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Förord
Under julledigheten 2020/2021 uppmärksammade vi ett instagraminlägg där Helsingborgs

Citysamverkan, en samverkansaktör som förenar näringslivet och fastighetsägarna, delade med sig av

sina tankar om en ny lokal e-handelsplattform i form av Zipadoo. Som studenter på Service

Management-programmet, har vi under utbildningens gång fått kännedom om att fysiska butiker måste

finna nya vägar för att möta de utmaningar som de står inför. Butiksdöden har varit ett faktum i

svenska stadskärnor sedan decennier tillbaka och därför fångade det där inlägget på Instagram vår

uppmärksamhet, kan detta vara stadskärnans räddning? Det har stundtals känts som en omöjlig fråga

att besvara men efter många timmars slit och letande efter villiga intervjupersoner, har vi äntligen ett

färdigt arbete och resultat att presentera.

Alla ni som ställt upp på intervjuer, tack för att ni har delat med er av era upplevelser om lokal

e-handel och handelns strukturomvandling. Vi tackar ödmjukast för både den tid ni avsatt för oss men

också den värdefulla information ni försett oss med.

Tack till er som tagit sig tiden att läsa igenom vårt arbete och gett konstruktiv kritik.

Till vår handledare Ola Thufvesson, tack för att du agerat bollplank och delat med dig av värdefulla

inputs.

Helsingborg, 18 maj 2021

Annie Andersson och Rebecka Pojkas
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Sammanfattning
Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel och skapa en fördjupad förståelse för vilken

funktion fenomenet fyller för lokala detaljister i stadskärnan i en större svensk stad, och undersöka om

det kan vara stadskärnans räddning. För en nyanserad förståelse för om lokal e-handel kan rädda

stadskärnan inkluderas även Citysamverkans- och Zipadoos syn på forskningsfenomenet i studien.

Genom en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer fångas perspektiven på lokal

e-handel utifrån de tre olika aktörerna. I studien används S-O-R-teorin som ett övergripande ramverk

för att analysera den insamlade empirin. Teoretiska begrepp som bra mix, tillgänglighet, emotionella

upplevelser, platsbaserat värde, Same Day Delivery, omnichannels och innovationer nyttjas för att öka

förståelsen för fenomenet lokal e-handel och dess betydelse för att stärka stadskärnan. Analysen består

av fyra delar som följer studiens forskningsfrågor. Den första delen avser möjligheter och

begränsningar med lokal e-handel utifrån butiksägare, del två och tre tar perspektiv utifrån

Citysamverkan och Zipadoo och del fyra behandlar huruvida lokal e-handel är stadskärnans räddning.

Studien visar sammanfattningsvis att lokal e-handel är ett komplement till den fysiska handeln i

stadskärnan och att lokal e-handel delvis bidrar till att stärka stadskärnan. I studiens resultat fastslås

därmed att lokal e-handel inte ensamt är stadskärnans räddning, men att det kan bidra med en värdefull

digital tentakel till det fysiska erbjudandet. Istället fastställs att stadskärnans räddning utgörs av att

flera aktörer bidrar med olika krafter som tillsammans kan stärka stadskärnan.

Nyckelord: S-O-R-teori, bra mix, tillgänglighet, omnichannels, emotionella upplevelser, platsbaserat

värde, SDD, innovation
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1. Inledning
I det inledande avsnittet ges en introduktion av vägen till lokal e-handel och vi presenterar begreppen

strukturomvandling, Covid-19 i handeln och omnichannels. Därefter belyser vi kunskapsluckan som har

identifierats i relation till tidigare forskning. Slutligen presenteras studiens syfte och frågeställningar.

1.1 Problembakgrund

Det finns flera anledningar till varför handeln är viktig, inte minst eftersom det är en näring som

påverkar alla samhällsaktörer (Fastighetsägarna & HUI Research 2019, s. 42). Sett till handel utifrån

mindre lokala aktörer är den central för den lokala ekonomin samtidigt som den gynnar den lokala

arbetsmarknaden och infrastrukturen (Bollweg, Lackes, Siepermann & Weber 2020, s. 176). Den är

också betydande för att skapa en attraktiv stadskärna för såväl invånare som besökare (Svensk Handel

2019, s. 42). Vidare står handeln och samhället i relation till varandra, vilket gör handeln till en

dynamisk bransch (Svensk Handel 2019, s. 5). Därför har den lokala handeln utmanats i takt med

samhällsutvecklingen, inte minst gällande strukturomvandlingen där stora delar av cityhandeln

urholkats till följd av tillväxten av externa köpcentrum och e-handel (Fastighetsägarna & HUI

Research 2019; Handelsrådet 2019, s. 8; Lindberg, Johansson, Karlberg & Balogh 2019, s. 91; Bollweg

et al. 2020, s. 174).

Utöver förflyttningar från cityhandel till externhandel och e-handel, har förändringar i

konsumentbeteenden identifierats till följd av digitaliseringen (Bollweg et al. 2020, s. 174). Tillväxten

av online-handel fortsätter i rask takt (Fastighetsägarna & HUI Research 2019, Fastighetsägarna &

HUI Research 2020, Svensk Handel 2020), vilket framförallt utmärkt sig då Sverige visat sig vara

nordens största e-handelsmarknad (PostNord 2019). Att utvecklingen gått fort visar sig även då

omsättningen i Sveriges e-handel, enligt Svensk Handel (2020), nästintill trefaldigats mellan 2012 och

2019. E-handeln påverkar i sin tur cityhandeln negativt, då allt färre konsumenter besöker stadskärnan

(Lindberg et al. 2019, s. 93).

Ytterligare effekter av e-handeln är att antalet detaljhandelsbutiker, framförallt i

sällanköpsvaruhandeln, har minskat till följd av konsolidering, konkurser och butiksstängningar i de

branscher där e-handelstillväxten varit som störst (Svensk Handel 2020). Sedan 2011 har omkring var
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femte fysisk detaljhandelsbutik försvunnit (Svensk Handel 2020, s. 68). Denna utveckling kan tänkas

intensifieras ytterligare till följd av att konsumenter förväntas bli mer digitala, bekväma, tidspressade,

välinformerade, värderingsdrivna och inspirationssökande (Svensk Handel 2019, s. 8). För att överleva

utmaningarna som förändrade konsumentbeteenden, externhandel och e-handel medför är det vitalt att

lokala detaljister ser över och anpassar sina affärsmodeller (Bollweg et al. 2020). Därmed kan

digitalisering tänkas vara lämpligt för detaljhandlare att beakta när de utvärderar sina erbjudanden och

nya affärsmodeller, något som Xi, Cao och Zhen (2020) poängterar som essentiellt för att fysiska

detaljhandlare ska överleva externa utmaningar.

Vidare har handeln utmanats av Covid-19-viruset, som våren 2020 förklarades som en pandemi (WHO

2020; Folkhälsomyndigheten 2020). Pandemin och restriktionerna därefter har accelererat förändringar

i konsumentbeteenden, vilket intensifierat den redan pågående strukturomvandlingen (Svensk Handel

2020; Fastighetsägarna & HUI Research 2020, s. 4). Exempelvis diskuterar Bollweg et al. (2020, s.

543) att de sociala- och ekonomiska restriktionerna till följd av pandemin påskyndat digitaliseringen,

vilket kan bero på att fler konsumenter väljer att online-handla sina varor (Svensk Handel 2020).

Mot bakgrund av pandemins effekter kan det vara ännu mer angeläget att lokala detaljhandlare

använder digitala verktyg för att hantera utmaningarna. Ett sätt för detaljister att göra detta är genom

‘omnichannels’, vilket innefattar sammanflätning av fysisk handel och digitala kanaler (Hagberg &

Jonsson 2016, s. 79). Bollweg et al. (2020, s. 175) poängterar dock svårigheterna för små lokala

aktörer att utföra detta på egen hand, varför det kan vara fördelaktigt med externa aktörers hjälp. En

sådan extern aktör kan vara Zipadoo, som under 2020 lanserades i Sverige som ett svar på e-handelns

negativa påverkan på den lokala handeln (Zipadoo 2021). Zipadoo är en omnichannel som integrerar

fysisk lokal handel med en digital plattform, vilken möjliggör och förenklar lokala, fysiska butikers

e-handelserbjudande genom att samla butiker på en gemensam lokal e-handelsplattform. Utifrån den

lokala e-handelsplattformen kan konsumenter sedan e-handla varor med hemleverans samma dag

(ibid.).
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1.2 Problematisering

Tidigare forskning visar exempelvis framväxten av lokal e-handel utifrån ett konsumentperspektiv i

kontexten köp- och säljgrupper på Facebook (Rufas & Hine 2018). Xi, Cao och Zhen (2020) studerar

lokal e-handel utifrån ‘Same Day Delivery’ och hur konsumenter e-handlar varor lokalt med

hemleverans samma dag. Studier av lokal e-handel behandlar även matkonsumtion. Exempelvis

undersöker Blasco Lopez, Recuero Virto och San-Martín (2018) faktorer som påverkar

matkonsumenters e-lojalitet, medan Barska och Wojciechowska-Solis (2020) studerar lokal e-handel

av lokalproducerad mat i Polen. Dessutom finns forskning av e-handelsjätten Amazon (Pankratz 2020;

Janger & Twerski 2020), som delvis möjliggör lokal e-handel. Denna forskning visar hur Amazon

erbjuder egna produkter till lägre pris än tredjepartsaktörerna, manipulerar sökmotoroptimering och

brister i transparens, vilket gör att mindre detaljhandelsaktörer konkurreras ut till förmån för Amazons

vinning (Janger & Twerski 2020).

Följaktligen behandlar forskning av lokal e-handel köp- och säljgrupper, Same Day Delivery och

dagligvaruhandel. Gemensamt för majoriteten av studierna är att de tar ett konsumentperspektiv.

Forskningen behandlar även e-handelsjätten Amazon, som till viss del kan möjliggöra för lokal

e-handel. Således finner vi flera studier av lokal e-handel ur ett konsumentperspektiv, men forskning

av fenomenet i detaljhandeln tillhandahållen av en extern aktör, såsom Zipadoo, har inte utforskats i

samma utsträckning. Eftersom lokal e-handel genom Zipadoo är ett nytt, relativt outforskat, fenomen

gör det ämnet relevant att studera. Därtill finner vi inga studier av SDD i kontexten lokal e-handel i en

större svensk stadskärna, eller forskning av lokal e-handel som utgår från ett renodlat, fysiskt,

butiksägarperspektiv inom detaljhandeln. Dessutom poängterar Pantano, Pizzi, Scarpi och Dennis

(2020) att coronapandemin skapat utrymme för nya forskningsfrågor, exempelvis gällande hur

traditionella detaljhandelsbutiker kan differentiera sig från konkurrenter genom att addera digitala

dimensioner till sitt erbjudande. Mot bakgrund av detta finner vi det relevant att undersöka om lokal

e-handel kan vara ett fördelaktigt sätt för lokala detaljister att anta en digital tentakel till sitt erbjudande

och om detta kan hjälpa aktörerna att hantera rådande utmaningar till följd av strukturomvandlingen.
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Sammantaget synliggörs ett behov av ytterligare forskning för att fylla den identifierade

kunskapsluckan. Därmed vill vi bidra till forskningsfältet genom att skapa fördjupad förståelse för

fenomenet lokal e-handel och SDD försett av en extern aktör. Kontexten inom vilket detta sker är ett

butiksägarperspektiv inom detaljhandeln i en större svensk stadskärna, i förhållande till externhandel,

e-handel och coronapandemin.

1.3 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel och skapa en fördjupad förståelse för vilken

funktion fenomenet fyller för lokala detaljister i stadskärnan i en större svensk stad, samt undersöka

om det kan vara stadskärnans räddning. För en mer nyanserad förståelse inkluderas Citysamverkans-

och Zipadoos syn på lokal e-handel i studien. Uppsatsen utgår, mot bakgrund av detta, utifrån följande

frågeställningar:

● Vilka möjligheter och begränsningar ser butiksägare med att applicera lokal e-handel till sitt

erbjudande?

● Vilka möjligheter och begränsningar kan Citysamverkan och Zipadoo identifiera med lokal

e-handel?

● Kan lokal e-handel vara stadskärnans räddning?
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2. Teori och tidigare forskning
Studiens teoriavsnitt innefattar två delar. Den första delen behandlar tidigare forskning om handelns utveckling

och lokal e-handel, här tydliggörs också de begrepp som kommer användas för att analysera empirin. I kapitlets

andra del presenteras S-O-R-modellen som är den teoretiska ansats som studien utgår från.

2.1 Tidigare forskning om handelns utveckling och lokal e-handel

2.1.1 Stadskärnans allmänna utmaning

Handeln har alltid varit en dynamisk bransch. När samhället utvecklas behöver även handeln göra det

(Svensk Handel 2019, s. 5), vilket kan vara en förklaring till de stora förändringar som stadskärnor

genomgått sedan decennier tillbaka. 1960-, 1970- och 1980-talets stadskärnor associerades med liv och

här skedde majoriteten av handeln (Handelsrådet 2019, s. 12), sedan dess har svenska stadskärnor

ställts inför en rad utmaningar till följd av samhällsutvecklingen.

En utmaning som stadskärnor står inför idag gäller externhandel i form av köpcentrum (Lindberg et al.

2019, s. 91; Bollweg et al. 2020, s. 174; Svensk Handel 2019; Handelsrådet 2019, s. 8) och ‘big box

retail outlets’ (Bollweg et al. 2020, s. 174). För att stadskärnor ska fortsätta vara konkurrenskraftiga

gentemot externhandeln krävs en bra mix av butiker, produktutbud och öppettider (Lindberg et al.

2019, s. 92). En bra butiksmix skapar värde för kunderna, vilket gör att de blir lojala och återkommer

till centrum (ibid.). Därigenom ökas stadskärnans attraktivitet av ett fördelaktigt och mixat utbud.

Förutom en bra mix kan tillgänglighet öka stadskärnans attraktivitet, eftersom tillgänglighet är centralt

för att hålla staden och handeln vid liv (Lindberg et al. 2019, s. 92; Svensk Handel 2019, s. 42).

Ytterligare faktorer som kan öka lokala aktörers konkurrenskraft innefattar bekvämlighet och

emotionella upplevelser för konsumenter (Lindberg et al. 2019, s. 93).

Stadskärnans detaljhandel prövas ytterligare till följd av digitaliseringen och e-handeln (Bollweg et al.

2020, s. 174; Fastighetsägarna & WSP 2018; Fastighetsägarna & HUI Research 2019;

Fastighetsägarna & HUI Research 2020; Svensk Handel 2019; Svensk Handel 2020), vilket kan bero

på framväxten av nya konsumentbeteenden (Blasco Lopez, Recuero Virto & San-Martín 2018). Blasco

Lopez, Recuero Virto och San-Martín (2018) beskriver att e-handel utmärks av frånvaro av fysisk

interaktion, medan Hagberg och Jonsson (2016, s. 63) definierar e-handel som varuförsäljning genom
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internet som levereras till, eller hämtas av, konsumenten. Lindberg et al. (2019, s. 93) lyfter att lokala

butiker i stadskärnan kan hantera e-handelns utmaningar genom att förbättra tillgängligheten, utbudet

och bekvämligheten. Författarna poängterar även att dagens konsumenter kräver emotionella

upplevelser, varför utökade kundupplevelser kan vara en konkurrenskraft mot den växande e-handeln

(ibid.). Sådana upplevelser kan innefatta kundreaktioner i emotionella och fysiska termer och ligga till

grund för huruvida kunderna skapar platsbaserade värden, vilket författarna påstår kan uppstå genom

sammanflätning av digital- och lokal shopping (ibid.).

2.1.2 Covid-19 i handeln

Strukturomvandlingen som den fysiska detaljhandeln i stadskärnor genomgått till följd av hot från

både externhandeln och e-handeln har påskyndats drastiskt av coronapandemins effekter

(Fastighetsägarna & HUI Research 2020, s. 4). Exempelvis har pandemin resulterat i förändrade

konsumentbeteenden (Laato, Islam, Farooq & Dhir 2020; Ali, Khalid, Usama Javed & Zahurul Islam

2021) och påverkat antalet resor till stadskärnorna (Pantano et al. 2020). Restriktionerna till följd av

pandemin har också resulterat i att konsumenter sökt sig till lokala guldkorn som tillhandahåller unika

och genuina erbjudanden (Fastighetsägarna & HUI Research 2020). Samtidigt som fler konsumenter

uppskattar de lokala pärlorna har pandemin intensifierat den pågående förändringen i

konsumentbeteenden, genom att fler konsumerar online (Svensk Handel 2020, s. 19; Fastighetsägarna

& HUI Research 2020, s. 50; Pankratz 2020, s. 163; Dannenberg, Wiedemann, Fuchs & Riedler 2020).

Sammantaget har förändrade konsumentbeteenden till följd av coronakrisen således påverkat

sällanköpsvaruhandeln i stadskärnor negativt (Svensk Handel 2020).

2.1.3 Lokal e-handel och omnichannels

Lokal e-handel innebär integrering av lokala fysiska butiker med en e-handelsplattform, vilket kan vara

ett sätt för fysiska butiker att utvecklas digitalt, något som Xi, Cao och Zhen (2020) lyfter som vitalt

för att fysiska butiker ska överleva konkurrensen från externhandeln och e-handeln. Att integrera olika

handelskanaler, och därigenom ge konsumenter en sömlös shoppingupplevelse, kan möjliggöras

genom ‘omnichannels’ (Hagberg & Jonsson 2016, s. 79). Genom omnichannels reduceras gränsen

mellan online-kanaler och fysisk butik (Hagberg & Jonsson 2016, s. 79; Fastighetsägarna & WSP

2018, s. 25). Detta kan illustreras av att konsumenter får tillgång till en butiks fysiska utbud genom en

digital plattform, och kan vara en strategi för att konkurrera med e-handelsaktörer (Jindal, Gauri, Li &
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Ma 2021). Vidare kan omnichannels ses som en digital innovation och för att en digital innovation ska

vara lönsam krävs att den upplevs som användbar för de som ska nyttja den (Bollweg et al. 2020, s.

175). Följaktligen måste användarna vara förberedda, öppna för innovationer och beredda att anpassa

sig efter utomstående utmaningar och hot (ibid.). I tider då coronapandemin utgör ett hot för fysiska

lokala butiker, eftersom konsumenter uppmanas att i begränsad utsträckning besöka dessa

(Folkhälsomyndigheten 2021), kan digitala innovationer såsom lokal e-handel vara av relevans för

butikernas överlevnad.

2.1.4 Same Day Delivery

Som ovan nämnt lyfter Xi, Cao och Zhen (2020) att det är centralt för fysiska butiker att utvecklas

digitalt för att överleva konkurrensen från externhandeln och e-handeln, men det finns fler dimensioner

än så att beakta. Exempelvis måste fysiska butiker utvecklas digitalt för att inte bli förlorare till följd av

Same Day Delivery-marknaden (Xi, Cao & Zhen 2020). Konsumtion genom en SDD-plattform

innefattar en bekvämlighetsfaktor eftersom beställningarna, i kontrast till traditionella

e-handelsplattformar, levereras med snabbhet (Xi, Cao & Zhen 2020, s. 37). Detta sätt att konsumera

skiljer sig från traditionell e-handel då varorna tenderar att komma från lokala butiker (Xi, Cao & Zhen

2020, s. 36). Lokal e-handel möjliggör därmed att konsumenter kan handla från sina fysiska, lokala,

butiker utan att kringgå de restriktioner som råder till följ av pandemin, samtidigt som det kan vara ett

bekvämt sätt att handla tack vare SDD.

2.1.5 Lokal e-handel ur ett hållbarhetsperspektiv

Lokal e-handel genom en SDD-plattform innefattar alltså konsumtion från lokala butiker (Xi, Cao &

Zhen 2020), och genom att gynna den lokala handeln kan miljömässiga, ekonomiska och sociala

hållbarhetsdimensioner identifieras (Helsingborg City 2020; Blasco Lopez, Recuero Virto &

San-Martín 2018, s. 3). Helsingborg City (2020) belyser att lokal handel bidrar till att bibehålla stadens

ekonomiska- och sociala hållbarhet. Parallellt med detta gynnar lokal konsumtion även staden på ett

miljömässigt plan genom färre transporter, klimatsmarta returer och mindre förpackningsmaterial

(ibid.). Trots att den lokala e-handelsplattformen Zipadoo är just en e-handelsaktör har plattformen en

lokal betydelse, vilket talar för att hållbarhetsperspektiven som nämns ovan även kan appliceras på

lokal e-handel.
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Miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsdimensioner kan som ovan nämnt appliceras på

fenomenet lokal e-handel och SDD. Gällande den miljömässiga dimensionen presenterar Xi, Cao och

Zhen (2020, s. 43) att SDD kan vara ett substitut för att varje enskild konsument ska ta sig till

stadskärnan, medan Zipadoo (2021) förklarar att de erbjuder miljövänliga leveranser genom elfordon.

Eftersom SDD möjliggör att konsumenters resor till stadskärnan reduceras, samtidigt som den lokala

e-handelsplattformens leveranser sker med miljövänliga elfordon, synliggörs att lokal e-handel och

SDD kan vara hållbart ur ett miljömässigt perspektiv.

Mindre aktörer är betydelsefulla för den lokala ekonomin och arbetsmarknaden (Bollweg et al. 2020, s.

176). Varor som konsumeras genom en SDD-plattform tenderar, som tidigare nämnt, att komma från

lokala butiker (Xi, Cao & Zhen 2020, s. 36). Eftersom lokal e-handel möjliggör för konsumenter att

stötta lokala aktörer tillåts också lokala arbetstillfällen att bevaras, vilket i sin tur gynnar staden ur ett

socialt hållbarhetsperspektiv. Alexander, Amundsen och Osmundsen (2020, s. 61) presenterar

svårigheterna med att definiera begreppet social hållbarhet. Grum och Kobal Grum (2020, s. 788)

instämmer gällande dessa svårigheter, och exemplifierar olika definitioner av begreppet, där

Colantonios (2010) förklaring utgör en definition. Colantonio (2010) förklarar social hållbarhet som ett

villkor och en process som förbättrar samhällets livskvalitet (Colantonio 2010 se Grum & Kobal Grum

2020, s. 788). Att lokal e-handel kan möjliggöra att lokala arbetstillfällen bevaras skulle kunna

förbättra samhällets livskvalitet, vilket synliggör att lokal e-handel kan gynna samhället ur ett socialt

hållbarhetsperspektiv. Forskning visar även att konsumtion av lokala aktörer påverkar den lokala

ekonomin positivt (Rybaczewska & Sparks 2020, s. 2). Eftersom lokal e-handel innefattar konsumtion

av lokala aktörer, skildras således att fenomenet även kan gynna staden ur ett ekonomiskt

hållbarhetsperspektiv.

2.1.6 Sammanfattning

Sammantaget visar tidigare forskning hur stadskärnan är en dynamisk bransch som utmanas av

externhandeln och e-handeln, och att coronapandemin intensifierat strukturomvandlingen. Vidare visar

forskning att fysiska butiker måste utvecklas digitalt, exempelvis genom omnichannels, för att överleva

ovanstående utmaningar. Till följd av detta har lokal e-handel, i form av Zipadoo, lanserats på den

svenska detaljhandelsmarknaden. Genom S-O-R-modellen, som förklaras närmare i kommande avsnitt,
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vill vi mot bakgrund av detta förstå vilka möjligheter och begränsningar som kan identifieras med lokal

e-handel och huruvida lokal e-handel kan vara stadskärnans räddning.

2.2 Studiens ansats

För att förstå fenomenet lokal e-handel och hur butiksägarna kan hantera de hot som presenterats ovan,

kommer S-O-R-modellen användas som ett övergripande ramverk vid analys av studiens empiri.

S-O-R-modellen utvecklades av Mehrabian och Russell (1974) och härstammar från miljöpsykologin

(Nordfält & Ahlblom 2018, s. 150). Modellen innefattar tre delar: ‘stimuli’, ‘organism’ och ‘respons’,

och tydliggör hur omgivningens stimuli väcker emotionella känslor hos människor som sedan påverkar

individers beteenden i form av närmande eller undvikande (Nordfält & Ahlblom 2018, s. 148).

Att S-O-R-modellen är en legitim modell synliggörs då den använts i flera tidigare

forskningssammanhang, bland annat i studier av butiksatmosfärens påverkan på konsumentbeteenden

(Donovan & Rossiter 1982; Nordfält & Ahlblom 2018, s. 150), konsumentbeteenden under

coronapandemins utbrott (Laato et al. 2020) och konsumenters avvägningar mellan olika

produktattribut (Xu, Benbasat & Cenfetelli 2014). Även Bollweg et al. (2020, s. 195) har använt

S-O-R-modellen, men i kontrast till ovanstående konsumentfokuserade studier har författarna använt

modellen i en lokal detaljhandelskontext, där de utvecklat modellens organism- och responsdel.

I författarnas (ibid.) modell syftar ‘S’ till stimuli i form av omgivningsfaktorer som är utom

organismens kontroll, ‘O’, organismen, är den aktör som upplever och bearbetar stimulit och ‘R’,

responsen, utgörs av att organismen reagerar på stimulit genom att antingen anamma digitala verktyg

eller avstå från sådan utveckling. Genomgången av tidigare forskning, där S-O-R-modellen använts,

synliggör dock att stadskärnors lokala detaljhandlare och dess digitala anpassning till följd av externa

utmaningar såsom externhandel, e-handel och coronapandemin, inte utforskats med hjälp av

S-O-R-modellen i större utsträckning. Eftersom Bollweg et al. (2020) betonar att S-O-R-modellen kan

anpassas till en lokal detaljhandelskontext, anses en utvecklad S-O-R-modell vara relevant att använda

även i denna studie.
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2.2.1 S-O-R i studiens kontext

Med utgångspunkt i att den traditionella S-O-R-modellen kan anpassas och utvecklas, såsom Bollweg

et al. (2020) beskriver, kommer denna studies modell utvecklas utifrån kontexten lokala, fysiska

butiker i stadskärnan, där dimensionerna coronapandemin, externhandel och e-handel adderas. I

modellen utgörs ‘S’, stimuli, av de yttre faktorerna coronapandemin, externhandel och e-handel, vilka

påverkar organismen men är utom dennes kontroll. Eftersom studiens syfte är att skapa en fördjupad

förståelse för vilken funktion lokal e-handel fyller för lokala detaljister i stadskärnan i en större svensk

stad, samt undersöka om det kan vara stadskärnans räddning, utgörs ‘O’, organismen, av just lokala,

fysiska detaljhandlare i stadskärnan i en större svensk stad. ‘R’, responsen, innefattar att de lokala

detaljhandlarna svarar på stimulin genom att utveckla sin affärsmodell med en digital plattform, såsom

Zipadoo, eller genom avståndstagande från plattformen (se 2.2.1.1 S-O-R-modell lokal e-handel).

Modellen anpassas på detta sätt eftersom dessa faktorer ligger till grund för studiens

problemformulering.

2.2.1.1 S-O-R-modell lokal e-handel

2.2.1.1 Modellen ger en helhetsöversikt över studiens identifierade stimulin och organism, och visar hur

organismen, i form av butiksägare, kan svara på stimulin genom att antingen ansluta sig till den lokala

e-handelsplattformen eller avstå från sådan utveckling.
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3. Metod
I detta avsnitt redogör vi för studiens tillvägagångssätt. Vi motiverar metodvalet, beskriver hur intervjuer

genomförts och hur urvalet sett ut samt hur empirin analyserats. Slutligen resonerar vi kring studiens kvalitet

och diskuterar hur studien uppfyllt forskningsetiska kriterier.

3.1 Metodologi

Studiens syfte var att analysera lokal e-handel för att skapa en fördjupad förståelse för vilken funktion

fenomenet fyller för lokala detaljister i en större svensk stadskärna, och undersöka om det kan vara

stadskärnans räddning. För en mer nyanserad förståelse för om fenomenet kan vara stadskärnans

räddning inkluderades även Citysamverkans- och Zipadoos syn på lokal e-handel. Eftersom

forskningsändamålet var att fånga de tre parternas perspektiv på lokal e-handel lämpade sig en

kvalitativ forskningsmetod, vilket skapar möjlighet att fånga forskningsfenomenet i sitt sammanhang

eftersom fenomenet betraktas utifrån respondenternas synvinkel (Bryman 2018, s. 487). Genom

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor kunde vi ta del av intervjupersonernas världsbild och

personliga tolkningar av lokal e-handel. Vidare tolkades intervjupersonernas svar utifrån studiens

teoretiska ansats, vilket Kramer-Kile (2012, s. 29) nämner kan vara en slags lins för att skapa mening

och förstå de processer som framgår i det empiriska materialet.

Teorin, bestående av tidigare forskning och S-O-R-modellen, användes för att skapa ytterligare djup i

förståelsen för forskningsfenomenet. Eftersom S-O-R-modellen användes för att tolka och synliggöra

detaljer i empirin kan det konstateras att en hermeneutisk ansats antogs vid studiens genomförande,

vilket innefattar att kombinera teori och metod vid tolkning av människors handlingar (Bryman 2018,

s. 52). Vidare presenterar Bryman (2018, s. 478) att abduktion har personers berättelser och kontext

som utgångspunkt för att förstå fenomen. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 239) kan abduktiva

tankesätt appliceras när förståelsen för fenomen kantas av osäkerhet. Eftersom fenomenet lokal

e-handel i studiens kontext var relativt ostuderat, var ett abduktivt förhållningssätt lämpligt för att

växla mellan teori och empiri och således öka förståelsen för forskningsfenomenet.
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3.2 Genomförande av intervjuer

Empiriinsamlingen bestod av tio semistrukturerade vilka genomfördes i april och maj år 2021 (se 3.2.1

Intervjutabell). Saarijärvi och Bratt (2021) synliggör att coronapandemin medfört behovet att prova

nya metoder vid kvalitativ datainsamling. Majoriteten av intervjuerna skedde fysiskt  men på grund av

pandemin, samt geografiskt avstånd till respondenter, genomfördes vissa intervjuer digitalt. Att

genomföra fysiska intervjuer är fördelaktigt eftersom dessa tillåter intervjuarna att identifiera

kroppsspråk och ansiktsuttryck, och enligt Saarijärvi och Bratt (2021, s. 2) är videobaserade intervjuer

det alternativ som mest efterliknar fysiska intervjuer, varför detta tillvägagångssätt valdes.

Då vi genomförde intervjuer med tre typer av aktörer skapades tre olika intervjuguider (Se bilaga 2.1,

2.2 & 2.3), vilket utgör en väsentlig del i kvalitativ forskning och en värdefull länk mellan

forskningsproblemet, forskningsfrågor, tidigare relevant litteratur och sökandet efter data som kan fylla

den identifierade kunskapsluckan (Krauss et al. 2009, s. 245, 246). Intervjufrågorna var dels tematiska

och inkluderade teman och frågor som var relevanta utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.

Intervjufrågorna konstruerades på detta sätt eftersom ett sådant tematiskt tillvägagångssätt kan bidra

till en nyanserad förståelse för forskningsfenomenet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 173). Frågorna

utformades också med S-O-R-modellen i åtanke i syfte att förenkla analysarbetet.

3.2.1 Intervjutabell

Nr: Namn Roll Företag Ansluten
till
Zipadoo

Datum Digital/
Fysisk
intervju

Tid

1 Linda Butiksägare Optiker Ja 20-04-21 Fysisk 35 min

2 Elin Butiksägare Klädbutik Ja 20-04-21 Fysisk 1h 5 min

3 Malin VD Citysamverkan 21-04-21 Digital 58 min

3 Maja Projektledare Citysamverkan 21-04-21 Digital

4 Erik Frilansande
marknadsförare

Restaurang Ja 22-04-21 Digital 1h
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5 Anders Grundare Zipadoo 22-04-21 Digital 46 min

6 Robert Butiksägare Delikatessbutik Ja 28-04-21 Fysisk 1h

6 Nikita Butiksägare Delikatessbutik 28-04-21 Fysisk

7 Olivia Butiksägare Konfektyr Ja 30-04-21 Fysisk 51 min

8 Sebastian Butiksägare Klädbutik Nej 04-05-21 Fysisk 1h 20
min

9 Karin Butiksägare Inredningsbutik Nej 06-05-21 Fysisk 1h 25
min

10 Fredrik Butiksägare Café Nej 10-05-21 Fysisk 1 h

Totalt: 600 min
=
10 h

3.3 Urval

För att besvara studiens forskningsfrågor tillämpades ett målstyrt urval, vilket innefattar att relevanta

respondenter väljs ut (Bryman 2018, s. 496). Fallstudien utfördes i Helsingborg och inkluderade

intervjuer med fem detaljister anslutna till Zipadoo, tre detaljhandlare som inte är anslutna till Zipadoo,

Citysamverkan i Helsingborg samt Zipadoos grundare. Citysamverkan i Helsingborg kontaktades

eftersom de marknadsfört lokal e-handel i form av Zipadoo och Zipadoo inkluderades eftersom de

möjliggör för lokal e-handel. Slutligen kontaktades lokala detaljhandlare som anslutit sig till Zipadoo i

den aktuella staden, eftersom det är de som nyttjar plattformen. Intervjupersonerna kontaktades via

mejl, varför tre olika missivbrev med en presentation av oss och forskningsändamålet utformades (se

bilaga 1.1, 1.2 & 1.3).

Urvalet var begränsat då antalet aktörer som anslutit sig till tjänsten var förhållandevis få. Som en

konsekvens av att nyligen ha anslutit sig till plattformen uttryckte även många tillfrågade att de inte

kunde tillföra något till vår forskning, vilket begränsade urvalet ytterligare. Eftersom det fanns

svårigheter att generera rätt antal intervjupersoner för ett tillräckligt starkt empiriskt material,

kontaktades även lokala detaljhandlare i stadskärnan som inte var anslutna till Zipadoo. Sammantaget
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kontaktades ett 40-tal potentiella intervjupersoner, varav endast tio av dessa medverkade på intervjuer,

vilket påvisar det begränsade tillträdet till urvalet. Lämplig urvalsstorlek inom kvalitativ forskning är

omdebatterat och innefattar balans mellan urvalsstorleken och urvalets kvalitet (Vasileiou, Barnett,

Thorpe & Young 2018, s. 1). Det begränsade urvalet ledde alltså till att aktörer som inte är anslutna till

Zipadoo kontaktades. Till en början ansågs detta vara en begränsning, men eftersom även dessa aktörer

bidrog med värdefulla perspektiv på lokal e-handel, visade det sig sedan vara fördelaktigt att inkludera

dem i studien. Kvalitativ forskning bygger likväl på djupgående snarare än bred förståelse (Boddy

2016, s. 430; Bryman 2018, s. 487), och eftersom samtliga aktörer gav värdefull information om

forskningsfenomenet ansåg vi att arbetets kvalitet säkerställdes.

3.4 Analysmetod

Under intervjuerna fördes anteckningar över återkommande uttryck, varav teman uppmärksammades.

Därefter transkriberades de inspelade intervjuerna, vilket Kvale och Brinkmann (2014, s. 220)

framlägger skapar struktur i empirin. Empirin sorterades sedan utifrån olika teman, något som enligt

Rennstam och Wästerfors (2015) skapar ordning. Vid tematiseringen utgick vi från det teoretiska

ramverket och identifierade olika stimulin och teman. Därefter sorterades relevanta citat in under

respektive tema, vilket skapade översikt över hur respondenterna uttryckt att de svarat på stimulin.

Vidare användes färgkoordinerade tankekartor för att skapa överblick över empirin. Således

kategoriserades materialet, vilket innebär att empirin sorterades (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 32).

Materialet behövde även reduceras för att generera en behändig mängd data (Rennstam & Wästerfors

2015, s. 103), vilket utfördes då vi valde ut delar ur teman som ansågs tillföra mest värde till att

besvara forskningsfrågorna. Slutligen teoretiserade vi studiens fynd i relation till tidigare forskning,

vilket innebär att argumentera (Rennstam & Wästerfors 2015). För att skapa en lättöverskådlig

argumentation valde vi att redogöra för empirin i analysen. Med utgångspunkt i tidigare forskning

teoretiserades sedan empirin, och vi argumenterade för vilka möjligheter och begränsningar aktörerna

identifierat med lokal e-handel. Därefter analyserade vi, med hjälp av teorin, om fenomenet kan vara

stadskärnans räddning.
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3.5 Studiens kvalitet

För att kvalitativa studier ska anses tillförlitliga är det centralt att kriterierna om trovärdighet,

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera uppfylls (Bryman 2018, s. 467).

Studiens trovärdighet bygger på att resultaten ska anses acceptabla för andra (ibid.), därför grundades

empirin i förstahandskällor för att skildra deras världsbild. Uppfyllandet av kriteriet om trovärdighet

kan illustreras av att vi, under intervjuerna, ställde uppföljande frågor till respondenterna för att

säkerställa att svaren uppfattats korrekt. Kriteriet om överförbarhet innefattar i sin tur att tydligt och

detaljerat beskriva studiens unika kontext för att andra forskare ska kunna överväga huruvida resultaten

är överförbara till andra sammanhang (Bryman 2018, s. 468). Genom att exempelvis poängtera att

studien utfördes inom kontexten fysisk, lokal, handel i stadskärnan i en större svensk stad, klargjordes

att studien utfördes i stadskärnan, samtidigt som stadens storlek tydliggjordes. Detaljerade

beskrivningar förekom också då vi förtydligade att fenomenet lokal e-handel levererades av en extern

aktör och inte av de lokala aktörerna själva. Således har studiens unika kontext beskrivits detaljerat,

varför överförbarhetskriteriet uppfylls.

Pålitlighetkriteriet uppfylls genom en fullständig redogörelse för forskningsprocessens olika faser

(Bryman 2018, s. 468). Inför varje arbetsdag skrev vi att-göra-listor som sedan systematiskt checkades

av. Listorna verkade därmed som en form av loggbok. Vidare fördes anteckningar både under och efter

samtliga intervjuer och intervjumaterialet transkriberades. Detta genererade en heltäckande överblick

över forskningsprocessens moment och tidsspann, vilket underlättade beskrivningen av

forskningsprocessens faser, därmed uppfylls pålitlighetskriteriet. Slutligen innefattar kriteriet att styrka

och konfirmera att forskarna agerar i god tro. Detta innebär att forskarna är objektiva och inte låter

personliga värderingar påverka undersökningen (Bryman 2018, s. 470). Holmes (2020, s. 2, 3)

synliggör att forskarens egen världsbild påverkar studiens genomförande, resultat och

forskningsprocessen i sin helhet, vilket har medvetandegjort svårigheterna med ett helt objektivt

förhållningssätt. Likväl försökte vi vara objektiva, vilket kan illustreras av vår eftersträvan att fånga

respondenternas egna världsbilder, därmed har vi uppfyllt kriteriet om att styrka och konfirmera.
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3.6 Forskningsetik

Av respekt för intervjupersonerna beaktades etiska principer vid datainsamlingen, något som Bryman

(2018, s. 170) benämner som centralt. Dessa principer innefattar krav gällande information, samtycke,

konfidentialitet och nyttjande (ibid.), och togs i beaktning redan vid framställningen av missivbrev och

intervjuguider. Gällande informationskravet skrevs punkter i intervjuguiderna (se bilaga 2.1, 2.2 & 2.3)

som innefattade information om oss forskare, aktuell utbildning och universitet. Studiens syfte

klargjordes även i missivbreven (se bilaga 1.1, 1.2 & 1.3) och innan intervjuernas start. Innan

intervjuernas start informerades respondenterna om deras rättigheter att avbryta och avstå från att

besvara frågor. Vidare gavs en genomgång om intervjuns upplägg och teman som skulle beröras, följt

av information om att uppsatsen kommer publiceras för allmänheten, varför informationskravet

uppfylls. Efter informerandet om att intervjudeltagandet var frivilligt, frågade vi uttryckligen om

respondenterna godkände inspelning av intervjun. Samtliga intervjupersoner gav sitt muntliga

samtycke till detta, och vi klargjorde att inspelade ljudfiler endast skulle användas till

forskningändamålet för att sedan raderas. Således uppfylls nyttjande- och samtyckeskravet.

För att intervjupersonerna som deltog i forskningen inte ska kunna identifieras användes fingerade

namn och arbetsplatser, med undantag för Zipadoos grundare. Detta eftersom vi ansåg honom vara en

nyckelperson, varför anonymisering hade riskerat att försämra forskningskvaliteten, samt att

respondenten självmant föreslog användandet av hans riktiga namn och företagsroll. Således

anonymiserades deltagarna i största möjliga mån. Vidare genomfördes, som tidigare nämnt, vissa

intervjuer genom videosamtal. Saarijärvi och Bratt (2021, s. 2) poängterar att en risk med denna metod

är att obehöriga, osynliga deltagare närvarar i samtalet. För att undvika detta säkerställdes att endast

personer som fått personliga inbjudningar och videolänk kunde delta i det digitala rummet. Vidare

behandlades den insamlade datan med konfidentialitet då ljudfilerna och information om

respondenterna inte delades med någon utomstående. Sammantaget resulterar detta i att

konfidentialitetskravet uppfylls.
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4. Presentation och analys av empiri
I följande avsnitt analyseras empirin med hjälp av tidigare forskning och studiens teoretiska ansats. Först

analyseras de möjligheter och begränsningar som butiksägarna ser med lokal e-handel, sedan presenteras de

möjligheter och begränsningar som Citysamverkan respektive Zipadoo identifierar med fenomenet.

Avslutningsvis analyseras vilka komponenter som tillsammans kan vara stadskärnans räddning.

4.1 Möjligheter och begränsningar med lokal e-handel utifrån butiksägarnas

perspektiv

4.1.1 Fantastisk innovation

Inledningsvis uttrycker de intervjuade butiksägarna att de har en positiv syn på lokal e-handel:

Jag tycker att det är fantastiskt, jag tycker det är ett jättebra initiativ och det är jätteroligt att det är många

som har hoppat på det. Och jag tror att kunderna känner att det är... man kan shoppa i city på ett helt annat

sätt än vad man kunnat göra tidigare. Att nånstans lättjefullt kunna klicka hem och ändå stödja citykärnan

är ju väldigt bra.

(Sebastian, butiksägare klädbutik)

En respondent poängterar vikten av att digitala plattformar fungerar: "Det måste funka och då funkar

det, i vanliga fall funkar det. Just nu funkar det [...] mot Zipadoo." (Elin, butiksägare klädbutik). Detta

stämmer väl överens med Bollweg et als. (2020, s. 175) resonemang att digitala innovationer behöver

upplevas som användbara för att vara lönsamma. Dock poängterar intervjupersonen att värdet av den

digitala plattformen hade förstärkts om fler aktörer adderat ett större utbud, vilket också hade kunnat

göra plattformen mer användbar och således ökat lönsamheten:

Men, det blir ett bättre upplägg när fler butiker är med och när fler butiker ser till att lägga upp sina varor

så som man bör göra, så att kunderna har mer att välja på, så att man då känner att... idén är ju att... ‘titta

vad mycket det finns i Helsingborg’.

(Elin, butiksägare klädbutik)

Vidare behöver butiksägare vara beredda att anpassa sig efter förändringar i omgivningen, vilket

överensstämmer med Bollweg et als. (2020, s. 175) resonemang att aktörer som vill nyttja digitala
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innovationer måste vara förberedda, öppna för innovationer och villiga att anpassa sig efter

utomstående utmaningar och hot. Exempelvis uttrycker Fredrik:

Det, det ligger ju... det går ju aldrig att tycka liksom att nu går det bra, nu kan vi sätta oss ner och ta det

lite lugnt, för det... så är det ju inte utan det är verkligen, det händer saker hela tiden som man måste vara

med på. Man kan aldrig sätta sig ner och vara nöjd med vad man sysslar med tror jag, för att det kan ändra

sig så himla snabbt.

(Fredrik, butiksägare café)

I citatet ovan skulle en förändring i omgivningen, såsom coronapandemin, kunna ligga till grund för att

butiksägare tvingas förändra sina erbjudanden och anpassa sig efter rådande situation. Detta lyfter även

butiksägaren Olivia, som konstaterar att pandemin påskyndat den pågående utvecklingen i handeln:

[...] redan innan pandemin så fördes det mycket diskussioner och man skulle börja uppfinna hjulet igen

och hur ska vi hantera den här liksom butiksdöden som man pratar om, och e-handeln som ett monster

som kommer liksom och äter upp alla butiker och sånt. Och sen kom pandemin liksom som... som jag har

valt att se som, förutom sjukdomsdelen, som en skänk från ovan egentligen. För det har tvingat in både

konsumenter och vi som jobbar med konsumenter att tänka nytt, och tänka snabbare, och inte bara

liksom... bara gå i samma hjulspår va. Så att det som har hänt på ett år nu, där hade vi varit kanske 2025 i

normala fall, om inte pandemin hade kommit, det är jag helt övertygad om. Och nu har vi liksom tvingat

fram förändringar och vi har tvingat fram tekniska lösningar och beteenden [...].

(Olivia, butiksägare konfektyr)

Här uppmärksammas pandemins positiva konsekvenser för den lokala fysiska handeln i form av att

både konsumenter och de som jobbar med konsumenter tvingats in i nya lösningar. Precis som framgår

i citatet, har pandemin och restriktionerna intensifierat strukturomvandlingen och alstrat ytterligare

förändringar i konsumentbeteenden (Svensk Handel 2020; Fastighetsägarna & HUI Research 2020, s.

4). Exempelvis har restriktionerna påskyndat digitaliseringen (Bollweg et al. 2020, s. 543), vilket

troligtvis beror på att fler konsumenter valt att handla sina varor online (Svensk Handel 2020). Citatet

exemplifierar dessa resonemang, och pekar på att handeln är en dynamisk bransch samt att butiksägare

behöver vara anpassningsbara och villiga att anamma nya sätt att arbeta på för att möta de förändringar

som sker, exempelvis gällande digitaliserade konsumentbeteenden.
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4.1.2 Hemleverans och ‘rätt’ kanal

Empirin synliggör att en möjlighet med lokal e-handel är snabb hemleverans från butik till kund:

[...] det vi kände var ju att vi fick ju fler och fler efterfrågningar på om vi hade hemleverans. Ehm, vilket

vi då inte har eftersom vi bara är två stycken. Och visst vi... har... viss hemleverans men det blir ju efter

vår arbetstid. För vi... en kan inte bara sticka iväg, asså liksom så och leverera [...].

(Nikita, butiksägare delikatessbutik)

Citatet skildrar att lokal e-handel, genom Zipadoo, möjliggör för funktioner som butiksägarna annars

hade haft svårigheter att utföra på egen hand, som exempelvis hemkörning till kunder i form av Same

Day Delivery (Xi, Cao & Zhen 2020). Som citatet illustrerar är det vanligt att små butiker i stadskärnan

har få anställda per butik. Eftersom butiken behöver vara bemannad blir det därmed en utmaning för

butiksägarna att lämna verksamheten. Då SDD är ett sätt att leverera produkter hem till kunden samma

dag som ordern beställts (Xi, Cao & Zhen 2020), kan lokal e-handel med leveranser samma dag vara

en möjlighet för lokala detaljister att leverera sitt erbjudande till kunder och besvara efterfrågan om

hemleverans.

I intervjuerna framgår att lokal e-handel, i form av Zipadoo, är en försäljningskanal som speglar den

egna verksamhetens varumärke och strategi på ett, enligt detaljisterna, tillfredsställande sätt:

Tittar man, tittar man på... ah, nu kan jag ju inte va sån, men tittar man på Foodora i Helsingborg, det är ju

liksom, det är snabbmat. Du köper inte bra mat från Foodora. [...] och där känner vi att, vi är inte

intresserade av att vara en del av Foodora [...].

(Erik, frilansande marknadsförare, restaurang)

Citatet ovan kommer från en respondent vars verksamhet anslutit sig till Zipadoo. Utdraget markerar

att de som ansvarar för sin egen verksamhet och vill erbjuda hemleveranser, omsorgsfullt väljer

leverantörer som speglar det egna varumärkets budskap och värderingar. Här betonas att verksamheten

som intervjupersonen arbetar för anser att de ebjuder en viss typ av mat och att andra budfirmor inte

speglar det matsegmentet, varför en e-handelsplattform som Zipadoo är mer tillfredsställande som

försäljningskanal. Detta bekräftar ytterligare en intervjuperson:
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[...] när det det drog igång igen, andra vågen och hårdare restriktioner. Så kände vi ju att då måste vi få ut

grejerna, vi måste få hem det till folk liksom. Så vi började ju prata lite med Foodora. Men... så kände vi

att nej där vill vi liksom inte ligga. Asså för mig... för mig är det liksom hamburgare, pizza, thaimat,

indisk mat [...] och så har vi ju också sagt från början att vi vill ju egentligen inte vara hos er men... vi

känner att vi måste få hemkörning till folk. Och så kom ju då det här med Zipadoo [...]

(Nikita, butiksägare delikatessbutik)

Ovanstående citat kan även analyseras med S-O-R-modellen. Citatet skildrar hur restriktionerna till

följd av pandemin förändrat konsumentbeteenden, och visar hur butiksägarna övervägt möjligheterna

att leverera sina erbjudanden till kunder utan att kringgå restriktionerna. Genom ett S-O-R-perspektiv

kan en miljömässig förändring, stimuli, illustreras av coronapandemin som i kombination med

storleken på butiksbemanningen inte kan möjliggöra hemleverans till kunderna. Detta resulterar i

respons från butiksägarna, i form av att de väljer att utnyttja möjligheten att ansluta sig till en plattform

som erbjuder hemleverans och som de anser vara en representativ kanal.

4.1.3 Komplement till fysisk handel

Lokal e-handel, såsom Zipadoo, möjliggör för fysiska butiker att finnas på ännu en försäljningskanal.

Kunderna kan därigenom uppleva förbättrad tillgänglighet och bekvämlighet gällande att handla från

butiken, eftersom de kan shoppa när och varifrån de vill. Tillgänglighet framgår som betydelsefullt för

att öka stadskärnans attraktivitet, eftersom stadens tillgänglighet är vital för att hålla staden och

handeln levande (Lindberg et al. 2019, s. 92; Svensk Handel 2019, s. 42). Därmed kan lokal e-handel

vara ett sätt för butiksägarna att öka tillgängligheten gentemot konsumenterna, vilket i sin tur kan öka

stadskärnans attraktivitet. Den lokala e-handels positiva aspekter utifrån tillgänglighet poängterar även

en respondent som inte är ansluten till Zipadoo. Respondenten uttrycker inledningsvis en positiv

inställning vid uppmärksammandet av plattformen: “Nu… från början blev jag så, eld och lågor,

jättekul med en försäljningskanal till.” (Karin, butiksägare inredningsbutik). Samtidigt diskuterar en

intervjuperson med en egen, välutvecklad e-handelsplattform, att intresset för Zipadoo kanske är störst

för de som inte redan har en egen webshop: “Sen är det ju jätteintressant för de som inte har en

e-handel idag. Och som varken har resurser eller tid att bygga upp det. Då är det ju ett jättebra

komplement […] vi skulle ju aldrig bara ha en e-handel.“ (Olivia, butiksägare konfektyr). Av citatet
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framgår även att e-handel i sig är att betrakta som ett komplement till den fysiska butiken och handeln

som sker där.

4.1.4 Otillräcklig plattform

En respondent uppvisar en tudelad syn på Zipadoo och säger å ena sidan att “[...] själva kärnidén,

grundidén med att samla verksamheter i en stad under en portal, med en betalningslösning, med en

leveranslösning. Den är ju klockren.” (Olivia, butiksägare konfektyr). Butiksägaren är därmed fast

besluten att grundidén är bra och använder ordet ‘klockren’ för att belysa hur bra grundkonceptet är. Å

andra sidan säger samma butiksägare att plattformen har brister:

[...] plattformen är inte tillräckligt skarp som den är nu. Och det vet de om, vi sitter i möte med dem rätt

ofta och de får höra det. Eh... för än en gång, varför ska jag... varför ska jag promota en lösning som jag

själv anser inte är lika bra som min egen lösning. Det är den utmaningen jag står inför. [...] Men, men...

vår egen plattform, tycker vi är mer lik vårt varumärke än vad deras är. Plus att de naturligtvis måste tjäna

pengar på någonting. Så det är klart att för varje produkt vi säljer via dem så går där en kickback till dem.

Så det är en ren ekonomisk fråga också.

(Olivia, butiksägare konfektyr)

Citatet skildrar att butiksägaren själv tillhandahåller en lösning som är bättre och mer lik det egna

varumärket än den plattform som Zipadoo erbjuder, och därför marknadsför de inte Zipadoo i sina

kanaler. Detta tyder på att respondentens e-handelslösning är mer användbar än Zipadoos plattform,

vilket innebär att den troligtvis är mer lönsam (Bollweg et al. 2020, s. 175). Samtidigt lyfter

respondenten en ekonomiska aspekt, eftersom Zipadoo får en procentandel av försäljningen som

butiken gör på deras plattform. Butiksägaren fortsätter resonemanget:

[...] jag vill ju att när en konsument går in och tittar på nånting och vårt varumärke finns med där, då

måste det ändå vara en bra upplevelse och det är därför vi pushar dem hela tiden att det måste bli mer

användarvänligt och måste bli mer asså såhär hela den lösningen va... Alltifrån betallösning till... Det

måste funka liksom. Det är ju våra varumärken som ryker om inte budfirman fixar leveransen liksom. Då

skyller inte de på Zipadoo [...]. För de har beställt vår produkt. Om inte den kommer i tid är det vårt

varumärke som får badwill.

(Olivia, butiksägare konfektyr)
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Förutom att respondentens egen plattform är bättre än Zipadoos, att den liknar det egna varumärket

mer och att det finns en ekonomisk aspekt att beakta, uttrycker intervjupersonen även att det vore

ofördelaktigt att marknadsföra Zipadoo när den egna e-handeln är bättre. Detta eftersom det är deras

varumärke som får ta konsekvenserna ifall Zipadoo levererar en bristfällig kundupplevelse.

Resonemanget gällande den ekonomiska frågan poängterar även Karin: “Jag förlorar, har jag räknat

ut, 20 % på en produkt om jag säljer den där på, vad hette de, Zipadoo, jämfört med om jag säljer i

min egen webbutik.“ (Karin, butiksägare inredningsbutik). Karin uttrycker en avvaktande attityd

gentemot att delta på plattformen eftersom hon förlorar mer på att bedriva försäljningen där än om hon

säljer produkterna genom sin webshop. Eftersom ett krav på lönsamhet innefattar att den digitala

innovationen upplevs som användbar (Bollweg et al. 2020, s. 175), kan det konstateras att Zipadoo

troligtvis är mer lönsamt för verksamheter som inte själva har någon e-handelsplattform, än för de som

redan har en, vilket identifieras som en begränsning med plattformen.

4.1.5 Går miste om det fysiska servicemötet

Under intervjuerna lyfter flera respondenter att den fysiska kontakten och det fysiska servicemötet är

avgörande när konsumenter väljer att göra sina köp i city:

Vi är ju inte med, vi kommer kanske också senare fram till detta med Zip... adoo hette det va *skratt*,

men eh jag tror inte riktigt... för jag tror liksom att vi, liksom hela... visst jag tycker själv att vi har jättebra

grejer och så men det är inte värt så mycket att... det är inte så viktigt att man beställer hem det på en app

eller att man vill ha det levererat hem, om inte det är för en bekvämlighetssak eller om det är väldigt

mycket så inte man kan bära, för jag tror ändå det här mötet... det är viktigt att man går ut på stan och så

och kommer hit och fikar och snackar lite skit.

(Fredrik, butiksägare café)

Fredrik betonar att deras produkter inte är så viktiga att konsumenter hade beställt hem varorna, utan

att den största anledningen att kunderna handlar av caféet beror på servicemötet och att fysiskt bege sig

ut i stadskärnan, fika på caféet och ‘snacka lite skit’. Detta kan liknas vid det som Lindberg et al.

(2019, s. 93) förklarar som att konsumenter kan känna platsbaserade värden genom fysiska- och

emotionella upplevelser. Vidare tror inte respondenten att deras produktsortiment hade fungerat på en

e-handelsplattform, eftersom han anser att servicemötet är den starkaste konkurrensfördelen för dem:
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Jag tror att, hade vi haft världens bästa bakelser och bröd här så kanske vi, men om... Nä, jag tror inte det.

Jag tror inte det för jag tror att det handlar inte bara om... utan det är själva mötet och hela grejen som gör

att man går hit och handlar. Och det kan man inte få [...] jag hatar att vara negativ om saker men jag tror

den här grejen... e-handel är inte för oss, det tror jag inte.

(Fredrik, butiksägare cafe)

Här framgår att fysiska- och emotionella kundupplevelser är den största anledningen till varför kunder

väljer att konsumera i stadskärnan, och att detta kan skapa platsbaserade värden. Det fysiska

servicemötet går förlorat i den lokala e-handeln, eftersom kontakten mellan kund och butik då sker

digitalt, vilket kan ses som en begränsning med plattformen. Samtidigt betonar Lindberg et al. (2019,

s. 93) att platsbaserade värden kan förstärkas genom kombinationen av digital- och lokal shopping,

eller omnichannels (Hagberg & Jonsson 2016, s. 79), vilket i sin tur kan möjliggöras genom lokal

e-handel.

4.1.6 Brist på engagemang

En respondent uttrycker att värdet av plattformen begränsas när anslutna butiker inte uppdaterar sidan

med sitt produktutbud:

Det blir mycket lättare i så fall att kunderna går in och tittar att, ‘åh jag vill köpa kläder’... och så är alla

kläder från oss. Då, då tappar det, då kan de lika bra gå till vår egna webshop liksom. Så att det ska ju, att

de andra ska också lägga upp allt sitt.

(Elin, butiksägare klädbutik)

Utifrån S-O-R-modellen synliggörs att intervjupersonens respons utgörs av önskan kring att resterande

butiker bidrar med ett väl tilltaget produktutbud på sidan. Värdet av ett mixat utbud belyser även

Lindberg et al. (2019, s. 92), som betonar att en bra mix av butiker och produkter är väsentligt för att

stadskärnor ska vara konkurrenskraftiga, eftersom det skapar värde för kunderna vilket gör att de blir

lojala och återkommer till city. Att vissa butiker inte laddat upp större delar av sitt sortiment på

plattformen beror på olika saker, exempelvis förklarar en respondent tidsaspekten som en faktor:

Det är nytt och vi befinner oss lite i en brygga för att vi har två stycken som är mammalediga just nu [...].

Och vi har inte riktigt haft tid att engagera oss, från februari månad precis när det kom igång så la vi ut

lite grejer och sånt. Och det har ju inte klickat in några försäljningar heller kan jag säga på Zipadoo [...].
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(Linda, butiksägare optiker)

I intervjupersonens fall beror bristen på engagemang på att de inte haft tid att engagera sig på grund av

föräldraledighet bland de anställda, samtidigt lyfter respondenten att de inte heller haft några

försäljningar genom Zipadoo. Fåtal försäljningar genom plattformen bekräftar även en annan

respondent: “Jag skulle vilja säga att det är... typ 99.9 procent är i butiken.” (Nikita, butiksägare

delikatessbutik). Utifrån butiksägarnas perspektiv kan det ses som en begränsning att det inte sker

någon vidare försäljning på plattformen.

4.1.7 Kunden är diktator

De fåtal försäljningar som genomförts genom Zipadoo, som nämnts ovan, skulle kunna motiveras av

att kunderna inte hittat till Zipadoo ännu, vilket kan bero på att konceptet är nytt på marknaden.

Samtidigt framkommer att dagens konsumenter är välinformerade, vilket även synliggörs som en

central faktor till konsumenters förändrade konsumentbeteende i dagens detaljhandelslandskap

(Svensk Handel 2019, s. 8). Exempelvis säger en respondent: “Vi kan väl nästan säga att kunden har

varit kung innan men nu är den snarare diktator och kan nästan bestämma själv var de ska göra sina

inköp, så det gäller verkligen att ligga rätt till.” (Linda, butiksägare optiker). Medan en annan

uttrycker:

[...] det går inte att lura konsumenter längre och ta halvdyrt betalt för någonting som är halvbra. Det

kommer man [...] syna liksom. Och med dagens, med de här små apparaterna *pekar på sin iPhone* så

kan jag ta fram vilken information som helst på en minut liksom.

(Olivia, butiksägare konfektyr)

4.1.8 Konkurrens från lokal e-handel

Karin, som inte är ansluten till Zipadoo, säger att den avvaktande responsen delvis beror på en rädsla

att den lokala e-handeln ska konkurrera ut hennes egen e-handel:

Asså jag har blivit tillfrågad och jag var jättepositiv, och sen så har jag hört mig för lite också... människor

som säger ‘men ska du göra det och konkurrera ut din egen?’, asså... så att det är inte helt självklart va.

Utan de ser att då är det bättre att du kanske går in med bara vissa produkter där.

(Karin, butiksägare inredningsbutik)
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Osäkerheten kring att Zipadoo kanske konkurrerar ut hennes egen verksamhet har gjort henne tveksam

till att ansluta sig till plattformen. Samtidigt uttrycker Karin att hon bara kommer lägga upp vissa

produkter, om hon bestämmer sig för att ansluta sig till Zipadoo. Hon förklarar att målet då inte är att

flytta försäljningen till Zipadoo, utan att plattformen snarare kommer användas i marknadsföringssyfte.

Butiksägaren Elin, vars butik också har en separat e-handel, håller dock inte med om att Zipadoo

konkurrerar med butikens egen webshop:

Men eftersom vi nästan inte får några beställningar alls på vår egen webshop från Helsingborg, nästan alla

beställningar på vår hemsida kommer ifrån andra orter [...] konceptet med det här är ju tvärtom, fokus är

ju Helsingborg [...] därmed tycker vi inte att det konkurrerar med vår egen webshop eftersom vi ändå inte

säljer mycket till Helsingborgskunder på webshopen.

(Elin, butiksägare klädbutik)

I kontrast till Karin håller Elin inte med om att uppkopplingen mot Zipadoo riskerar att konkurrera

med den egna verksamheten, eftersom beställningarna på butikens webshop mestadels kommer från

kunder bosatta utanför det lokala närområdet. Således råder det delade meningar om huruvida Zipadoo

kan vara en konkurrent eller inte.

4.2 Möjligheter och begränsningar med lokal e-handel utifrån Citysamverkans

perspektiv

4.2.1 Långsiktig lösning på coronakrisen

Vid pandemins intåg i de svenska städerna började Citysamverkan leta efter sätt att hantera effekterna

av krisen:

[...] vi försökte titta kreativt för ett år sedan kring vad har vi för lösningar på pandemin. [...] Sen gick vi in

i en diskussion kring mer långsiktiga satsningar. [...] och då tog vi kontakt med Zipadoo.

(Malin, VD Citysamverkan)

Utifrån citatet framgår att coronapandemin hotat stadskärnan, vilket kan bero på att konsumenter i stor

utsträckning stannat hemma och hållit sig undan från handelsplatser (Fastighetsägarna & HUI
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Research 2020). Eftersom restriktionerna lett till att många konsumenter valt att online-handla kan det

konstateras att pandemin accelererat den redan pågående förändringen i konsumentbeteenden (Svensk

Handel 2020, s. 19; Fastighetsägarna & HUI Research 2020, s. 50; Pankratz 2020, s. 163). Med

utgångspunkt i S-O-R-modellen synliggörs att pandemin kan ses som ett stimuli som hotar stadskärnan

och dess verksamma aktörer. Citysamverkans respons på stimulit var sökandet efter långsiktiga

lösningar på pandemins effekter för att stötta de aktörer som är verksamma i stadskärnan, vilket

resulterade i att Helsingborg City blev en del av Zipadoo. Således synliggörs att Zipadoo, enligt

Citysamverkan, möjliggör för en långsiktig lösning på coronakrisens effekter på stadskärnan.

4.2.2 Sänker tröskeln för att starta e-handel

Som skildrats i ovanstående citat har Citysamverkan en positiv syn på Zipadoo, då plattformen kan

vara en långsiktig lösning för att hantera effekterna av coronapandemin. Citysamverkan identifierar

fler möjligheter med plattformen:

Men en av fördelarna att gå in i den lösningen med att Zipadoo äger plattformen [...] är ju just att tröskeln

blir lägre för dem, de behöver inte starta igång egen e-handel, de behöver inte lära sig de bitarna, just som

du hade kontakt men någon Malin, som hade blivit stressad för de skulle välja typsnitt på sin e-handel, det

blir så många steg. [...] Här får de ett färdigt koncept [...]. Zipadoo håller dem i handen och blir en som

visar dig exakt hur du ska göra. [...] Här har du supporten från Zipadoo också [...].

(Maja, projektledare Citysamverkan)

Utifrån citatet synliggörs att möjligheterna med ett färdigt koncept som Zipadoo, innebär att tröskeln

för att starta e-handel blir lägre för butiker som inte redan finns på e-handelsmarknaden. Som framgår

ur Bollweg et als. (2020, s. 175) studie måste aktörer som är intresserade av att bruka digitala

innovationer vara förberedda, öppna inför innovationer och anpassningsbara efter utomstående

utmaningar och hot. Således måste butiksägarna vara förberedda och öppna inför Zipadoo samt

beredda att anpassa sig efter externa utmaningar och hot för att Zipadoo ska kunna sänka butikernas

tröskel in på e-handelsmarknaden. Vidare säger Citysamverkan att “Zipadoo går ju lite in och tar

risken, det är faktiskt deras affärside. Det är de som ska driva det, det är de som ska... Sidoaffärerna

kan ju inte förlora så mycket på det.” (Maja, projektledare Citysamverkan). Eftersom Zipadoo tar

riskerna har butiksägarna inte särskilt mycket att förlora på att ansluta sig till plattformen, enligt Maja.
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Citysamverkan poängterar även möjligheten för butikerna att skapa gemenskap och lyfta varandra

genom att finnas på samma plattform:

[...] man har gemenskapen med andra verksamheter i stan som också är på samma plattform, att man kan

lyfta varandra. Det är också just det här med att du ska ha, tanken är ju att när man går in så ska man

handla från mer än bara en verksamhet, du har ändå samma frakt. Så att du ska ju liksom ‘amen då kan

jag lika gärna slänga ned lite blommor också’, eller lite mat eller något annat.

(Maja, projektledare Citysamverkan)

4.2.3 En ‘bra’ Amazonprodukt

Under intervjun med Citysamverkan diskuterar respondenterna att Zipadoo tillhandahåller en

Amazonprodukt utan att spela ut detaljisterna:

Amazon gör på det sättet att de plockar in dem och sen ser de vad som funkar sen drar de fram egna varor

utifrån att de här är populära. Så får de ned marginalerna sen försvinner de små handlarna, de gynnas inte

längre. Det va liksom, det är där Zipadoo [...] har haft med sig det länge att hur kan man göra en

Amazonprodukt, vilket är på ett sätt att det ska finnas allt möjligt på den här webben. [...] Men utan att det

är... att det gynnar de små handlarna, inte så som Amazon gör, att man utnyttjar dem i början och sen så

släpper man dem.

(Maja, projektledare Citysamverkan)

Zipadoo har, enligt Citysamverkan, skapat en Amazonprodukt genom att erbjuda en plattform med

utbud i flera olika produktkategorier. Till skillnad från Amazon, som enligt Janger och Twerski (2020)

konkurrerar ut mindre detaljhandelsaktörer till förmån för sin egen vinning genom att sälja egna

produkter billigare än tredjepartsaktörerna, diskuterar Citysamverkan att Zipadoo gör en

Amazonprodukt utan att spela på de lokala detaljisternas överlevnad. Mot bakgrund av Janger och

Twerskis (2020) konstaterande, kan det tänkas att butiksinnehavare inte hade fått lika stora möjligheter

om de istället vänt sig till Amazon, eftersom de då hade riskerat att bli utkonkurrerade av plattformen.

4.2.4 Utmaning att driva trafik till plattformen

Ur empirin framgår att de begränsningar som Citysamverkan identifierar med lokal e-handel genom

Zipadoo, inkluderar det faktum att fenomenet är just ett nytt fenomen. Citysamverkan uttrycker att de

får lära sig längs vägen eftersom konceptet är nytt, vilket framgår på flera ställen i intervjun.
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Exempelvis uttrycks svårigheter med att ingen vet hur utfallet av Zipadoo kommer se ut: “Det är ju

helt nytt. Så Zipadoo har inte svaren och vi har inte svaren och affärerna har inte svaren. Så det är

svårt, det märker man ju hela tiden, med att vi testar oss fram.” (Maja, projektledare Citysamverkan).

Vidare uttrycks utmaningen med att få kunder att hitta till plattformen: “Där är vår stora utmaning

framåt att driva trafik till sidan, att liksom få igång ett flöde i hur vi ska jobba med den här sajten.”

(Malin, VD Citysamverkan). Mot bakgrund av citaten ovan synliggörs att den stora utmaningen

framöver, eftersom plattformen är så pass ny, är att få kunderna att hitta till sidan.

4.3 Möjligheter och begränsningar med lokal e-handel enligt Zipadoo

“Där vi kan bidra med ett värde så vill vi göra det.” (Anders, grundare Zipadoo)

4.3.1 Gynna lokala handlare

En möjlighet som lokal e-handel för med sig, enligt Zipadoo, är att det gynnar lokala handlare.

Handeln står inför en negativ trend som påverkar lokala detaljister i stadskärnan, eftersom

Folkhälsomyndigheten (2021) uppmanar konsumenter att besöka allmänna platser, såsom lokala

butiker, i så begränsad omfattning som möjligt under coronapandemin. Detta har resulterat i förändrade

konsumentbeteenden, vilket påverkat sällanköpsvaruhandeln i stadskärnor negativt (Svensk Handel

2020). Genom att ansluta sig till Zipadoo kan butiksägare i stadskärnan få möjlighet att hantera den

negativa trenden:

[...] man har möjlighet att gynna sin lokala butik, de människorna som jobbar där som man ofta har en

personlig relation till i samhällena. Så att även den dagen man inte orkar eller inte vill eller att man känner

att man vill ligga kvar i soffan och handla, så har man möjlighet att handla från samma butiker ändå.

(Anders, grundare Zipadoo)

Citatet synliggör att lokal e-handel medför att kunder kan gynna lokala handlare och således bevara

befintliga verksamheter. Intervjupersonen uttrycker att “Vi vill skapa ett alternativ som gör att

existerande verksamheter kan finnas kvar och jobb och service och allt det där trevliga som finns ska

kunna överleva.” (Anders, grundare Zipadoo). Citatet förstärker resonemanget att lokal e-handel kan

hjälpa till att bevara lokala verksamheter- och arbetstillfällen. Detta kan i sin tur främja samhället ur en
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social hållbarhetsdimension genom att förbättra dess livskvalitet (Colantonio 2010 se Grum & Kobal

Grum 2020, s. 788). Därmed betonas betydelsen av, och möjligheten med, lokal e-handel ur ett socialt

hållbarhetsperspektiv.

4.3.2 Levande stadskärna och bättre erbjudande genom snabbhet

Ytterligare en möjlighet som Zipadoo identifierar med lokal e-handel handlar om att hålla stadskärnan

levande, detta, tillsammans med snabba leveranser är i sin tur värdefulla aspekter som plattformen

bidrar med:

[...] det är viktigt att vi både riktar oss till de här mjuka värderingarna att man vill gynna det lokala, det är

viktigt för individer och man ser det framför sig... man vill att ens stadskärna ska vara levande. Samtidigt

är det också viktigt att man kombinerar den aspekten med att ha bättre erbjudande, och det är ju

snabbheten då.

(Anders, grundare Zipadoo)

Utifrån plattformsägarens perspektiv synliggörs att de snabba leveranserna som lokal e-handel

innefattar, medför bättre erbjudanden för kunder och butiksägare. Detta framgår även av Xi, Cao och

Zhen (2020, s. 37) som förklarar att konsumtion genom en SDD-plattform innefattar en

bekvämlighetsfaktor eftersom beställningarna, i kontrast till traditionella online-plattformar, levereras

med snabbhet. Vidare förklarar respondenten att de “[...] vill samla butikerna på ett ställe, för att göra

det enkelt för kunden”. (Anders, grundare Zipadoo). Detta citat synliggör att Zipadoo skiljer sig från

traditionell e-handel genom att samla lokala butiker på en plattform, vilket överensstämmer med Xi,

Cao och Zhens (2020, s. 36) resonemang att lokal e-handel skiljer sig från traditionell e-handel genom

att varorna som köps tenderar att komma från lokala butiker. Av citatet framgår även att det är enkelt

för kunden att handla när flera lokala aktörer är samlade under samma digitala tak och att detta alstrar

värde.

4.3.3 Ytterligare ett inkomstspår

Vidare identifierar Zipadoo möjligheter med lokal e-handel i form av att det kan utgöra ytterligare en

försäljningskanal:
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[...] detta blir ju ännu ett inkomstspår kan man ju säga för butikerna. Så det är ju en viktig del. Asså

bedriver man en verksamhet så måste man ju tjäna pengar för du har utgifter och du måste kunna leva på

det och framförallt nu när e-handeln växer så mycket. Och framförallt nu under pandemin så är det viktigt

att det finns sätt för... för butikerna att vara en del av det köpbeteende som kunderna har skapat nu.

(Anders, grundare Zipadoo)

Genom att butikerna ansluter sig till den lokala e-handelsplattformen möjliggörs en extra

försäljningskanal, vilket kan möta de utmaningar som e-handeln, coronakrisen och förändrade

konsumentbeteenden fört med sig för lokala detaljister. Eftersom konsumenter uppmanas att begränsa

besök till lokala butiker (Folkhälsomyndigheten 2021), och lokal e-handel kan vara ytterligare ett

inkomstspår för butiksägarna, kan lokal e-handel vara av ekonomisk relevans för butikernas

överlevnad under pandemin. Lokal e-handel möjliggör även för konsumenter att handla lokalt utan att

kringgå rådande restriktioner. Således kan konsumenter, genom lokal e-handel, fortsätta stötta de

lokala aktörerna, vilket har positiv påverkan på stadskärnan ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv,

något som överensstämmer med Rybaczewska och Sparks (2020, s. 2) resonemang att lokal

konsumtion har positiv effekt på den lokala ekonomin.

4.3.4 För snabb utveckling för att hinna med hållbarhetsvisionerna

Respondenten betonar betydelsen av hållbarhet:

[...] det här med hållbarhet, det är liksom vårt ledord, eh i alla dimensioner [...] så att det är viktigt att alla

har, att det finns en hållbarhet. Vi har också som ambition, även om vi inte alltid har lyckats med det...

och det beror väl på att det har gått så fort framåt nu efter pandemin så att vi har lite fått backa på det.

Men våra strategier och ambitioner är definitivt att vi ska ha nollutsläpp på leveranserna. Så att hållbarhet

även på miljöområdet. Och hållbarhet för de som jobbar med oss, att de har det bra och schyssta villkor.

(Anders, grundare Zipadoo)

Litteraturgenomgången visar, som tidigare nämnt, att lokal e-handel kan främja miljömässig hållbarhet,

dels då SDD kan ersätta enskilda konsumenters resor in i stadskärnan (Xi, Cao & Zhen 2020, s. 43),

och dels genom miljövänliga leveranser med elfordon (Zipadoo 2021). Utdraget skildrar att Zipadoos

ambition är att leveranserna ska ha nollutsläpp, men det är också här som begränsningen med lokal

e-handel utifrån Zipadoo identifieras, eftersom det framkommer att de inte uppnått detta mål än. Enligt
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respondenten har ambitionen inte uppnåtts då verksamhetens utveckling gått för fort fram, vilket

resulterat i att Zipadoo intagit en avvaktande respons.

Vidare visar citatet att Zipadoo värnar om social hållbarhet i form av tillfredsställande arbetsvillkor,

exempelvis för de som arbetar med Zipadoos leveranser. Som tidigare nämnt är begreppet social

hållbarhet svårdefinierat (Alexander, Amundsen & Osmundsen 2020, s. 61), men Colantonio (2010)

förklarar social hållbarhet som ett villkor och en process som förbättrar samhällets livskvalitet

(Colantonio 2010 se Grum & Kobal Grum 2020, s. 788). Tillfredsställande arbetsvillkor för anställda

skulle kunna vara en faktor som bidrar till att anställda känner att de tillhör ett samhälle som

representerar betryggande villkor i arbetslivet, vilket i sin tur kan göra att de upplever förbättrad

livskvalitet som samhällsmedborgare. Eftersom detta kan medföra förbättrad livskvalitet för de som

arbetar med Zipadoos leveranser synliggörs att lokal e-handel, genom Zipadoo, kan gynna människor

ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Under empiriinsamlingen ställdes frågan huruvida Zipadoo marknadsför att de arbetar med sociala

hållbarhetsaspekter, varav grundaren svarar:

Nä det har vi väl inte gjort egentligen och, det är alltid lite känsligt. [...] det kanske vi skulle för det är

också någonting som, rent så har kommit fram mer och mer. Jag har ju vetat om det länge, jag jobbar med

logistik så jag vet hur de jobbar, de här budfirmorna som inte tar något betalt, det går liksom inte... hur

ska de kunna ta så lite betalt om inte de har... vem ska göra grejerna, vem ska få... asså någon måste ta

betalt i slutändan. Men det tycker ju inte de då... Och det har ju kommit upp mer och mer i allmänhetens

liksom kännedom. [...] det kan ju vara en sån grej som vi kanske ska lyfta fram mer för att det är viktigt

för många människor också.

(Anders, grundare Zipadoo)

Respondenten anser det väsentligt att erbjuda tillfredsställande arbetsvillkor och således bidra till en

dimension av social hållbarhet. Vidare poängterar respondenten att sociala hållbarhetsfrågor är

betydelsefulla för många människor. I kontrast till detta marknadsförs den sociala

hållbarhetsparadigmen för närvarande inte i större uträckning, vilket i sin tur kan klassas som en

begränsning med lokal e-handel utifrån plattformen.
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4.4 Kan lokal e-handel vara stadskärnans räddning?

4.4.1 Inte bara en aktör som kan rädda stadskärnan

Genom S-O-R-teorin har stimulin som coronapandemin, externhandel och e-handel identifierats, vilket

påverkar butiksägarna som organismer. Analysen visar att räddningen av stadskärnan genom enbart

användning av lokal e-handel inte är responsen på dessa stimulin. Istället skildrar empirin att det inte

enbart är en aktör som kan rädda stadskärnan till följd av strukturomvandlingen och coronapandemin,

utan att det snarare handlar om ett komplext samspel av aktörer som butiksägare, Citysamverkan,

fastighetsägare, kommun, kunder och i denna studie även Zipadoo (se 4.4.1.1 Samverkansmodellen).

Således kan lokal e-handel vara en av flera faktorer som kan stärka stadskärnan, eftersom det

exempelvis möjliggör för funktioner som butiksägarna kan ha svårt att tillhandahålla på egen hand.

Exempelvis kan det möjliggöra för hemleverans till kunder, vilket också bidrar till att butikerna kan

utveckla sitt kunderbjudande och skapa platsbaserade värden, något som Lindberg et al. (2019, s. 93)

exemplifierar kan ske genom en kombination av digital- och lokal shopping.

4.4.1.1 Samverkansmodellen

4.4.1.1 Samverkansmodellen ger en översikt över 1) hur lokal e-handel kan bidra till att rädda stadskärnan, och
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2) de aktörer som behöver samverka för att rädda stadskärnan.

4.4.2 Vikten av sammanhanget

En faktor som spelar in i det komplexa samspelet innefattar förståelsen för att aktörer finns med i ett

sammanhang med andra aktörer: “[...] att förstå det här med goda grannar, inte bara tänka sin egen

lilla verksamhet, utan man har förståelse att jag finns med i ett sammanhang, hur kan vi stärka hela

stadskärnan”. (Malin, VD på Citysamverkan). Citatet betonar behovet att som ensam aktör förstå att

det är tillsammans med andra aktörer som stadskärnan stärks. Förutom relevansen i att förstå

sammanhanget framgår även att det behöver finnas en samstämmighet mellan olika aktörer:

[...] det känns ändå som att både kommunen och fastighetsägaren förstår det, att ska vi ha en stad så går

det inte att alla går åt varsitt håll så att säga. Så jag tror att det är viktigt att samsynen finns mellan

handlare och staden och fastighetsägarna. Däremot så kanske de får försöka förstå det, att allt kan inte

bara vara caféer och nagelsalonger, så man får ju försöka lägga ned ett litet arbete på att försöka hitta rätt

butiker, försöka jaga nya trender och hela den biten. Från framförallt fastighetsägarnas sida.

(Linda, butiksägare optiker)

Här synliggörs behovet av samsyn mellan kommun, fastighetsägare och butiksägare. Respondenten

poängterar även att framförallt fastighetsägarna ansvarar för att trendspana och hitta rätt butiker för

city. Således urskiljs att fastighetsägarna ansvarar över stadskärnans butiksmix, som är betydelsefull

för stadskärnans attraktivitet och att skapa kundvärde, så att kunderna återkommer till centrum

(Lindberg et al. 2019, s. 92). Även vikten av samspel gällande öppettider uppmärksammas:

[...] det pratades mycket om söndagsöppet [...] men då är det ju också viktigt att där finns någonting som

drar folk till stan, är varannan butik öppen bara en söndag, ja men då gör man sig kanske inte besväret att

åka ner till stan [...] om det nu är jul så ska man kunna köpa alla sina julklappar i stan för annars så gör

man inte det, för ska man ändå köra till det närliggande köpcentrumet för att man ska köpa leksaker till

barnen, så köper man allt där istället.

(Fredrik, butiksägare café)

Här tydliggörs vikten av att butikerna arbetar tillsammans, exempelvis gällande öppettider, vilket också

belyses som centralt för kundernas värdeskapande (Lindberg et al. 2019, s. 92). Öppettider är även

relevant för stadskärnans tillgänglighet, vilket kan öka stadskärnans attraktivitet genom att hålla staden
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och handeln levande (Lindberg et al. 2019, s. 92; Svensk Handel 2019, s. 42).

4.4.3 Skapa flöden

Ytterligare en del i det komplexa samarbetet mellan aktörer innefattar att skapa flöden i stadskärnan

och därigenom förstärka dess position:

[...] nämen jag tror ju definitivt, som exempelvis Clas Ohlson är ju en jätteviktig aktör som är på väg

tillbaka men är borta för stunden och det märker vi, för Clas Ohlson, Åhléns, skulle jag säga är de två

varumärkena som har bredast målgrupp vilket gör att de driver mest trafik. Vilket gör att då får vi flöden

på något sätt.

(Olivia, butiksägare konfektyr)

Här synliggörs att stora kedjebutiker medför ett flöde av konsumenter i stadskärnan, vilket mindre

lokala aktörer gynnas av. Dock finns det viss diskrepans gällande detta resonemang:“Det är bättre att

gynna små företag som har, inte vet jag... en klädbutik, som bara liksom har sina grejer där och ingen

annanstans. Som man kanske inte hittar på nätet heller. (Nikita, butiksägare delikatessbutik). Nikita

tror, till skillnad från Olivia, att mindre specialbutiker kan skapa flöden i city eftersom deras utbud inte

finns att tillgå någon annanstans. Ytterligare en intervjuperson poängterar att det krävs samverkan

mellan flera olika betydande aktörer för att skapa ett attraktivt helhetskoncept i centrum, vilket i sin tur

alstrar flöden:

Ullared kan fylla sin husvagnsparkering för att folk vill handla på Ullared, men vi kan inte det. Så att vi,

där är vi ju helt beroende av att hotellen är duktiga, restauranger är duktiga, att den här helheten finns, att

det blir ett trevligt totalkoncept liksom. [...] vi kommer inte ensamma kunna åstadkomma det, så att vi är

glada att vi har många duktiga hotell och att stan är fin och att kommunen sköter efter blommor och

gångar och trappor och allt det liksom.

(Elin, butiksägare klädbutik)

Elin lyfter inte bara butiksägarnas roll i att skapa en attraktiv stadskärna, utan poängterar att

butiksägarna är beroende av att det finns ett trevligt totalkoncept i city för att locka människor till

stadskärnan, vilket i sin tur skapas genom att flera aktörer bidrar på olika sätt. Genom ett lockande

totalkoncept är det också troligt att aktörerna tillsammans kan ge konsumenter emotionella upplevelser,
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vilket Lindberg et al. (2019, s. 93) lyfter som ytterligare en faktor som kan stärka stadskärnans

attraktivitet.

4.4.4 Kundernas betydelse

Även kunderna identifieras som betydande aktörer som bidrar till att stärka stadskärnan:

Många kunder kommer in och är väldigt irriterade för att de kan inte handla det längre, och inte det och

inte det [...] och när tillfälle ges så säger jag alltid på ett trevligt sätt ‘ja men det går ju inte att finnas kvar

om man inte handlar, om alla åker ut till köpcentrum och handlar så finns det ingen möjlighet att vara

kvar’, så är det ju.

(Karin, butiksägare inredningsbutik)

Här skildras hur kunderna verkar ha en önskan att cityhandeln ska finnas kvar, men att de trots detta

inte verkar göra vad som krävs för att stötta butikerna och på så sätt värna om cityhandelns fortsatta

existens.

4.4.5 Omnichannels = framtidens handel

Bortsett från ovanstående resonemang, kring att flera olika aktörer är betydelsefulla för stadskärnans

räddning, kvarstår faktumet att fysiska detaljhandelserbjudanden behöver utvecklas med digitala

dimensioner. Detta poängterar Xi, Cao och Zhen (2020) som vitalt för att fysiska detaljhandlare ska

kunna hantera utmaningarna de står inför. Som tidigare nämnt kan detaljhandlare göra detta genom

omnichannels (Hagberg & Jonsson 2016, s. 79). Att omnichannels är framtidens handel konstaterar

även Malin: “Så handel i det här med omni och att använda olika typer av kanaler ser jag mer och

mer som en självklarhet.” (Malin, VD Citysamverkan).
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5. Avslutande diskussion och slutsatser

I studiens sista avsnitt förs en diskussion över de slutsatser som kan dras utifrån studiens frågeställningar,

framförallt gällande de möjligheter och begränsningar som har identifierats med lokal e-handel. Vidare

sammanfattas forskningens huvudsakliga slutsatser kring huruvida lokal e-handel kan vara stadskärnans

räddning. Slutligen ges förslag på framtida forskning.

5.1 Diskussion

Studien syfte är att analysera lokal e-handel för att skapa en fördjupad förståelse för vilken funktion

fenomenet fyller för lokala detaljister i stadskärnan, i en större svensk stad, och undersöka om

fenomenet kan vara stadskärnans räddning. Med studien vill vi därmed bidra till forskningsfältet

genom att skapa en nyanserad förståelse för det forskningsbehov som finns gällande lokal e-handel och

SDD försett av en extern aktör. Kontexten inom vilket detta sker är ett butiksägarperspektiv inom

detaljhandeln, i förhållande till utmaningar i form av externhandel, e-handel och coronapandemin.

Gällande e-handel uttrycker en respondent i analysen att det fysiska servicemötet är avgörande för

lokal handel, varför tron på lokal e-handel är svag. Att fysiska och emotionella upplevelser är centralt

för huruvida kunden upplever platsbaserade värden förtydligar Lindberg et al. (2019). Samtidigt

poängterar författarna (ibid.) att sammanflätningen av digital och lokal handel kan förstärka de

platsbaserade värdena. Därmed kan lokal e-handel intensifiera det upplevda kundvärdet, vilket borde

vara av vikt för butiksägarna att beakta.

Vidare uppmärksammas att butiksägarna, enligt Citysamverkan, å ena sidan inte riskerar att förlora på

att ansluta sig till Zipadoo, eftersom Zipadoo tar eventuella risker. Å andra sidan uttrycker

butiksägarna Karin och Olivia att de kan förlora på att vara anslutna till lokal e-handel, exempelvis

förklarar Olivia att deras eget varumärke får badwill om Zipadoo levererar en bristfällig

kundupplevelse. Vidare skildras hur lokal e-handel kan konkurrera med butiker som redan har en egen

e-handel. Därmed kan det diskuteras huruvida Zipadoo upplevs som en möjlighet eller ett hot för

verksamheter med en redan etablerad e-handel. Utöver dessa risker skildras även risken för ekonomisk

förlust för butiksägarna, eftersom Zipadoo tar en del av försäljningen. Således kan det fastställas att

Zipadoo kan ses som ett hot snarare än en möjlighet för butiksägare som redan har en fungerande

e-handel, där alla intäkter bibehålls. Eftersom det finns flera aspekter som talar för att butiksägarna kan
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förlora på att ansluta sig till en lokal e-handelsplattform, kan det diskuteras huruvida Zipadoo

verkligen kan stärka stadskärnan. Trots de oönskade konsekvenser som Karin och Olivia presenterar,

uttrycker Citysamverkan att Zipadoo har skapat en Amazonprodukt som till skillnad från Amazon har

goda intentioner, utan att spela på de lokala detaljisternas överlevnad. Mot bakgrund av detta kan det

även diskuteras om Zipadoo är att beakta som en ‘god’ Amazonprodukt även utifrån butiksägarnas

perspektiv. Vidare uppmärksammar Citysamverkan att en fördel med Zipadoo är att tröskeln för

butiksägare att starta e-handel blir lägre. Eftersom Citysamverkan främst poängterar möjligheterna för

butiksägare som inte har någon befintlig e-handel, kan det diskuteras vilka möjligheter som lokal

e-handel erbjuder de detaljister som redan klivit över e-handelströskeln på egen hand.

Vidare poängterar butiksägaren Olivia att butiker inte längre kan lura konsumenter eftersom dagens

konsumenter är välinformerade, vilket även framgår i en rapport från Svensk Handel (2019, s. 8). Trots

att dagens kunder är välinformerade verkar de inte ha funnit Zipadoo, vilket illustreras av att butikerna

inte fått särskilt många ordrar genom plattformen. Mot bakgrund av detta kan det diskuteras vad detta

beror på. Om kunderna har vetskapen om att plattformen existerar kan det diskuteras vad som gör att

de inte vill konsumera på Zipadoo. Om kunderna inte har vetskap om den lokala e-handelsplattformen

kan det ifrågasättas vad som gör att de inte uppmärksammat plattformen. Följaktligen kan den knappa

försäljningen på plattformen å ena sidan bero på att lokal e-handel är ett nytt fenomen, vilket illustreras

av Citysamverkan som betonar att den största utmaningen framöver är att driva trafik till sidan. Å

andra sidan kan det ifrågasättas varför fenomenet inte marknadsförts på ett mer fördelaktigt sätt för att

öka kännedomen om plattformen. Detta, i kombination med att flera butiker erbjuder egen e-handel,

kan tänkas ha begränsat spridningen av plattformens existens. Vissa butiksägare ställer sig nämligen

frågande till att marknadsföra ytterligare en försäljningskanal när de redan har en fungerande och

tillfredsställande e-handel. Att kunderna inte verkar ha hittat till Zipadoo skulle även kunna bero på att

det är andra dimensioner än att handla lokalt som är viktigast för konsumenter som väljer att e-handla,

såsom fri frakt.

I analysen skildras även att Zipadoo inte marknadsför sitt sociala hållbarhetsarbete, samtidigt som

plattformsägaren poängterar att aspekter som schyssta arbetsförhållanden är något som allt fler

människor finner betydelsefullt. Eftersom marknadsföring av socialt hållbarhetsarbete troligtvis skulle
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kunna bidra till att fler konsumenter hade konsumerat från plattformen, och att fler butiksägare hade

anslutit sig till Zipadoo, kan det ifrågasättas varför det inte marknadsförs.

5.2 Slutsatser

Sammanfattningsvis kan lokal e-handel delvis bidra till att stärka stadskärnan genom funktioner som

butiksägare upplever svårigheter att själva utföra. Dessa funktioner kan i sin tur bidra till att

stadskärnans detaljister kan utveckla sitt kunderbjudande, vilket kan skapa platsbaserade värden

eftersom deras erbjudande då blir en kombination av lokal- och digital shopping. Vidare framgår att

lokal e-handel är ett komplement till befintlig fysisk handel i stadskärnan. Även om lokal e-handel

både har visat sig kunna intensifiera kundvärden och vara ett betydande komplement till den fysiska

cityhandeln, har vissa butiksägare en avvaktande attityd till lokal e-handel eftersom det kan konkurrera

med den egna verksamheten. Istället visar studien att det är ett komplext samspel mellan flera aktörer

som tillsammans kan vara stadskärnans räddning.

För att besvara frågan om lokal e-handel kan vara stadskärnans räddning, kan det mot bakgrund av

analysen och diskussionen fastslås att lokal e-handel inte ensamt är stadskärnans räddning. Däremot

kan det konstateras att lokal e-handel kan bidra med en värdefull digital tentakel till det fysiska

erbjudandet, vilket är en kombination som kan komma att utgöra framtidens handel. Studiens resultat

visar att stadskärnans räddning istället utgörs av att flera aktörer; butiksägarna, Citysamverkan,

fastighetsägarna, kommun, kunder och Zipadoo, bidrar med olika krafter som tillsammans kan stärka

stadskärnan. Eftersom handeln är en dynamisk bransch är det även troligt att framtidens handel

kommer inkludera ytterligare aktörer, än de som nämnts i denna studie, som kan komma att spela en

avgörande roll för stadskärnans fortsatta överlevnad.

5.3 Framtida forskning

Denna studie grundas i ett butiksägarperspektiv för att analysera lokal e-handel och få en fördjupad

förståelse för vilken funktion fenomenet fyller för lokala detaljister. För en bättre förståelse för om

lokal e-handel kan rädda stadskärnan inkluderades även Citysamverkans- och Zipadoos syn på lokal

e-handel. Därmed fastslås att en förståelse för fenomenet utifrån ett kundperspektiv inte är

representerat, vilket är ett perspektiv framtida forskning kan anta för att undersöka deras syn på lokal
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e-handel. För fördjupad förståelse för om lokal e-handel kan vara stadskärnans räddning kan även

framtida forskning anta ett fastighetsägar- och kommunperspektiv, då dessa aktörer visat sig vara

relevanta för forskningsfrågan. Framtida forskning skulle också kunna baseras på fallstudier i andra

städer än Helsingborg, samt städer av annan storlek, eftersom det är möjligt att sådana studier hade

genererat ett annorlunda utfall. Vidare hade det varit relevant att studera vilka faktorer som är

avgörande för konsumenter som väljer att e-handla, och varför konsumenter väljer att inte konsumera

genom Zipadoos plattform om de är medvetna om att plattformen finns. Slutligen hade framtida

forskning kunnat behandla distributionslösningar till lokala e-handelsplattformar utifrån ett

hållbarhetsperspektiv och studera ifall samhället har ‘råd’ med fler leveranstransporter i städerna.
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Bilagor

Bilaga 1: Missivbrev

1.1 Missivbrev lokala detaljhandlare

Hej!

Vi är två studenter som läser sista året på kandidatprogrammet Service Management med inriktning
Retail på Campus Helsingborg. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete där vi vill undersöka
stadskärnans fysiska butikers överlevnad och lokal e-handel.

Vi har sett att ni är anslutna till lokal e-handel genom Zipadoo och hade därför varit så glada och
tacksamma ifall ni hade kunnat tänka er att ställa upp på en intervju med oss.

Vi skulle vilja ställa frågor till er gällande era tankar kring lokal e-handel och vad ni tror att det kan
komma att få för konsekvenser för den fysiska butiken. Ifall detta låter intressant hade det passat oss
bra att genomföra intervjun någon gång under vecka 16 (vi är självklart flexibla ifall detta inte funkar).

Skicka gärna ett mejl till xx@student.lu.se eller xx@student.lu.se med besked.

Tack på förhand och hoppas vi hörs igen, med vänliga hälsningar
Annie Andersson och Rebecka Pojkas, Lunds Universitet

1.2 Missivbrev Citysamverkan

Hej!

Vi är två studenter som läser sista året på kandidatprogrammet Service Management med inriktning
Retail på Campus Helsingborg. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete där vi vill undersöka
stadskärnans fysiska butikers överlevnad och lokal e-handel.

Det som inspirerade oss till uppsatsämnet var att ni nyligen lanserade lokal e-handel genom Zipadoo.
Med det sagt hade vi varit så glada och tacksamma ifall ni på Citysamverkan hade kunnat tänka er att
ställa upp på en intervju med oss.

Vi skulle vilja ställa frågor till er gällande era tankar kring lokal e-handel och vilka konsekvenser ni
tror att det kan komma att få för Helsingborgs stadskärna och de fysiska butiker som finns i city. Ifall
detta låter intressant hade det passat oss bra att genomföra intervjun någon gång under vecka 16 (vi är
självklart flexibla ifall detta inte funkar).
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Skicka gärna ett mejl till xx@student.lu.se eller xx@student.lu.se med besked.

Tack på förhand och hoppas vi hörs igen, med vänliga hälsningar

Annie Andersson och Rebecka Pojkas, Lunds Universitet

1.3 Missivbrev Zipadoo

Hej!

Vi är två studenter som läser sista året på kandidatprogrammet Service Management med inriktning
Retail på Campus Helsingborg. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete där vi vill undersöka
stadskärnans fysiska butikers överlevnad och lokal e-handel.

Inspirationen till uppsatsidén fick vi då vi upptäckte att Helsingborg City lanserat lokal e-handel
genom Zipadoo. Vi har förstås redan studerat er hemsida, men för att få en mer fördjupad förståelse för
er affärsidé hade vi varit oerhört glada och tacksamma ifall ni hade kunnat tänka er att ställa upp på en
intervju med oss.

Vi skulle vilja ställa frågor till er gällande hur det kom sig att ni startade Zipadoo, hur ni ser på
framtiden och vad ni tror att lokal e-handel kan komma att få för konsekvenser för fysiska butiker och
stadskärnor i framtiden. Ifall detta låter intressant hade det passat oss bra att genomföra en digital
intervju någon gång under vecka 16 (vi är självklart flexibla ifall detta inte funkar).

Skicka gärna ett mejl till xx@student.lu.se eller xx@student.lu.se med besked.

Tack på förhand och hoppas vi hörs igen, med vänliga hälsningar
Annie Andersson och Rebecka Pojkas, Lunds Universitet
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Bilaga 2: Intervjuguide - Lokal e-handel. Stadskärnans räddning?

2.1 Intervjuguide detaljhandlare

● Vilka är vi? Annie och Rebecka, Service Management studenter som läser vårt sista år på
programmet med inriktning Retail.

● Intervjun görs i samband med vårt examensarbete.
● Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel för att få en fördjupad förståelse för

vilken funktion lokal e-handel fyller för detaljhandlare i stadskärnan, Citysamverkan och
Zipadoo och undersöka om det kan vara stadskärnans räddning.

● Intervjun kommer i stora drag beröra lokal e-handel och huruvida det kan stärka stadskärnan.
Vi kommer ställa frågor om handelns pågående strukturomvandling, handeln som dynamisk
bransch, e-handel, covid-19 i handeln, lokal handel och slutligen lokal e-handel. Vi är
intresserade av att få alla perspektiv och därför kan allt ni säger vara användbart för oss. Ni
behöver inte väga era ord utan får gärna prata fritt och detaljrikt.

● Informationen kommer endast användas i forskningssyfte och kommer raderas när
uppsatsarbetet är färdigt. När studien är klar kommer den publiceras för allmänheten att läsa.
Du är helt anonym och får avbryta när du vill. Det är också helt okej att inte besvara vissa
frågor. Är det okej att vi spelar in intervjun?

Introfrågor
1. Kan du berätta lite om er verksamhet, vad är det ni gör?
2. Var finns ni och hur länge har ni varit verksamma?
3. Vad har ni för kunder?
4. Är kunderna lojala, har ni några stammisar?

Huvudfrågor
1. Strukturomvandling, vad är er uppfattning?
1.1 Kan ni definiera några andra hot/utmaningar än dessa?

2. Respons på strukturomvandlingen, hur svarar ni på de förändringar som sker i omvärlden?
2.1 Hur tänker ni att Zipadoo kan svara på utmaningarna för er del?
2.2 Har ni några andra sätt/verktyg för att hantera strukturomvandlingen, hur gör ni?

3. Om man läser på Svensk Handel framgår att handeln sker i utveckling med resten av
samhället. Hur märker ni av att handeln är en dynamisk bransch?
3.1 Hur ser ni på konkurrens från externhandeln?
3.2 Vad har ni som externhandeln inte har? Vad gör er unika?
3.3 Kan externhandeln vara mer än bara ett hot?
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3.4 Vilka är era styrkor och svagheter?

4. Bra mix, tillgänglighet och lojalitet - vad tänker ni på när ni hör detta?
4.1 Emotionella upplevelser och service kan vara en konkurrenskraft för att möta utmaningarna från
externhandel och e-handel. Hur arbetar ni med detta?
4.2 Är det smidigt för er när det fysiska integreras med det digitala, exempelvis gällande returer?

5. Vad har ni för syn på e-handel?
5.1 Sverige är nordens största e-handelsmarknad och i flera rapporter framgår att andelen äldre som
handlar online har ökat markant på senaste, inte minst efter att corona drog igång. Vad för effekter har
ni märkt av gällande detta i er butik?
5.2 Erbjuder ni en egen e-handel genom en egen plattform, eller är Zipadoo den enda kanalen som
man kan nå er e-handel på?
5.3 Tror ni att ni hade kunnat/velat starta e-handel själva om ni inte hade fått hjälp från en extern
aktör?

6. Vad är dina första tankar när vi säger covid-19 i handeln?
6.1 Hur har ni märkt av corona, vad har det fått för konsekvenser för er butik?
6.2 Vilka förändringar i konsumentbeteenden har ni märkt av sedan corona utbröt?
6.3 Hur tror ni framtiden kommer se ut för den fysiska handeln i stadskärnan efter corona?
6.4 Tror ni handeln kommer återgå till det normala när pandemin är över, kommer den fysiska handeln
öka/minska till förmån för e-handeln?
6.5 Upplever ni att lojala kunder blivit ännu mer lojala under pandemin? Om ja, hur har detta visat
sig?
6.6 Sedan corona började, hur har ni upplevt att kundflödet sett ut? Har det varit någon kundgrupp
som tillkommit eller försvunnit?

7. Varför tror ni att folk vill handla lokalt?
7.1 Varför anser ni att lokal handel är viktigt?
7.2 Vad ser du för styrkor med den lokala handeln?

8. Varför signade ni upp er på Zipadoo?
8.1 Var det ni själva som ständigt är på jakt efter nya digitala lösningar eller tog någon kontakt med
er? Hur såg processen ut?
8.2 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med Zipadoo och lokal e-handel?
8.3 Hur har er upplevelse varit av lokal e-handel? Har ni haft nytta av plattformen?
8.4 Är Zipadoo lönsamt för er, d.v.s. får ni en ökad försäljning av Zipadoo, eller handlar det mer om
att citys aktörer ska skapa gemenskap?
8.5 Hur stor del av ert sortiment kan man ta del av via e-handeln?
8.6 Hur ser samarbetet ut med Zipadoo?
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9. Hur tror ni att digitala innovationer såsom lokal e-handel kan bidra till att stärka er position
och bidra till en ökad konkurrenskraft för er?
9.1 Ni finns ju både fysiskt och genom Zipadoo, är detta något ni själva marknadsför?
9.2 Är det något ni pratat med era kunder om, att ni även går att nå genom e-handel/Zipadoo?
9.3 Vad har ni fått för feedback från era kunder?
9.4 Zipadoo kan beskrivas som en digital innovation - förslagsvis som ett svar på de utmaningar som
corona förde med sig. Tycker ni att Zipadoo är en användbar innovation?
9.5 Hur förberedde ni er för tjänsten? Vad ledde er dit?
9.6 Varför tror ni att vissa av de lokala aktörerna i city inte har anslutit sig till Zipadoo?

10. Vad tänker ni som lokala detaljhandlare om Citysamverkan?
10.1 Vad gör de för er?
10.2 Hur ser ert samarbete ut?
10.3 Har ni någon relation till de andra aktörerna i stan?
10.4 Vad är målet med ert arbete tillsammans?

Avslutande frågor
1. Är det något som du sagt i intervjun som du inte vill att vi tar med när vi fortsätter med vår uppsats?
2. Finns de något du undrar över eller vill att vi ska förtydliga?
3. Är det något du upplever att vi missat att fråga om?

2.2 Intervjuguide Citysamverkan
● Vilka är vi? Annie och Rebecka, Service Management studenter som läser vårt sista år på

programmet med inriktning Retail.
● Intervjun görs i samband med vårt examensarbete.
● Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel för att få en fördjupad förståelse för

vilken funktion lokal e-handel fyller för detaljhandlare i stadskärnan, Citysamverkan och
Zipadoo och undersöka om det kan vara stadskärnans räddning.

● Intervjun kommer i stora drag beröra lokal e-handel och huruvida det kan stärka stadskärnan.
Vi kommer ställa frågor om handelns pågående strukturomvandling, handeln som dynamisk
bransch, e-handel, covid-19 i handeln, lokal handel och slutligen lokal e-handel. Vi är
intresserade av att få alla perspektiv och därför kan allt ni säger vara användbart för oss. Ni
behöver inte väga era ord utan får gärna prata fritt och detaljrikt.

● Informationen kommer endast användas i forskningssyfte och kommer raderas när
uppsatsarbetet är färdigt. När studien är klar kommer den publiceras för allmänheten att läsa.
Du är helt anonym och får avbryta när du vill. Det är också helt okej att välja att inte besvara
vissa frågor. Är det okej att vi spelar in intervjun?
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Introfrågor
1. Kan ni beskriva vad ni jobbar med?
2. Hur länge har ni funnits?
3. Vad har ni för mål med Citysamverkan?

Huvudfrågor
1. Varför tror ni att folk vill handla lokalt?
1.1 Varför anser ni att lokal handel är viktigt?
1.2 Vad ser ni för styrkor med den lokala handeln?

2. Vad har ni för syn på e-handel?
2.1 Sverige är nordens största e-handelsmarknad och i flera rapporter framgår att andelen äldre som
handlar online har ökat markant på senaste, inte minst efter att corona drog igång. Hur tror ni att
detta kan påverka de lokala butikerna?

3. Vad tänker ni som Citysamverkan om de lokala detaljhandlarna?
3.1 Vad gör de för er?
3.2 Hur ser ert samarbete ut?
3.3 Vad är målet med ert arbete tillsammans?

4. Strukturomvandling i handeln, vad är er uppfattning (externhandel, e-handel + corona)?
4.1 Kan ni definiera några andra hot/utmaningar?

5. Respons på strukturomvandlingen, hur tänker ni att man kan svara på de förändringar som
sker i omvärlden?
5.1 Hur tänker ni att Zipadoo kan svara på utmaningarna för de lokala butikerna?
5.2 Kan ni komma på några andra sätt/verktyg för att hantera strukturomvandlingen?

6. Om man läser på Svensk Handel framgår att handeln sker i utveckling med resten av
samhället. Hur märker ni av att handeln är en dynamisk bransch?
6.1 Hur ser ni på de lokala aktörernas konkurrens från externhandeln, typ Väla?
6.2 Vad har de lokala aktörerna som inte externhandeln och e-handeln har? Vad gör de unika?
6.3 Kan externhandeln vara mer än bara ett hot, kanske något som gör stadshandeln mer unika?
6.4 Vilka är stadskärnans styrkor och svagheter?

7. Bra mix, tillgänglighet och lojalitet - vad tänker ni på när ni hör detta?
7.1 Emotionella upplevelser och service kan vara en konkurrenskraft för att möta utmaningarna från
externhandel och e-handel. Hur upplever ni att de lokala aktörerna arbetar med detta?

8. Vad är era första tankar när vi säger covid-19 i handeln?
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8.1 Hur har ni märkt av corona, vad har det fått för konsekvenser för handeln i stadskärnan?
8.2 Vilka förändringar i konsumentbeteenden har ni märkt av sedan corona utbröt?
8.3 Hur tror ni framtiden kommer se ut för den fysiska handeln i stadskärnan efter corona?
8.4 Tror ni handeln kommer återgå till det normala när pandemin är över, kommer den fysiska handeln
öka/minska till förmån för e-handeln?

9. Hur kom det sig att ni började samarbeta Zipadoo och hur ser samarbetet ut?
9.1 Var det ni själva som var på jakt efter nya digitala lösningar eller tog någon kontakt med er? Hur
såg processen ut?
9.2 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med Zipadoo och lokal e-handel?
9.3 Hur har er upplevelse av lokal e-handel varit? Har ni haft nytta av plattformen?
9.4 Handlar Zipadoo om att skapa lönsamhet för de lokala aktörerna, eller handlar det mer om att
Helsingborg citys aktörer ska “stå som en enad front” och skapa gemenskap?
9.5 Fanns det andra alternativ än Zipadoo som var intressanta eller var Zipadoo den enda aktuella?

10. Hur tror ni att digitala innovationer såsom lokal e-handel kan bidra till att stärka den lokala
handelns position och bidra till en ökad konkurrenskraft?
10.1 Vi har sett att ni marknadsför Zipadoo på er instagram, gör ni något annat för att marknadsföra
tjänsten?
10.2 Har ni frågat butikerna om de vill vara med, eller har de tagit initiativ själva?
10.3 Varför tror ni att vissa av de lokala aktörerna i city inte har anslutit sig till Zipadoo?

Avslutande frågor
1. Är det något ni sagt i intervjun som ni inte vill att vi tar med när vi fortsätter med vår uppsats?
2. Finns de något ni undrar över eller vill att vi ska förtydliga?
3. Är det något ni upplever att vi missat att fråga om?

2.3 Intervjuguide Zipadoo
● Vilka är vi? Annie och Rebecka, Service Management studenter som läser vårt sista år på

programmet med inriktning Retail.
● Intervjun görs i samband med vårt examensarbete.
● Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel för att få en fördjupad förståelse för

vilken funktion lokal e-handel fyller för detaljhandlare i stadskärnan, Citysamverkan och
Zipadoo och undersöka om det kan vara stadskärnans räddning.

● Intervjun kommer i stora drag beröra lokal e-handel och huruvida det kan stärka stadskärnan.
Vi kommer ställa frågor om handelns pågående strukturomvandling, handeln som dynamisk
bransch, e-handel, covid-19 i handeln, lokal handel och slutligen lokal e-handel. Vi är
intresserade av att få alla perspektiv och därför kan allt ni säger vara användbart för oss. Du
behöver inte väga dina ord utan får gärna prata fritt och detaljrikt.
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● Informationen kommer endast användas i forskningssyfte och raderas när uppsatsarbetet är
färdigt. När studien är klar kommer den publiceras för allmänheten att läsa. Du får avbryta när
du vill. Det är också helt okej att välja att inte besvara vissa frågor. Är det okej att vi spelar in
intervjun? Hur ser du på anonymitet? Vi respekterar självklart din synpunkt på detta.

Introfrågor
1. Varför startade ni Zipadoo?
2. När startade ni företaget?
3. Hur kom namnet till?
4. Är det något ni hade funderat på länge eller var det på grund av corona? Tror ni att ni hade startat
även om det inte hade varit pandemi?
5. Vem eller vilka ligger bakom företaget? Vad har du eller ni för bakgrund?
6. Vad är Zipadoo för slags organisation? Jobbar ni ideellt eller är ni en vinstdrivande organisation?
7. Startade ni som en konsekvens av coronapandemin?

Huvudfrågor
1. Strukturomvandling i handeln, vad är er uppfattning?
1.1 Kan ni definiera några andra hot/utmaningar än dessa?

2. Respons på strukturomvandlingen, hur svarar ni på de förändringar som sker i omvärlden?
2.1 Hur tänker ni att ni kan svara på utmaningarna?
2.2 Kan ni komma på några andra sätt/verktyg för att hantera strukturomvandlingen? (alltså finns det
mer åtgärder än lokal e-handel som kan “rädda” stadskärnans handel)

3. Om man läser på Svensk handel framgår att handeln sker i utveckling med resten av
samhället. Hur märker ni av att handeln är en dynamisk bransch? (Lokal handel)
3.1 Hur ser ni på externhandel, kan det utgöra ett hot mot den lokala fysiska handeln i stadskärnor?
3.2 Hur ser ni på den lokala handeln i stadskärnor, vad är dess styrkor och svagheter?
3.3 Varför anser ni att lokal handel är viktigt?

4. Vad har ni för syn på e-handel?
4.1 Vad var era tankar om e-handel innan ni startade Zipadoo? Vs hur tänker ni om e-handel efter att
själva har börjat arbeta med det?
4.2 Är Zipadoo den enda kanalen som man kan nå de butiker som är anslutna till er, eller bedriver de
även egen e-handel vid sidan om?
4.3 Tror ni att de lokala aktörerna hade kunnat/velat starta e-handel själva om de inte hade fått hjälp
av er, eller var det nödvändigt att ni fanns där som en möjliggörare?
4.4 Finns det några konkurrenter till er eller var ni först på bollen med att erbjuda lokal e-handel?
Utgör exempelvis Foodora något hot när det gäller de detaljhandlare som har ätbara erbjudanden?
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5. Hur tror ni att lokal e-handel kan stärka den fysiska stadskärnan?
5.1 Emotionella upplevelser och service kan vara en konkurrenskraft som fysiska butiker kan använda
för att möta utmaningarna från externhandel och e-handel. Kan det finnas en risk med att dessa
dimensioner försvinner i den lokala e-handeln? Vad anser ni om det?
5.2 Hur fungerar det att integrera två olika plattformar, d.v.s. fysiska butiker med den digitala
dimensionen som ni erbjuder? (ex. om man beställer genom Zipadoo och vill returnera så behöver man
ändå besöka den fysiska butiken, blir detta en “krock” i den annars sömlösa upplevelsen eller går det
hand i hand?)
5.3 Hur ser statistiken ut på vem det är som e-handlar lokalt? Vilka är kunderna?

6. Vad är dina första tankar när vi säger covid-19 i handeln?
6.1 Hur har ni märkt av corona, vad har det fått för konsekvenser för er?
6.2 Vilka förändringar i konsumentbeteenden har ni märkt av sedan corona utbröt?
6.3 Hur tror ni framtiden kommer se ut för den fysiska handeln i stadskärnan efter corona?
6.4 Tror ni handeln kommer återgå till det normala när pandemin är över, kommer den fysiska handeln
öka/minska till förmån för e-handeln?

7. Varför tror ni att detaljhandlare signar upp sig på Zipadoo?
7.1 Var det ni som tog kontakt med butikerna? Hur såg processen ut?
7.2 Vi utgår framförallt från Helsingborg och här är Citysamverkan väldigt aktiva. Hur ser er relation
till dem ut? Finns det motsvarigheter till Citysamverkan i Borås, Frölunda och Kungsbacka?
7.3 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med Zipadoo och lokal e-handel?
7.4 Hur har nyttan sett ut för de butiker som anslutit sig till plattformen?
7.5 Är de lokala detaljhandlarna fria att själva välja hur stor del av sitt sortiment de väljer att lägga
upp på Zipadoo, eller finns det några riktlinjer från er sida?
7.6 Vilka är de som levererar varorna? Är det upphandlat i vardera stad eller är det något som ni på
Zipadoo bestämt själva?

8. Hur tror ni att digitala innovationer såsom lokal e-handel kan bidra till att stärka de lokala
aktörernas position på marknaden och bidra till en ökad konkurrenskraft?
8.1 Marknadsför ni er mycket själva, eller är det upp till varje stad att sköta marknadsföringen?
8.2 Vad har ni fått för feedback från detaljhandlarna?
8.3 Vad ledde er till innovationen? Låg det massvis av omvärldsanalyser bakom eller var det en
självklarhet att ni skulle starta Zipadoo?
8.4 Varför tror ni att vissa av de lokala aktörerna inte har anslutit sig till Zipadoo?

9. Vad har ni för framtidsvisioner för Zipadoo?
9.1 Vad har ni för kortsiktiga och långsiktiga mål?
9.2 Vilken typ av geografiska platser önskar ni samarbeta med? Finns det någon strategi vid val av
plats? Är det främst större städer, mindre städer, mellanstora städer eller storstäder?
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9.3 Hur tror ni kundflödet kommer se ut efter pandemin? Tror ni att det kommer vara någon
kundgrupp som tillkommer eller försvinner?
9.4 Hur tror ni att er position på marknaden kommer se ut efter pandemin?

Avslutande frågor
1. Är det något som du sagt i intervjun som du inte vill att vi tar med när vi fortsätter med vår uppsats?
2. Finns de något du undrar över eller vill att vi ska förtydliga?
3. Är det något du upplever att vi missat att fråga om?
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