [2001-11-07] 

  

Rangaswamy, A. & Van Bruggen, G.H. (2005). Opportunities and challenges in multichannel 

marketing: An introduction to the special issue. Journal of interactive marketing, vol.19, no.2, 

spring 2005, ss. 5-10. 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2007). Research Methods for Business Students. 

Fourth Edition. 

Steinfield, C., Adelaar, T. & Lai, Y.J. (2002). Integrating Brick and Mortar Locations with E-

Commerce: Understanding Synergy Opportunities. Proceedings of the 35
th

 Hawaii 

International Conference on System Sciences-2002. 

 

Strinnholm, S. (2011). Julafton för hemmafixare- Mycket förväntan när flaggskeppet Jula slår 

upp portarna i Välsviken. Värmlands Folkblad, 11 November. 

Tse, T. & Soufani, K. (2003). Business strategies for small firms in the new economy. Journal 

of Small Business and Enterprise Development, vol.10, no.3, ss.306-320. 

 

http://www.jula.se/om-jula/pressreleaser/ny-vintrig-och-nyhetsspackad-julakatalog/
http://www.jula.se/om-jula/pressreleaser/ny-vintrig-och-nyhetsspackad-julakatalog/
https://web-retriever-info-com.db.ub.oru.se/services/archive.html
https://web-retriever-info-com.db.ub.oru.se/services/archive.html
http://www.jula.se/om-jula/pressreleaser/100-000-nya-julaclub-medlemmar/.%5B2011-11-11
http://www.jula.se/om-jula/pressreleaser/100-000-nya-julaclub-medlemmar/.%5B2011-11-11
http://www.jumpb.dk/


 

51 

 

Tse, T. (2007). Reconsidering the source of value of e-business strategies. Strategic Change 

16, ss.117-126. 

 

Turban, E., Lee, J., King, D. & Chung, H.M. (2000). Electronic Commerce, a managerial 

perspective. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.   

 

Ocasio, W. (1997). Towards an attention-based view of the firm. Strategic Management 

Journal 18, ss. 187-206. 

 

Waymaker, (2009-11-05), Julas nya hemsida är snyggare, smartare och snabbare! – Jula 

Postorder AB.[2011-11-08] 

Weltevreden, J.W.J. & Boschma, R.A. (2008). Internet strategies and performance of Dutch 

retailers. Journal of Retailing and Consumer Services 15, ss.163-178. 

 

Willcocks, L.P. & Plant, R. Pathways to E-business Leadership: Getting from Bricks to Clicks. 

Mit sloan management review, spring 2011, ss. 50-59. 

 

Wolk, A. & Skiera, B. (2009). Antecedents and consequences of Internet channel performance. 

Journal of Retailing and Consumer Services 16, ss.163-173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 1 - Intervjufrågor 

 

Frågeformulär 

 

Inledande frågor: 

 Vad har du för position inom företaget? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter inom försäljning, marknad och kommunikation? 

 

Intervjufrågor: 

 Varför bedriver ni ingen e-handel i dagens läge? Berätta gärna utförligt om era tankar kring 

detta.   

 

 Vilka är era framgångsstrategier och vilka konkurrensfördelar anser ni er skapa genom dessa 

strategier?   

 

 Hur starkt positionerade är ni mot era konkurrenter och hur särskiljer ni er mot dem? Vad 

bygger ni er styrka på?   

 

 Hur agerar ert företag mot e-handelns konkurrens mot den fysiska marknaden? 

 

 Teorierna talar för att företag bör ha elektronisk handel fastän det tyder på olönsamhet 

eftersom kunderna drar nytta av det. Hur resonerar ni kring detta? 

 

 Har inte förändringen med att ni tagit bort distanshandeln, då vi antar att det möjliggjorde 

närhet till kunderna och större kundkrets, resulterat i stora omställningar och fler kostnader? 

Hur motiverar Jula detta?   

 

 Hur förbättrar och skapar ni kundrelationer? Finns värdeskapande, med avsikt på kunderna, 

implementerat i er verksamhet och i sådant fall hur? 

 

 Är ert val att inte bedriva e-handel baserat på marknadsundersökningar av vad era kunder 

efterfrågar eller vad har ni för underlag för detta beslut? Planerar ni att bedriva e-handel i 

framtiden, varför/varför inte? 

 

 Hur är er värdekedja/leverantörskedja uppbyggd och har den alltid sett ut på detta sätt? Det 

vill säga sköter ert företag alla led eller tar ni hjälp av utomstående aktörer? 

 

 Ser ni några större förändringar och skillnader efter att ni slutat med e-handeln? Kan du 

berätta vad och vilka i sådant fall? Upplever ni det bättre efter nedläggningen eller saknas 

vissa fördelar? Skedde några specifika förändringar av värdekedjan/ leverantörskedjan i och 

med er e-handel? 


