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Bakgrund E-handeln utgör idag en allt större del av den totala detaljhandeln 
och kunder ställer högre krav på en sömlös shoppingupplevelse. 
Detta kräver en viss integration mellan försäljningskanaler vilket 
kan mätas i begreppen multi-, cross- och omni-kanal. 

 

Syfte Syftet med studien är att undersöka integrationen mellan 
försäljningskanaler inom svenska klädföretag samt lokalisera de 
mest problematiska områdena inom integrationsarbete. Vidare är 
syftet att undersöka hur kommunikation, ledarskap och målsättning 
påverkar integrationsarbete. 

 

Metod Detta är en kvalitativ studie där det deduktiva angreppssättet 
använts, med inslag av det induktiva angreppssättet, där tidigare 
forskning legat till grund för utformandet av studien. Det empiriska 
materialet har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer 
med fem fallföretag och där studiens KAI-modell legat till grund 
för intervjuguiden. 

 

Slutsats Tack vare studien kan vi konstatera att uppfattningen av begreppet 
integration på den svenska klädmarknaden är splittrad. Många 
företag har ett starkt kundfokus vilket leder till att interna lösningar 
åsidosätts vid ett integrationsarbete, vilket leder till 
meningsskiljaktigheter mellan försäljningskanalerna. Vidare kan vi 
se att kommunikation har en stark påverkan på integrationsarbete 
vilket även ledarskap och målsättning har, dock inte i samma 
utsträckning.  



 

  



 

Abstract 
Title Integrating channels, a question of communication, leadership and 

goalsetting 

Authors Ebba Elman and Elina Ulvsbäck 

Supervisor Aku Valtakoski 

Key words  Integration, channels, e-commerce, physical store, multichannel, 
crosschannel, omnichannel, communication, leadership, goalsetting 

Introduction E-commerce is expanding within the retail industry and the 
customer’s demand for a seamless shopping experience is 
constantly increasing. This requires an integration of channels 
which can be measured by the terms multichannel, crosschannel 
and omnichannel. 

Purpose The purpose of this study is to investigate the integration between 
channels within Swedish clothing companies and to identify 
problematic areas within integration. Furthermore, the purpose is to 
investigate in how integration is dependent on communication, 
leadership and goalsetting. 

Method This qualitative study has a deductive approach but with elements 
of an inductive approach and was founded upon previous research. 
The study includes five business cases which has participated in a 
total of eight semi structured interviews and the study’s KAI-model 
has been used as a framework for the interviews. 

Conclusion The result of the study shows that there is a defuse definition of the 
term integration among Swedish clothing companies. The majority 
of companies within the study has a strong customer focus which 
has led to a lack of focus on internal processes which creates 
indifferences among the channels. The study also shows that 
communication has a strong impact on integration. Leadership and 
goalsetting also effects the work of integration but not in the same 
extent as communication. 

  



 

  



 

Definitioner 
Försäljningskanaler Begreppet försäljningskanaler kommer i studien anspela på 

ett företags fysiska butiker och nätbutiker, och kommer 

enbart studeras utifrån ett företagsperspektiv. 

Integration Integration syftar till hur väl olika avdelningar inom ett 

företag samspelar med varandra. Graden av integration 

inom ett företag kan både vara hög och låg, beroende på typ 

av verksamhet och företagsstyrning.  

Multi-, cross- & omni-kanal De tre begreppen symboliserar olika grader av integration i 

företag. Multi-kanal innebär en låg grad av integration och 

omni-kanal innebär en hög grad av integration. Cross-kanal 

är graden mellan multi- och omni-kanal. Vid en hög grad 

av integration mellan fysisk butik och nätbutik är 

exempelvis prissättning och sortiment lika i båda 

försäljningskanalerna. 

Kommunikation I studien anspelar kommunikation på den interna 

kommunikationen mellan ett företags olika avdelningar. 

Begreppet innefattar hur väl de anställda når ut med sitt 

budskap mellan avdelningar för att uppnå en ömsesidig 

förståelse för varandra. 

Ledarskap Ledarskap handlar i studien om att föra sina anställda 

framåt genom exempelvis tydliga riktlinjer, korrekt 

informationsdelning samt genom motiverande handlingar. 

Målsättning I studien syftar målsättning på att samtliga avdelningar 

inom ett företag arbetar mot samma riktning.  
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1. Inledning 
I följande kapitel kommer bakgrund av studiens centrala områden att presenteras, så som 

försäljningskanaler, integration, kommunikation, ledarskap och målsättning. Eventuell 

problematik inom studiens centrala områden kommer belysas och därefter mynna ut i 

studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

Digitaliseringen har bidragit till en omvälvande förändring av bland annat 

klädesbranschen. Handeln har succesivt förflyttats från att tidigare ha skett i fysiska 

butiker, till att idag i allt högre grad ske via internet (Verhoef, Kannan & Inman 2015). De 

första nätbutikerna etablerades på slutet av 1990-talet och har sedan dess genomgått en 

omfattande utveckling vilket gör e-handel till ett högst aktuellt ämne (Bjerre & Lindstedt 

2009). Vikten av att kunna erbjuda konsumenter en bredd av försäljningskanaler blir allt 

viktigare då konsumenternas krav på återförsäljare ökar. Att kunna erbjuda kunden flera 

försäljningskanaler är idag knappt en konkurrensfördel utan snarare en nödvändighet för 

att förbli konkurrenskraftig på marknaden. (Avensia 2016) 

 

Enligt PostNords årliga rapport "E-barometern" (2018) växte e-handeln under 2017 med 16 

procent, vilket motsvarar ett värde av 67 miljarder kronor. Kläder och skor stod för 10,3 

miljarder och placeras därmed på en andra plats efter hemelektronik som omsatte 13,9 

miljarder kronor. Idag utgör e-handeln strax under 9 procent av den totala detaljhandeln i 

Sverige vilket kan jämföras med 3 procent år 2007. Denna förändring innebär dels att stora 

mängder kapital förskjutas från de fysiska butikerna till e-handeln. Dessutom får kunderna 

genom internet en allt mer styrande roll på marknaden i form av större 

informationstillgång, ett bredare utbud och en ökad lätthet i att röra sig mellan företag på 

marknaden. PostNord förutspår att e-handeln kommer fördubblas inom de närmaste fem 

åren. (PostNord 2018) 
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Neslin et al (2006) definierar begreppet försäljningskanal som en kontaktpunkt där företag 

och kunder möts och där de två aktörerna även kan påverka varandra. Fysisk butik och 

nätbutik är enligt Bergström (2007) idag de två vanligaste försäljningskanalerna och även 

de försäljningskanaler som studien kommer inrikta sig på. Erbjuder företag flera 

försäljningskanaler kan integrationen mellan dessa ske på olika sätt och det finns olika 

grader av integration. Beck och Rygl (2015) delar upp graden av integration i de tre 

nivåerna; multi-kanal, cross-kanal och omni-kanal. Författarna definierar multi-kanal som 

den kanal med lägst grad av integration mellan försäljningskanalerna. I en multi-kanal kan 

exempelvis varor köpta i nätbutiken inte returneras i den fysiska butiken utan returerna är 

låsta till den kanal där köpet genomfördes. Vid en cross-kanal är försäljningskanalerna 

integrerade till viss del, men inte fullt ut som vid en omni-kanal. I en cross-kanal kan 

exempelvis en vara köpt i nätbutiken returneras i den fysiska butiken jämfört med en omni-

kanal där kunden kan returnera varan i samtliga försäljningskanaler oavsett i vilken kanal 

köpet genomfördes. (Beck & Rygl 2015) 

 

Enligt en studie av Min och Wolfinbarger (2005) kan en kombination av online- och 

offline-verksamhet, alltså nätbutik och fysisk butik, både öka ett företags marknadsandelar 

samt öka dess effektivitet inom marknadsföring. Författarna menar även att det kan vara 

positivt att kombinera sin verksamhet online med fysiska butiker då dessa har en tendens 

att inge mer förtroende för ett varumärke än enbart online-verksamhet. Andersson (2018) 

anser att är viktigt att fatta rätt beslut som kan maximera avkastningen på redan gjorda 

investeringar samtidigt som ett företag måste kunna identifiera nödvändiga investeringar 

för framtiden och vara vaksam för trender och eventuella förändringar på marknaden.  

 

Ett företag kan dock inte enbart se till finansiella beslut och framtida investering, utan 

måste även fokusera på det interna arbetet. Mattsson (1999) presenterar kommunikation 

som en förutsättning för att uppnå integration inom en organisation. Kommunikation 

handlar enligt Johansson och Heide (2008) om chefers förmåga att nå fram med sitt 

budskap till sina anställda, samtidigt som även medarbetare vill få gehör för sina 

synpunkter och åsikter för att kunna vara med och påverka de beslut som fattas. Enligt 
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Beretta (2004) är även ledarskap en parameter som påverkar integrationen då 

integrationsarbetet underlättas av motiverade ledare som själva har en vilja att integrera en 

organisations olika avdelningar. Dessutom har ledare en viktig roll i att uppmuntra, 

kommunicera och övertyga samtliga medarbetare inom en organisation i de beslut som 

fattas (Brunner & Rudolph 2015). Avslutningsvis belyser Macheridis och Knutsson (2007) 

vikten av att samtliga avdelningar i en organisation har en gemensam målsättning för att 

uppnå en integrerad helhet.  

 

1.2 Problematisering 

Ett flertal författare argumenterar för hur en väl utformad flerkanalstrategi kan leda till 

flera fördelar så som ökad kundlojalitet, ett stärkt varumärke, bättre servicenivå och 

stordriftfördelar (Neslin et al. 2006; Ganesan et al. 2009; Verhoef, Kannan & Inman 2015). 

Om ett företag strävar efter en fulländad omni-kanalstrategi krävs det att hela 

organisationen är involverad och att samtliga funktioner inom företaget interagerar väl med 

varandra. Detta för att tydligt kunna se en helhetsbild inom företaget och för att utveckla en 

strategi som är fördelaktig för alla avdelningar inom ett företag. Dessutom måste en 

ledning vara noggrann med att förmedla en tydlig strategi för varje enskild kanal för att 

minimera risken för att kanalerna ska påverka varandra negativt (Bjerre & Lindstedt 2009), 

vilket kan leda till så kallad kannibalism av kanaler (Verhoef, Kannan & Inman 2015). Det 

är därmed viktigt att lyckas involvera samtliga avdelningar inom en organisation vid ett 

integrationsarbete. 

 

Flertalet författare som berör ämnet integration menar att en högre grad av integration 

mellan kanaler enbart skapar fördelar (Ganesan et al. 2009; Min & Wolfinbarger 2005). 

Verhoef, Kannan och Inman (2015) talar exempelvis för hur fler kanaler kan stärka ett 

företags varumärke. Gulati och Garino (2000), Du, Cui och Su (2018) och Neslin et al 

(2006) är författare som belyser risker med att integrera kanaler. Dessa risker kan innebära 

brist på inkommande data, försämrad kundlojalitet och stora kapitalinvesteringar vilket i 

sin tur ställer höga krav på ett företags interna kontroll och informationssystem. En hög 
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grad av integration är därmed inte nödvändigtvis den mest fördelaktiga för alla företag, då 

val av integrationsnivå även präglas av faktorer så som branschtillhörighet, 

verksamhetsstyrning och målsättning. 

 

En annan aspekt av problematiken kring integration är avsaknaden av en enhetlig och 

tydlig definition av begreppen multi, cross och omni-kanal. Beck och Rygl (2015) har 

skapat tre definitioner av begreppen då de ansåg det nödvändig för att kunna effektivisera 

forskningen kring problematiska områden inom detaljhandeln, både ur ekonomiska, sociala 

och tekniska aspekter. Verhoef, Kannan och Inman (2015) förklaring av begreppen är mer 

diffus vilket gör det svårt att fånga en tydlig definition av begreppen. Belu och Marinolu 

(2014) beskriver enbart begreppet "omni" och då som en mix av fysiska butiker och 

digitala kanaler vilket de menar är en nödvändig mix för att lyckas skapa en enhetlig 

kundupplevelse och möjliggöra för innovation. En tydlig redogörelse för begreppens 

innebörd krävs för att skapa en enhetlig och marknadsomfattande definition av begreppen 

och dess verksamhetsområden. 

 

Bjerre och Lindstedt (2009) talar om vikten av väl definierade mål för att kunna säkerställa 

att alla företagets funktioner arbetar mot samma riktning. En stor del av ansvaret ligger då 

som tidigare nämnt på ledningens förmåga att kunna kommunicera ut mål och riktlinjer 

(Neslin & Shankar 2009). Somliga företag arbetar idag i tron om att deras system och 

teknologi är väl utvecklade och integrerade, medan de i verkligenheten går miste om 

omfattande kapacitet då integrationen inte är fullständig. Vid en sådan situation kan det 

leda till att företag på längre sikt kan gå miste om innovativa möjligheter inom deras 

affärsområde (Oh et al. 2012). Detta kan vara ett resultat av att strategiskt och operativt 

arbete är allt för segregerat vilket visar på vikten av tydligt ledarskap, väldefinierade mål 

samt ömsesidig kommunikation. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka integrationen mellan försäljningskanaler inom svenska 

klädföretag samt lokalisera de mest problematiska områdena inom integrationsarbete. 

Vidare är syftet att undersöka hur kommunikation, ledarskap och målsättning påverkar 

integrationsarbete. 

 

1. Vilken uppfattning gällande integration mellan försäljningskanaler råder bland 

anställda på svenska klädföretag? 

2. Vilka områden i ett företags integrationsarbete upplever anställda idag som de mest 

problematiska? 

3. Hur påverkas integration mellan försäljningskanaler av kommunikation, ledarskap 

och målsättning på den svenska klädmarknaden? 

 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att begränsas geografiskt till den svenska klädmarknaden och till svenska 

bolag som bedriver handel både via fysiska butiker och nätbutiken. Trots att ett företag 

erbjuder försäljning i andra delar av världen begränsas studien till den svenska marknaden. 

Studien kommer även skrivas ur ett företagsperspektiv och därmed inte ur ett 

kundperspektiv. 
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2. Metod 

I metodkapitlet kommer de metodologiska valen som används i studien att presenteras, så 

som motivering till val av en kvalitativ studie, användning av det fenomenologiska 

perspektivet samt skapandet av de semistrukturerade intervjuerna. Vidare kommer arbetet 

inför empiriinsamlingen att förklaras så väl som tillvägagångssätt under 

empiriinsamlingen samt hantering av empiriskt material efter empiriinsamlingen. 

 

2.1 Metodprocess  

I studiens startskede genomfördes en litteraturgenomgång vilket mynnade ut i studiens 

syfte och frågeställningar. Därefter genomfördes en teoriinsamling om fenomenet 

försäljningskanaler och även integrationen mellan dessa. Vi skapade därefter Klassificering 

Av Integrations-modellen (nedan kallad KAI-modellen), se kapitel 3.5. KAI-modellen 

fyller två syften. Det ena är att KAI-modellen legat till grund för en stor del av de 

intervjufrågor som empiriinsamlingen grundats på (se Bilaga 2). Det andra är att KAI-

modellen har använts som ett verktyg för klassificeringen av fallföretagens 

integrationsarbete mellan försäljningskanaler. Efter bearbetningen av empirin 

kompletterades teorikapitlet för att därefter skapa en analys och slutligen en slutsats som 

besvarar studiens syfte. Nedan presenteras en figur över metodprocessens olika delar.  

 
Figur 1: Metodprocess 
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2.2 Metodologiska val  

2.2.1 Forskningsstrategi  

Det finns olika typer av forskningsstrategier och två vanligen förekommande 

forskningsformer är den kvalitativa och den kvantitativa. Trots att det råder vissa 

skiljaktigheter mellan de två strategierna menar Bryman och Bell (2011) att generella drag 

som hör till kvantitativ även kan förekomma inom den kvalitativa forskningsstrategin och 

vice versa. Dessutom går det att kombinera de två strategierna med varandra vilket gör 

dem mindre stridande mot varandra. Det som dock skiljer de två strategierna åt är 

insamlingsform och bearbetning av data. För den kvantitativa strategin presenteras ofta 

insamlad data i form av tal, tillskillnad från den kvalitativa där insamlad data presenteras i 

ord (Bryman & Bell 2011). 

 

Den kvalitativa forskningsstrategin har valts då studien strävar efter att skapa en djupare 

förståelse för hur fallföretagen arbetar med integration mellan försäljningskanaler. Detta 

för att därefter undersöka hur kommunikation, ledarskap och målsättning påverkar 

integrationen. Hade en kvantitativ strategi valts menar Bryman och Bell (2011) att 

enkätundersökningar eller strukturerade intervjuer varit passande för att tillhandahålla 

information. Dock hade studien då gått miste om den djupgående förståelsen som vi vill 

uppnå genom ett kvalitativt tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2011).  

 

En del av tidigare forskning som har behandlat gällande begreppen multi-, cross- och 

omni-kanaler har presenterats genom en kvantitativ forskningsmetod (Min & Wolfinbarger 

2005; Oh et al. 2012). Däremot är den forskning som tidigare hämtats om ledarskap, 

kommunikation och målsättning främst baserad på den kvalitativa forskningsmetoden 

(Macheridis & Knutsson 2007; Johansson & Heide 2008). Detta mynnar ut i att vi önskar 

att genom en kvalitativ metod kombinera fenomenet integration mellan försäljningskanaler 

med områdena kommunikation, ledarskap och målsättning för att kunna undersöka de båda 

områdena på samma grunder. 
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2.2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Justensen och Mik-Meyer (2013) presenterar begreppen ontologi och epistemologi som 

mynnar ut i det realistiska perspektivet, det fenomenologiska perspektivet och det 

konstruktivistiska perspektivet. Till denna studien har det fenomenologiska perspektivet 

valts då vi vill undersöka integrationen mellan försäljningskanaler med hjälp av anställda 

inom den svenska klädbranschen. Då det empiriska materialet samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer blir det en direkt effekt att både intervjuarna och respondenten 

påverkas av varandra och att det insamlande materialet därmed blir mer subjektivt än 

objektivt. Inom det fenomenologiska perspektivet kan verkligheten endast nås genom 

subjektets kunskap och tolkning av fenomenet. Fokus kommer därmed inte ligga på om 

respondentens upplevelse är så kallat sann, utan snarare på upplevelsen av fenomenet som i 

studiens fall är integration mellan försäljningskanaler. Då syftet med studien även är att 

identifiera problematiska områden inom integration mellan försäljningskanaler är 

respondenternas egna upplevelser av stor vikt för studiens resultat då upplevelsen av ett 

fenomen kan skilja sig mellan anställda inom samma företag. 
 

2.2.3 Forskningsdesign 

I studien förekommer en fallstudiebaserad forskningsdesign då vi vill skapa en fördjupad 

insikt i hur företagsrepresentanterna själva tolkar företagets integration mellan 

försäljningskanaler. Att använda en fallstudiebaserad design hjälper studien att belysa hur 

och varför i forskningsfrågorna, vilket ger en mer fördjupad inblick i de aktuella 

händelserna och det fenomen som undersöks. Studien ämnar belysa och lyfta fram hur 

intervjuobjekten tolkar fenomenet integration mellan försäljningskanaler, vilket även 

innebär att det inte krävs någon form av kontroll av intervjuobjektens beteende då fokus 

ligger på att se processer, upptäckter och dess kontext (Jensen & Sandström 2016). Studien 

är baserad på en multipel fallstudiedesign då fler än ett fallföretag undersöks. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att den multipla designen ökar graden av generaliserbarheten då de 

menar att två liknade fall är bättre än ett.  
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2.2.4 Angreppssätt  

Tidigare forskning inom studiens område har främst använt sig av det induktiva 

angreppsättet, då författare och teoretiker med hjälp av observationer av fenomenet 

försäljningskanaler skapat modeller och teorier för området (Beck & Rygl 2015; Verhoef, 

Kannan & Inman 2015; Neslin et al. 2006). För denna studie har dock det deduktiva 

angreppssättet använts men med inslag av det induktiva angreppssättet. Med det deduktiva 

angreppssättet förklarar teorin de observationer som gjorts samt de resultat som uppnåtts, 

till skillnad från det induktiva angreppssättet där teorin skapas genom att generella 

slutsatser dras från observationer och resultat (Bryman & Bell 2011). Det deduktiva 

angreppssättet har använts till stor del då vi med hjälp av en teorigenomgång skapade KAI-

modellen. När det empiriska utfallet bearbetats, valde vi att även tillämpa det induktiva 

angreppssättet då ytterligare teorier adderades till den teoretiska referensramen. Detta då 

somliga empiriska resultat krävde en större teoretisk kunskapsbas för att möjliggöra en mer 

djupgående analys.  

 

2.2.5 Intervjuform 

Vid kvalitativa metoder används vanligtvis någon form av intervju och Justensen och Mik-

Meyer (2013) menar att en intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. För denna 

studie har samtliga intervjuer genomförts i en semistrukturerad form. Syftet med den 

semistrukturerade intervjun är att hålla intervjuobjekten inom vissa ramar med hjälp av en 

intervjuguide, men där det också finns utrymme för följdfrågor och att frångå 

intervjuguiden om oväntade intressanta ämnen skulle uppkomma (Justensen & Mik-Meyer 

2013). Under samtliga intervjuer låg ett stort fokus på att aldrig hämma flexibiliteten i 

intervjuobjektens svar. Detta för att minimera risken för att respondenterna begränsar 

omfattningen av deras svar, vilket i sin tur kan försämra den slutliga kvaliteten av empirin. 

Enligt Bryman och Bell (2011) hade intervjuarna riskerat att gå miste om viktig 

information om en strukturerad intervjuform hade använts, då respondenten då blir mer låst 

och styrd i sina svar och därmed kanske utelämnar information som är givande för studien. 

Hade däremot en ostrukturerad form använts hade intervjuobjektet haft möjlighet att välja 
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inriktning på samtalet, vilket hade kunnat resultera i att intervjun förlorat den röda tråden 

(Bryman & Bell 2011). 

 

2.3 Före empiriinsamling  

2.3.1 Litteraturgenomgång  

Studiens problemformulering, syfte samt forskningsfrågor växte fram genom den 

litteraturgenomgång som genomfördes i studieprocessens startskede. Med hjälp av 

litteraturgenomgången skapades en djupare förståelse för ämnesområdet 

försäljningskanaler samt vilka faktorer som påverkar integrationen mellan 

försäljningskanalerna, vilket mynnade ut i studiens intervjufrågor. Litteraturgenomgången 

innefattade både vetenskapliga artiklar hämtade från Scopus och Linköpings 

Universitetsbiblioteks databas, samt böcker lånade från Linköpings Stadsbibliotek.  Det 

fenomen som studien undersökt, integration mellan försäljningskanaler, är ett ständigt 

föränderligt område där teori hastigt blir inaktuell. Därmed har vi haft i åtanke att använda 

så aktuella teorier och litteratur som möjligt. Dock har teori gällande, exempelvis 

metodologiska val, emellanåt hämtats från äldre källor. Citeringar har även haft en 

avgörande roll i sorteringen av trovärdiga källor, och vi har därmed valt att endast använda 

källor som blivit väl citerade av andra forskare och teoretiker.  

 

2.3.2 Intervjuguide  

Då studien utgår från en semistrukturerad intervjuform skapades en intervjuguide inför 

intervjuerna (se Bilaga 2). Syftet med intervjuguiden var att vägleda intervjuobjekten till 

att besvara studiens huvudfrågor. Dessutom användes intervjuguiden som ramverk för att 

alla intervjuobjekt skulle få samma förutsättningar och beröra samma huvudområden. 

Förutom att besvara huvudfrågorna fanns det stor frihet för intervjuobjekten att utforma 

svaret på sitt eget sätt.  
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Introduktionsdel 

Introduktionsdelen låg till grund för att redogöra för studiens syfte och intervjuns olika 

moment, samt för att intervjuobjekten skulle finna sig till rätta. Intervjuobjekten fick 

möjlighet att presentera sig själva, sin position och sitt dagliga arbete. Därefter ställdes 

frågor gällande begreppen multi-, cross- och omni-kanaler.  

 

Huvuddel 

KAI-modellen låg till grund för intervjuns huvuddel med syfte att samtliga intervjuobjekt 

skulle få samma förutsättning att kunna beskriva företagets grad av integration mellan 

försäljningskanalerna. Huvuddelens fokus låg på att intervjuobjekten skulle besvara frågor 

gällande företagets arbete kring de faktorer som presenteras i KAI-modellen (se kapitel 

3.5).  

 

Avslutningsdel 

Intervjun avslutades med fördjupningsdelen där frågor gällande kommunikation, ledarskap 

och målsättning ställdes. Här fick intervjuobjekten även chans att ställa frågor om något 

under intervjun uppfattades som oklart. 

 

2.3.3 Urval av personer  

Ett målstyrt urval har använts för att säkerställa att intervjurepresentanterna har relevanta 

kunskaper och erfarenheter i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman 

& Bell 2011). De tre kriterierna nedan har använts för att hitta lämpliga intervjuobjekt till 

studien. 

1. Respondenten är anställd på ett svenskt klädföretag på den svenska marknaden. 

Kriteriet bidrar till att studien avgränsar sig geografiskt till Sverige och att studien enbart 

kommer att behandla företag inom klädbranschen. Detta för att studiens resultat ska kunna 

bli något mer generaliserbart för den specifika branschen. Kriteriet har fastställts utifrån 

vårt intresse samt studiens tidsbegränsning. 
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2. Respondenten är anställd på ett företag som erbjuder sina kunder 

försäljningskanalerna fysiska butiker och nätbutik. 

För att resultatet av intervjuerna ska bidra till att besvara studiens syfte krävs det att 

företagen erbjuda sina kunder både fysiska butiker och nätbutik. Det leder till en 

avgränsning i digital bemärkelse då många företag idag erbjuder sina kunder olika e-

handelsalternativ. 

 

3. Respondenten innehar en befattning som butikschef alternativ inom nätbutiken.  

Urvalets sista kriterium är att intervjuobjekten måste ha en befattning som är relevant för 

studiens syfte. För att möjliggöra en klassificering av företagen i KAI-modellen behöver 

intervjuobjektet ha insikt i arbetet i fysiska butiker och/eller i nätbutiken. Detta för att 

säkerställa den empiriska kvaliteten i datainsamlingen.  

 

Första steget var att med hjälp av yrkesnätverket LinkedIn hitta personer som arbetade 

inom ämnesområdet. Därefter kontaktades dessa personer via mail och/eller telefon. Totalt 

tackade nio personer ja till att ställa upp på en intervju, med ett avhopp senare under 

studiens gång. Urvalsprocessen resulterade i att fem företag slutligen medverkar i studien, 

där ett företag representeras av tre anställda, två företag representeras av två anställda och 

två företag representeras av en anställd. Studiens fallföretag är Gina Tricot, Peak 

Performance, By Malina, Lager 157 och Lindex. Intervjuobjekten jobbar antingen som 

butikschef i en fysisk butik eller är verksamma i bedrivandet av företagets nätbutik. Antalet 

intervjuobjekt begränsades till den tid och de resurser som fanns tillgängliga för studien. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan kvalitativa studier vinna på att ha färre intervjuer 

för att istället lägga mer tid på att förbereda och analysera intervjuerna. Intervjuobjekten 

presenteras i tabellen nedan.   
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Tabell 1: Intervjutabell 

 

 

2.4 Under empiriinsamling  

2.4.1 Intervjuer 

Samtliga intervjuobjekt fick möjligheten att välja om intervjun skulle genomföras via 

telefon eller vid ett fysiskt möte. Hälften av alla intervjuer skedde under ett fysiskt möte 

och hälften skedde genom en telefonintervju. Av de intervjuer där vi intervjuade 

respondenten/respondenterna på plats utfördes samtliga i Linköping, förutom intervjun på 

Gina Tricots huvudkontor som ägde rum i Borås. Intervjun på Gina Tricots huvudkontor 

skedde med två respondenter samtidigt, Sara Krusell och Hanna Blixt. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 30 till 60 minuter, till största del beroende på respondentens 

svarslängd. Intervjuarna har turats om att ha ansvar för intervjuguiden och dess struktur 

respektive för ljudupptagning samt fördjupande frågor. 

 

2.4.2 Sekundärkällor  

Vi har strävat efter att intervjua minst två anställda på respektive företag. Då det endast var 

möjligt att intervjua en anställd på Lindex respektive By Malina kompletterades 
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informationshämtningen till dessa företag genom företagens årsredovisningar, hemsidor 

och nyheter. Inhämtningen av årsredovisningen för Lindex skedde genom Retriever 

business och där den senaste publicerade årsredovisningen, vilken var från år 2016, 

användes till studien. Information om företagen Lindex och By Malina är därmed till stor 

del hämtat från respektive företags hemsida.  Studien har även tagit del av intervjuer 

utförda av företaget Litium med Lindex Director of Customer Experience, Henrik Sörstedt 

samt intervjuer utförda av tidningen Götebrogsposten med Lindexs VD, Susanne Ehnbåg. 

Information gällande By Malina har hämtats från en intervju utförd av tidningen The 

Scholar med By Malinas grundare Malin Andrén. Då information hämtad från ett företags 

hemsida kan vara riktade till företagens fördel, har vi varit extra kritiska vid inhämtningen 

av denna typ av data. 

 

2.4.3 Etik 

Nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet är 

enligt Bryman och Bell (2011) de fyra grundläggande principerna för hur respondenter i en 

studie ska behandlas. Nyttjandekravet innebär att insamlad information endast används till 

studiens ändamål (Bryman & Bell 2011). Detta krav säkerställdes genom att 

intervjuobjekten informerades om att den insamlade informationen endast skulle användas 

för att besvara studiens syfte. Att presentera studiens syfte och studiens olika momentet är 

enligt Bryman och Bell (2011) innebörden av informationskravet. Detta säkerställdes 

genom att vi i den första kontakten med intervjuobjekten presenterades studies syfte och 

andra delar som kunde påverka deras beslut om att medverka i studien eller inte. Studiens 

syfte presenterade vi även vid intervjutillfället. Det tredje kravet, samtyckeskravet, innebär 

att informera intervjuobjekten om att medverkan i studien är frivillig samt att det finns 

möjlighet att avbryta intervjun om så önskas (Bryman & Bell 2011). För att uppfylla detta 

krav informerade vi intervjuobjekten kring att deras medverkan var frivillig samt att de 

under intervjuns gång kunde avbryta om de så önskade. Ett av intervjuobjekten hade 

önskemål kring längden på intervju, vilket vi tog i beaktning. Det sista kravet, 

konfidentialitetskravet, berör intervjuobjektens anonymitet samt att personuppgifter ska 
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behandlas varsamt (Bryman & Bell 2011). Konfidentialitetskravet säkerställdes genom att 

intervjuobjekten erbjöds att vara anonyma, vilket ett av intervjuobjekten önskade vara.  

 

2.5 Efter empiriinsamling  

2.5.1 Bearbetning av empiri 

Då en kvalitativ metodform är tidskrävande vid insamling och bearbetning av data är det 

viktigt att ha en strategi för hur detta ska gå till (Bryman & Bell 2011). För att underlätta 

hanteringen av insamlat empirimaterial har vi transkriberat samtliga intervjuer och därefter 

färgkoordinerat innehållet baserat på tillhörighet till relevant forskningsfråga. Därefter har 

materialet presenterats i studiens empiridel, både i KAI-modell samt i löpande text. 

Relevanta och givande citat till studiens olika huvudområde har även presenterats i tabell 8 

och 9, sammanställning av empiri. 

 

2.5.2 Kvalitet  

Validitet och reliabilitet är två kvalitetskriterier som används för både kvantitativa och 

kvalitativa studier (Bryman & Bell 2011). Då det råder en stor skillnad mellan kvantitativa 

och kvalitativa forskningsmetoder är det inte alltid möjligt att utvärdera de två metoderna 

utifrån samma kriterier. Lincoln och Guba (1985) menar att de kvalitativa metoderna 

istället kan utvärderas utifrån exempelvis begreppet trovärdighet. Trovärdighet kan vidare 

klassificeras i kategorierna tillförlitlighet, överförbarhet, påtaglighet och konfirmering och 

är de kriterier som studien utgår ifrån.  

 

Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet är en motsvarighet till intern validitet som enligt LeCompte och Goetz 

(1982) innebär att forskarens observation ska stämma bra överens med de teoretiska idéer 

som denne utvecklar. Bryman och Bell (2011) menar att tillförlitlighet skapas genom att 

hålla sig till de regler som finns uppsatta och att en hög grad av respondentvalidering 

uppfylls. Respondentvalidering innebär att de personer som ingått i undersökningen får ta 
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del av, och bekräfta, att forskarens uppfattning stämmer överens med verkligheten. För att 

säkerställa kriteriet gavs intervjuobjekten, efter intervjun, möjlighet att ta del av det 

empiriska underlaget för ett godkännande. Dessutom har vi valt intervjuobjekt med 

relevant befattning för att säkerställa att empiriinsamlingen kan tillämpas för att besvara 

studiens syfte.  

 

Överförbarhet 

Överförbarhet syftar till att bestämma hur resultatet kan tillämpas i andra miljöer och 

kontexter, därmed ett mått på extern validitet. I kvalitativa metoder ligger fokus på att 

skapa detaljrika beskrivningar för att möjliggöra att resultatet kan överföras till andra 

miljöer och kontexter (Bryman & Bell 2011). För att uppfylla kriteriet gällande 

överförbarhet har vi valt att inkludera faktorer i KAI-modellen som är applicerbara på 

företag som säljer andra typer av produkter, så som hemelektronik och livsmedel. Dock 

bör en läsare ha i åtanke att denna studie endast undersökt klädbranschen vilket därmed 

präglat studiens resultat.  

 

Pålitlighet 

Kvalitetskriteriet pålitlighet kan likställas med reliabilitet, och innebär hur väl ett likartat 

resultat kan säkerställas vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell 2011). Då studien 

undersöker ett ämne som är under ständig utveckling råder det vissa svårigheter gällande 

att uppnå ett likartat resultat vid ett framtida tillfälle. Dock har vi försökt uppfylla detta 

krav tack vare studiens innehållsrika metodgenomgång samt genom att inkludera 

fallföretag med delvis olika kundsegment och storlek.  

 

Konfirmering 

Objektiviteten i en samhällsenlig faktor är kritiskt och för att säkerställa att forskaren har 

agerat i god tro under undersökningsprocessens gång finns kriteriet konfirmering. För att 

uppnå god tro och därmed uppfylla konfirmeringskriteriet måste författaren lämna sina 

personliga värderingar och teoretiska målsättningar åt sidan (Bryman & Bell 2011). 
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Konfimeringskriteriet säkerställs genom att två personer har genomfört studien. Detta har 

bidragit till en viss grad av objektivitet genom att diskussioner gällande val under 

processens gång har gjorts tillsammans. Dessutom har vi under empiriinsamlingen haft i 

åtanke att inte bli partiska gällande intervjuobjekten och att undvika ledande frågor vid 

samtliga intervjutillfällen.  

 

2.5.3 Metodkritik 

 Svårigheter med att uppnå ett generaliserbart resultat uppstår både vid kvalitativa studier 

samt vid användandet av ett målstyrt urval, då generaliseringen begränsas till de företag 

som medverkar i studien (Bryman & Bell 2011). För att uppnå en viss grad av 

generalisering har företag med olika kundsegment valts i största möjliga mån. 

Kundsegmenten är baserade på faktorer så som ålder, kön och intressen. Dock har detta 

blivit något förhindrat på grund av att potentiella fallföretag i viss utsträckning valt att 

avböja förfrågan om att medverka i studien. Vi har även strävat efter att intervjua mer än 

en person från respektive fallföretag, vilket var möjligt hos samtliga företag förutom två, 

Lindex och By Malina. För att komplettera dessa respondenters åsikter och synsätt har 

sekundärkällor använts, så som företagens hemsidor samt tidigare utförda intervjuer med 

andra anställda inom respektive företag.  
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer tidigare forskning inom studiens centrala områden 

att presenteras. Vi har strävat efter att inkludera ett flertal teoretiker inom huvudområdena 

försäljningskanaler, integration, kommunikation, ledarskap och målsättning. 

Avslutningsvis presenteras utformningen av KAI-modellen som ämnar att underlätta 

insamling och presentation av studiens empiriska material.  

 

3.1 Försäljningskanaler 

3.1.1 Fysiska butiker 

En fysisk butik är ofta en lokal som en konsument kan besöka och där varor direkt finns 

tillgängliga för kunden. Därmed blir det lättare för kunden att snabbt skapa sig en 

uppfattning om vad som finns att tillgå i butiken samt att det som köps finns tillgängligt för 

kunden omedelbart efter köpet. Sonneck och Ott (2005) menar att olika butikskoncept har 

alla sina egna fördelar de kan erbjuda kunden. Stora varuhus erbjuder ett brett sortiment av 

olika produkter från olika branscher medan små detaljbutiker erbjuder ett betydligt mer 

begränsat sortiment. Dock kan de mindre butikerna ofta konkurrera med bättre service och 

högre kundfokus medan de större varuhusen och galleriorna istället kan erbjuda lägre 

priser. (Sonneck & Ott 2005) 

 

Verhoef, Kannan & Inman (2015) menar att majoriteten av de aktörer som idag startar sin 

verksamhet online överväger att även etablera sig offline, vilket indikerar på att fysiska 

butiker fortfarande är en viktig del för ett företags verksamhet. I takt med nätbutikernas 

framfart blir kraven på de fysiska butikerna allt högre, exempelvis i form av service, 

frontning av produkter och tillgängliga prov-exemplar (Ofek, Katona & Sarvary 2011). 

Trots att många talar om den stora butiksdöden visar PostNords E-barometern för år 2017 

att 45 procent av alla klädköp online det året föregicks av informationshämtning om varan 

i en fysisk butik.   
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3.1.2 Nätbutiken 

Elektronisk handel, även kallad e-handel, har funnits sedan 1960-talet då större företag 

utbytte filer sinsemellan, men det som idag associeras med e-handel uppstod inte förrän på 

1990-talet (Bjerre & Lindstedt 2009). Enligt PostNords "E-barometer" (2018) uppgav 37 

procent under år 2017 att de som handlat på nätet köpt kläder och skor vilket placerar 

denna varugrupp högst upp på listan över vad svenskar konsumerar på internet. De som 

handlar mest på internet befinner sig inom åldersspannet 30-49 år och damkläder och 

kosmetik är de produkter som konsumeras mest (PostNord 2018). 

 

Enligt Bjerre och Lindstedt (2009) kan syftet med att upprätta en e-handelskanal både vara 

i markandsföringssyfte och i försäljningssyfte. Detta är enligt författarna ofta beroende av 

vilken målgrupp företaget jobbar mot och vilka typer av produkter företaget säljer. 

Sonneck och Ott (2005) förklarar att internet kan erbjuda sina användare enorma mängder 

information och data vilket en fysisk butik inte kan leverera i samma grad. Internet 

möjliggör även för kunder att lättare kunna jämföra olika aktörers priser vilket bidrar till en 

högre grad av illojalitet bland kunder. Att uppnå en hög grad av kundnöjdhet och 

kundlojalitet är idag en stor utmaning för många företag. (Sonneck & Ott 2005) 

 

Ofek, Katona och Sarvary (2011) diskuterar risken för ökade kostnader i samband med 

etablerandet av en nätbutik. Initialt innebär en etablering av en nätbutik en kostsam 

investering men även en nödvändig sådan för att förbli attraktiv i kundens ögon. Detta då 

det idag är mer eller mindre en självklarhet för kunden att företag ska erbjuda flera 

försäljningskanaler. Ofek, Katona och Sarvary (2011) menar dock att flertalet företag som 

etablerar en nätbutik levererar ett lägre resultat kommande år. Detta kan till stor del bero på 

att många kunderna enbart använder nätbutiken för informationssökning för att sedan köpa 

en produkt i den fysiska butik, vilket då även kan innefatta en konkurrents butik. 

Nätbutiker kan även innebära höga kostnader i form av en ökad mängd returer då 

möjligheten att se och känna på produkterna uteblir. Den ökade mängden av returer har 

bidragit till att många aktörer blivit mer aktsamma gällande vilka produkter de erbjuder 

online. (Ofek, Katona & Sarvary 2011) 
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3.1.3 Konsekvenser av flera försäljningskanaler 

Sonneck och Ott (2005) belyser vikten av att ha flera försäljningskanaler då de menar att 

företag med enbart en försäljningskanal inte har samma tillväxtpotential som företag med 

fler försäljningskanaler. I och med den elektroniska handelns framfart har även risken för 

kannibalisering uppmärksammats. Kannibalism innebär att implementering av en 

försäljningskanal genererar negativa effekter för den andra försäljningskanalen. Post och 

Telestyrelsen (2001) menar att risken för kannibalisering ökar när samma varor säljs både i 

fysiska butiker och i en nätbutik. Samtidigt menar Post och Telestyrelsen (2001) att kraven 

för att bedriva flera försäljningskanaler ökar vilket sätter större press på företag att erbjuda 

båda konsumtionsmöjligheterna för sina kunder.  

 

Porter (2001) är emot teorin om kannibalism och menar att det är en överdrift. Författaren 

menar istället att internet kompletterar en fysisk verksamhet och att användandet av flera 

försäljningskanaler skapar konkurrensfördelar. Wolk och Skiera (2009) menar att flera 

försäljningskanaler både gynnar och främjar ett företags verksamhet och försäljning. Även 

Herhausen et al. (2015) menar att flera försäljningskanaler möjliggör för potentiella 

synergier mellan kanalerna samt reducera risken för kannibalism. 

 

Digitalisering är en förutsättning för att integration mellan försäljningskanaler ska vara 

möjlig. Enligt Brunner och Rudolph (2015) tyder trenden även på att ju högre grad av 

integration som råder, desto mer avancerat användande av digitala enheter hos kunden. 

Med tiden kommer komplexiteten i det digitala användandet att öka och kunders 

anpassningstid till ny teknologi kommer bli allt kortare. Detta innebär att företags olika 

produkter och tjänster får en kortare livslängd vilket i sin tur kommer att ställa högre krav 

på företags innovationsförmåga och flexibilitet. (Brunner och Rudolph 2015)  
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3.2 Integrationsbegrepp  

3.2.1 Multi-kanal 

Beck och Rygl (2015) presenterar tre olika utformningar av kanaler och integration. Den 

minst integrerade formen mellan försäljningskanaler kallas för multi-kanal. Enligt deras 

klassificering erbjuder företaget kunden minst två olika försäljningskanaler men varken 

kund eller butiksbiträde kan styra information gällande en produkt eller tjänst inom eller 

mellan de olika kanalerna. Kanalerna är därmed åtskilda och det finns ingen möjlighet till 

informationsflöde mellan kanalerna. Även Emrich, Paul och Rudolph (2015) talar, som 

tidigare nämnt, om tre nivåer av integration vilket då är mätt i form av sortiment. Den 

lägsta graden av integration symboliseras av författarna som att sortimentet skiljer sig åt 

mellan försäljningskanalerna, vilket kan liknas vid multi-kanalers grad av integration. 

 

Neslin et al. (2006) har en något mer kundinriktad syn på användandet av multi-kanaler 

och menar att målet med en multi-kanal är att förstärka kundvärde genom effektivt 

kundförvärv, bibehållande samt utveckling av kundbas. Neslin et al. (2016) belyser fem 

kritiska områden för att lyckas med en multi-kanalstrategi. Dessa är integration av data, 

förståelse för kundbeteende, utvärdering av försäljningskanaler, resursfördelning mellan 

försäljningskanaler samt koordinering av försäljningskanaler. 

 

 3.2.2 Cross-kanal 

Enligt Beck och Rygls (2015) definition av begreppet cross-kanal måste det finnas minst 

två försäljningskanaler för att begreppet ska få tillämpas, och det ska finnas ett delvis 

styrbart informationsflöde mellan kund och företag. Emrich, Paul och Rudolph (2015) talar 

istället om asymmetrisk integration vilket kan liknas vid begreppet cross-kanal. Författarna 

beskriver asymmetrisk integration som att exempelvis en kanal erbjuder ett bredare 

sortiment än den andra kanalen, vilket då innebär att kunden får delvis samma bild av 

företaget, oavsett vilken kanal kunden befinner sig i. Brunner och Rudolph (2015) ser mer 

till kundernas beteende och menar att cross-kanaler indikeras av att kunden använder 
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online- och offline-kanaler parallellt, exempelvis genom att research och det faktiska köpet 

utförs i olika kanaler. 

 

Företag som använder sig av cross-kanaler har vanligtvis kunder som är mer lojala och 

som i genomsnitt spenderar tre till fyra gånger så mycket som kunder som enbart använder 

sig av en försäljningskanal (Verhoef, Neslin & Vroomen 2007). Författarna menar dock att 

dessa kunder är mer krävande än kunder som föredrar att använda multi-kanaler. Detta 

innebär att en investering i att utveckla cross-kanaler på kort sikt kan leda till försämrad 

försäljning och vinst, då cross-kanalkunder är svårare att tillfredsställa. Verhoef, Neslin 

och Vroomen (2007) menar dock att utvecklandet av cross-kanaler ofta leder till ökade 

konkurrensfördelar samt en möjlighet till ett bredare kundsegment. För att lyckas utveckla 

sina multi-kanaler till cross-kanaler krävs både tid, organisatoriska förändringar samt ett 

starkt engagemang av ledare inom en organisationen (Brunner & Rudolph 2015). 

  

3.2.3 Omni-kanal 

Vid den högsta graden av integration kan försäljningskanaler inom ett företag kallas för 

omni-kanaler. Vid en omni-kanalstrategi är det lättare för kunden och de anställda inom ett 

företag att röra sig mellan olika försäljningskanalerna, och gränserna mellan kanalerna är 

ytterst svaga (Beck & Rygl 2015). Verhoef, Kannan och Inman (2015) menar att 

köpupplevelsen hos ett omni-kanalföretag brukar beskrivas som sömlös och 

användarvänlig då kundens bild av företaget förblir densamma. För att uppnå en sömlös 

effekt är informationsinsamling och hantering av kunders konsumtionsmönster avgörande. 

Här är ett företags hantering av faktorer så som exempelvis kunddata, prissättning, 

sortiment, lagersaldo avgörande för att uppnå en framgångsrik omni-kanalstrategi. 

(Verhoef, Kannan & Inman 2015) 

 

I Emrich, Paul och Rudolphs (2015) exempel gällande sortiment erbjuder ett omni-

kanalföretag samma sortiment oavsett försäljningskanal. Graden av integration är då hög 

och författarna menar även att total integration, vilket innebär en omni-kanalstrategi, är 
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bättre än låg integration, alltså multi-kanalstrategi. Dock är inte alltid fallet att total 

integration är bättre än asymmetrisk integration, nämnt som cross-kanalstrategi i denna 

studie. Författarna Brunner och Rudolph (2015) menar exempelvis att för många 

kontaktpunkter kan leda till förvirring hos kunden och därmed få negativa istället för 

positiva effekter. Vilken grad av integration som är mest lämplig är beroende av faktorer så 

som marknad och kundsegment, och något som bör tas i beaktning vid val av 

försäljningskanalstrategi (Emrich, Paul & Rudolph 2015). I slutändan menar Brunner och 

Rudolph (2015) att den grad av integration som genererar högst kundnytta och som gör en 

markant positiv skillnad för kunden ska väljas av företaget.  

 

3.3 Integrerade organisationer 

Enligt Child (1984) är målet med integration att en organisation ska bli så effektiv och 

lönsam som möjligt genom en sammanhållen enhet. Författaren menar att ett företag som 

har lyckats med sin integration har dels lyckats med att integrera med sin omvärld samt 

olika avdelningar inom organisationen. En lyckad integration sker därmed både internt och 

externt (Child 1984). Integrationsbegreppet är nära kopplat till begreppet synergi och 

grundar sig i att helheten är bättre än de enskilda delarna var för sig (Macheridis & 

Knutsson 2007). 

 

"Med integration avser vi sålunda en struktur som bildar en sammanhållen helhet genom 

processer, vilka förmår hålla organisationen ändamålsenlig och i samklang med 

omvärlden över tid". 

(Macheridis & Knutsson 2007:22) 

Macheridis och Knutsson (2007) talar om strukturdimensionen, processdimensionen och 

strategidimensionen som tre dimensioner i en integrerad organisation.  

 

Integrationens strukturdimension anger integrationens form och kartlägger hur 

sammanhållningen mellan organisationens olika avdelningar ser ut. Denna del innefattar 
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både organisationens interna och externa uppbyggnad. Den interna uppbyggnadens 

utgångspunkt ligger i arbetsfördelning och beslutfördelning mellan de olika enheterna 

inom organisationen. Den externa uppbyggnaden tar avstamp i hur väl organisationen är 

integrerad med dess omgivning samt med externa parter så som leverantörer och kunder. 

Strukturdimensionen anger och avgränsar integrationen i organisationen genom att 

bestämma vilka delar av organisationen som ska vara integrerade med varandra. Dessutom 

präglas strukturdimensionen av långsiktighet där företaget vill uppnå ett stabilt mönster 

över tid vilket i sin tur kan bidra till ett återkommande beteende. (Macheridis & Knutsson 

2007) 

  

Integrationens processdimension har som syfte att stödja strukturdimensionen för att 

upprätthålla den integration som fastställts. Då organisationer är ett socialt fenomen som 

ständigt förändras och där oförutsägbara händelser kan inträffa, har processdimensionen 

som uppgift att genom olika processer upprätthålla integrationen så att den uppfyller sin 

funktion. Beslutfattande, ledarskap, problemlösning och konflikthantering är olika exempel 

på processer och aktiviteter som används för att upprätthålla formen och graden av 

integration. (Macheridis & Knutsson 2007) 

 

Integrationens strategidimension innefattar ledningens beskrivning för hur organisationen 

ska gå tillväga för att uppnå den önskvärda integrationen. Strategidimensionen tar 

utgångspunkt i hur både den interna och externa kontexten påverkar företagets förmåga att 

integrera (Macheridis & Knutsson 2007). Bakka, Fivelsdal och Lindqvist (2006) menar att 

den interna kontexten exempelvis handlar om hur organisationens kultur och historia 

påverkar medarbetarnas förmåga att integrera. Författarna förklarar vidare att den externa 

kontexten lägger vikt vid hur områden så som branschtillhörighet och resursberoende 

påverkar hur väl organisationen integrerar med dess omgivning. Avslutningsvis menar 

Macheridis & Knutsson (2007) att strategidimensionen påverkar strukturdimensionen 

genom att bestämma antal enheter som ska integreras och anger riktning för 

processdimensionen genom att bestämma vilken process som ska genomföras för att uppnå 

önskvärd grad av integration. 
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Figur 2: Inspirerad av "Tre dimensioner i en integrerad organisation" (Macheridis & 

Knutsson 2007) 
 

För att organisationen ska bli integrerad måste process-, struktur- och 

strategidimensionerna mötas, stödja varandra och gå mot samma riktning (Macheridis & 

Knutsson 2007). Författarna menar också att för att uppnå en strukturell och processmässig 

helhet krävs det att alla avdelningar har samma vision och målsättning. Ytterligare 

förutsättningar för att uppnå en integrerad organisation är kommunikation (Mattsson 1999) 

och ledarskap (Beretta 2004).  

 

3.4 Kommunikation, ledarskap & målsättning 

3.4.1 Kommunikation  

Kommunikation är en process där deltagare skapar och delar information med varandra för 

att nå en ömsesidig förståelse (Rogers 2003). Beretta (2004) presenterar två typer av 

integration, informationsmässig och kognitionsmässig. Informationsmässig integration 

innefattar organisationens förmåga att på ett effektivt sätt överföra information mellan 

olika avdelningar. Kognitiv integration innebär att medarbetarna måste ha förståelsen för 

varandra och där en ömsesidig förståelse underlättar kommunikationen och därmed 

integrationen. Macheridis och Knutsson (2007) anser att graden av integration också 
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påverkas av hur effektivt informationsutbytet är i organisationen. De menar vidare att för 

att uppnå ett effektivt informationsutbyte så måste det på den operationella nivån finns ett 

framgångsrikt informationssystem som hjälper informationen flöda mellan de olika 

aktiviteterna (Macheridis & Knutsson 2007).   

 

Johansson och Heide (2008) menar att kommunikation handlar om att chefers budskap ska 

nå ut till deras medarbetare. Författarna menar även att det är viktigt att medarbetarna 

själva får gehör för sina synpunkter och åsikter för att kunna vara med och påverka de 

beslut som fattas. Kommunikationen mellan chefer och medarbetare har en avgörande 

betydelse för att en planerad förändring ska kunna ske i en organisation. Medarbetarna 

måste få veta från cheferna varför en förändring ska ske och hur denna förändring påverkar 

både deras enhet men också företaget som helhet. Hur cheferna presenterar förändringen 

har en avgörande roll för om medarbetarna kommer att uppfatta förändringen på ett 

positivt eller negativt sätt. Därefter är det upp till cheferna att agera på samma sätt som de 

har kommunicerat ut förslaget. Här måste den verbala och den icke-verbala 

kommunikationen stämma överens. Att leda handlar därmed till stor del om att 

kommunicera. (Johansson & Heide 2008)  

 

3.4.2 Ledarskap 

Ledarskap har alltid varit, och är än idag, en viktig roll inom företagsstyrning. Enligt 

Beretta (2004) är ledarskap en faktor som påverkar integrationen i en organisation då 

motiverade ledare, som har en vilja att integrera organisationens alla delar, underlättar 

integrationsarbetet. Brunner och Rudolph (2015) menar att personer i ledarskapspositioner 

har en viktig roll i att uppmuntra, kommunicera och övertyga samtliga inom sin 

organisation i alla beslut som fattas. Författarna menar också att organisationer gynnas ofta 

av att ledarna har en så kallad open door policy, att det förekommer en öppen dialog 

mellan chefer och anställda. På den föränderliga marknaden som företag befinner sig på 

idag, exempelvis i och med digitaliseringen, måste det finnas rum för innovation och 

nytänkande, annars förlorar företag succesivt sin konkurrenskraft. Därför är det viktigt som 

ledare att uppmuntra och låta de anställdas röster bli hörda. (Brunner & Rudolph 2015)  
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Integrationsarbetet påverkas också av ledarens förmåga att upprätthålla tydliga mål och 

strategiformuleringar gällande integrationen (Macheridis & Knutsson 2007). Brunner och 

Rudolph (2015) belyser vikten av att ledarens arbete måste genomsyras av ett företags 

strategi, annars är risken för misslyckande stor. För att lyckas med detta krävs det att 

ledaren besitter en förmåga att vara innovativ och kvick samt att det råder ett tydligt 

ledarskap för att motverka risken för förvirring inom organisationen, vilket i sin tur föder 

ineffektivt arbete. Om det råder en avsaknad av tydligt ledarskap kan den andra 

kanalen/kanalerna påverkas negativt (Bjerre & Lindstedt 2009). 

 

3.4.3 Målsättning   

Mål definieras som ett önskat framtida tillstånd (Etzioni 1966) och är enligt Bruzelius och 

Skärvad (2017) grunden till skapandet av organisationer. Syftet med mål är att de ska styra 

aktiviteterna som utförs av organisationen (Macheridis & Knutsson 2007). Författarna 

menar att för att uppnå en strukturell, processmässig samt tidsmässig helhet i en 

organisation krävs det att alla avdelningar har en gemensam vision och målsättning. 

Visionen och målsättning bör ses som riktmärken som alla avdelningar borde arbeta mot 

och där själva processerna för att nå dit är det mest väsentliga. Vision och mål kan 

förändras genom att en organisation påverkas av faktorer på både branschnivå och 

organisationsnivå, så som att konkurrenssituationen kan förändras eller att det sker en 

marknads- och produktinvesteringsförändring. Ytterligare en faktor som förändrar en 

organisations vision och målformulering är den teknologiska utvecklingen. (Macheridis & 

Knutsson 2007) 

 

Bjerre och Lindstedt (2009) menar att en tydligt formulerad strategi med en relevant och 

klar målformulering är viktig vid förändringsarbeten inom en organisation. En målsättning 

ska förmedla tillvägagångssätt och förväntningar till alla berörda parter då tydlighet är 

kritiskt för att en förändringsprocess ska lyckas. Men att enbart ha en strategi och 

målsättning räcker inte. För att ett projekt ska kunna genomföras måste dessa riktlinjer 
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kommuniceras till hela organisationen då en organisationsförändring är ett helhetsarbete. 

Bjerre och Lindstedt (2009) belyser även vikten av en ledares roll i dessa situationer då det 

är dessa personer som sätter mål och skapar rätt klimat för att lyckas driva igenom en 

process. Författarna menar också att ansvar är en betydelsefull faktor för att lyckas med 

integration. En lyckad integration kan i sin tur mynna ut i att både tid och pengar sparas 

(Butler 2000).  

 

3.5 KAI- modellen 

3.5.1 KAI-modellens syfte   

I följande kapitel kommer KAI-modellen att presenteras, där KAI, som tidigare nämnt, står 

för klassificering av integration. Vi har skapat KAI-modellen för att uppfylla följande två 

syften. Det första är att KAI-modellen ligger till grund för en stor del av intervjufrågorna 

som ställdes vid empiriinsamlingen (se Bilaga 2). Detta för att varje fallföretag respektive 

avdelning skulle få samma förutsättningar att beskriva deras uppfattning samt erfarenheter 

kring företagets integrationsarbete gällande de sex faktorer som modellen består av.  

 

KAI-modellens andra syfte är att fungera som ett mätverktyg för klassificering av 

integration inom respektive fallföretag. Detta genom att undersöka hur väl och hur lika 

respondenterna från nätbutiken samt den fysiska butiken inom respektive företag uppfattar 

integrationsarbetet mellan försäljningskanalerna. Viktigt att poängtera är att KAI-modellen 

enbart är menad som ett mätverktyg och inte som en bedömningsmall av företagens 

enskilda prestationer inom berörda faktorer.  

 

Vår förhoppning är att KAI-modellens två syften ska ge läsaren en mer övergriplig bild av 

det berörda ämnet, integration mellan försäljningskanaler, samt en bättre insikt i 

respondenternas svar. Vidare bidrar KAI-modellens två användningsområden till att 

minimera risken för eventuella feltolkningar av begrepp, både för involverade respondenter 

samt för läsaren. 
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3.5.2 Utformning av och klassificering i KAI- modellen  

Utformandet av KAI- modellen grundar sig till stor del i Beck och Rygls (2015) tabell över 

olika integrationsnivåer (se Bilaga 1). I KAI-modellen presenteras begreppen i modellens 

översta rad och faktorerna i modellens vänstra kolumn. Ju mer integrerad en specifik faktor 

är mellan ett företags försäljningskanaler, desto mer åt höger hamnar klassificeringen där 

multi-kanal har lägst grad av integration och omni-kanal har högst grad av integration 

mellan kanalerna. 

 

Tabell 2: KAI-modellen 

  

Det empiriska material som samlats in genom intervjuer har i efterhand bearbetats och 

omvandlats till svar i studiens KAI-modell. Varje respondent har besvarat frågor gällande 

de olika faktorerna i KAI-modellen vilket vi sedan omvandlat till markeringar i modellen, i 

form av kryss. Varje kryss symboliserar den grad av integration som respektive respondent 

förmedlat i sina svar i intervjuerna.   
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KAI-modellens begrepp 

Modellens begrepp multi-, cross- och omni-kanal är delvis definierade av tidigare teori och 

litteratur, såsom Beck och Rygl (2015) och Emrich, Paul och Rudolph (2015). Dock är den 

forskning som idag finns tillgänglig inom ämnet bred och därför har vi valt att utforma 

egna definitioner av begreppen med studiens syfte samt relevant tidigare forskning som 

riktlinjer. Om ett företag erbjuder de två försäljningskanalerna fysisk butik och nätbutik 

men där integrationen mellan dessa två kanaler är näst intill obefintlig tillämpas begreppet 

multi-kanal. Erbjuds samma försäljningskanaler men där integrationen mellan dem är mer 

integrerade än multi tillämpas begreppet cross-kanal. Avslutningsvis tillämpas begreppet 

omni-kanal när integrationen mellan kanalerna är fulländad.  

 

Figur 3: De tre integrationsbegreppen multi-, cross- och omni-kanal 

 

KAI-modellens faktorer 

I Beck och Rygls (2015) tabell presenteras returer, kuponger, prissättning, kunddata samt 

lagerdata som faktorer som kan användas för att mäta och påverka integrationen mellan 

försäljningskanaler. Dessa faktorer ligger till grund för KAI-modellen men även sortiment 

har adderats som en faktor då bland annat Emrich, Paul och Rudolphs (2015) belyser dess 

potentiella påverkan på integrationen mellan ett företags försäljningskanaler. Nedan 

redogörs de faktorer som vi har valt att inkludera i KAI-modellen. 
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Returer  
Returer innefattar möjligheten för kunden att lämna tillbaka en redan köpt vara i någon 

eller några av företagets försäljningskanaler. Att erbjuda returer i en nätbutik kan dock 

innebära höga kostnader enligt Ofek, Katona och Sarvary (2011) då kunder tenderar att i 

större utsträckning utnyttja tjänsten i nätbutiker än i fysiska butiker. Detta tros bero på att 

möjligheten att känna och klämma på produkterna uteblir i en nätbutik. Vi ser därför 

returer som en intressant och nödvändig faktor att inkludera i KAI- modellen. Om kunden 

endast kan returnera en vara i köpets kanal placeras klassificeringen gällande returer inom 

begreppet multi-kanal. Går en vara som är köpt i nätbutiken att returnera i den fysiska 

butiken men inte vice versa placeras klassificeringen istället inom begreppet cross-kanal. 

Om kunden kan returnera en vara i båda kanalerna oavsett i vilken försäljningskanal som 

köpet genomfördes i, placeras klassificeringen inom begreppet omni-kanal. 

 

Erbjudande/kuponger 

Sonneck och Ott (2005) menar att förmågan att kunna ta fram personliga erbjudanden är en 

betydelsefull faktor för att lyckas skapa ett framgångsrikt integrerat system mellan olika 

försäljningskanaler. Erbjudanden eller kuponger är KAI-modellens andra faktor och 

innefattar personliga erbjudanden eller kuponger som företag skickar ut till sina kunder. Är 

erbjudandet eller kupongens användning begränsat till att enbart utnyttjas i en av 

försäljningskanalerna klassificeras faktorn inom begreppet multi-kanal. Är 

användningsmöjligheten av olika kuponger/erbjudanden varierande mellan de två 

försäljningskanalerna klassificeras faktorn inom cross-kanal. Har kunden näst intill alltid 

möjlighet att välja i vilken kanal erbjudandet eller kupongen ska utnyttjas placeras 

klassificeringen inom begreppet omni-kanal. 

 

Prissättning  

Prissättning kan ha en avgörande effekt på exempelvis strategi och konkurrensfördelar. 

Detta menar Zettelmeyer (2000, se Emrich, Paul & Rudolph 2015:1) som även menar att 

det kan vara fördelaktigt att erbjuda kunden samma pris i samtliga kanaler. I KAI-modellen 
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undersöks pris i form av den prissättning som erbjuds kunden. Är prissättningen delvis 

samma, vilket innebär att cirka hälften av varorna har samma pris i de två 

försäljningskanalerna, klassificeras prissättning enligt kolumnen multi-kanal. Är 

prissättningen i hög grad samma, exempelvis att enbart vissa kollektioner eller plagg 

skiljer sig i pris mellan kanalerna, klassificeras prissättningen inom kolumnen cross-kanal. 

Är prissättningen densamma i båda försäljningskanalerna placeras klassificeringen inom 

begreppet omni-kanal.  

 

Lagerdata 

Herhausen et al. (2015) menar att delande av data mellan försäljningskanaler kan reducera 

risken för kannibalism samtidigt som det möjliggör för potentiella synergier. Om ett 

företag delar lagerdata mellan kanaler ökar graden av integration och det blir lättare att 

tillfredsställa kundens behov. Butikspersonal kan då exempelvis hjälpa till att beställa 

produkter direkt hem till kunden från butiken eller beställa plagg från en annan butik till 

kundens närmaste fysiska butik. Om lagerdata mellan företagets fysiska butiker och 

nätbutik är helt separat placeras klassificeringen inom multi-kanal. Vid en sådan situation 

kan inte kanalerna på något vis komma åt den andra kanalens lagersaldo. Är lagerdata 

delvis delad, det vill säga att det finns möjlighet att komma åt den andra kanalens 

lagersaldo genom exempelvis företagets hemsida eller via telefon, klassificeras faktorn 

som cross-kanal. Är lagerdata helt integrerad, det vill säga att uppgifter om lagerdata finns 

inprogrammerat i företaget kassasystem eller likande, placeras klassificeringen inom 

kolumnen omni-kanal.  

 

Kunddata 

En viktig faktor gällande integration mellan försäljningskanaler är hanteringen av kunddata 

(Neslin et al 2006). Sonneck och Ott (2005) menar att även god kundkännedom och goda 

kundrelationer kan möjliggöra konkurrensfördelar vilken i sin är beroende av insamlandet 

av data. Därmed är även kunddata en viktig faktor att se till ur ett integrationsperspektiv. 

Är kunddata mellan kanalerna helt separerad placeras klassificeringen inom kolumnen 
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multi-kanal. Är kunddata delvis integrerad, att de båda kanalerna exempelvis kan se om 

kunden är medlem i företagets kundklubb, placeras klassificeringen inom begreppet cross-

kanal. Är kunddata helt integrerad, det vill säga att både uppgifter om medlemskap, 

konsumentbeteende och preferenser finns tillgängliga för båda kanalerna, klassificeras 

faktorn som omni-kanal.  

 

Sortiment  

Sortiment innefattar de produkter som företaget erbjuder kunden i respektive 

försäljningskanal. Som tidigare nämnt tenderar kostnader att öka vid etablerandet av en 

nätbutik då fler kunder väljer att returnera sina varor. Detta har lett till att många aktörer 

blir mer aktsamma i hur brett sortiment samt vilken typ av produkter de ska erbjuda online 

(Ofek, Katona & Sarvary 2011) vilket gör denna faktor intressant för att mäta integration 

mellan försäljningskanaler. Är sortimentet delvis samma, vilket innebär att cirka hälften av 

försäljningskanalernas sortiment är desamma, klassificeras sortiment enligt kolumnen 

multi-kanal. Är sortimentet i hög grad samma, exempelvis att enbart vissa kollektioner 

eller plagg säljs i den ena försäljningskanalen, klassificeras sortimentet inom kolumnen 

cross-kanal. Är sortimentet densamma i båda försäljningskanalerna placeras 

klassificeringen inom begreppet omni-kanal. 
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4. Empiri 
Empiriavsnittet är uppdelat i fem delar, en för respektive fallföretag. Introduktionen består 

av en kort presentation av företaget för att sedan förklara företagets uppfattning av 

integrationsarbete. KAI-modellen kommer därefter visa hur de olika respondenterna 

svarat gällande företagets integrationsarbete och därefter kommer problematiska områden 

för integration inom företaget att belysas. Avslutningsvis kommer en empirisk redogörelse 

för hur företaget arbetar med kommunikation, ledarskap och målsättning.  

 

4.1 Gina Tricot 

På Gina Tricots hemsida (2018) kan man läsa om det svenska modeföretaget som öppnade 

sin första butik år 1997. Företaget har idag 180 butiker i fem europeiska länder och över 2 

000 anställda. Gina Tricot erbjuder kläder till modeinriktade kvinnor och har ett brett 

sortiment i både den fysiska butiken och i nätbutiken. Gina Tricot har sedan år 2009 ett 

samarbete med Ateles som har hjälpt företaget med att bland annat ta fram ett flertal 

omnikanal-lösningar. (Gina Tricot 2018) Förutom företagets satsning på e-handel ska även 

de fysiska butikerna digitaliseras för att skapa en mer enhetlig upplevelse för kunden, 

oavsett säljkanal (E-handel 2018). Gina Tricots huvudkontor ligger i Borås där Sara 

Krusell och Hanna Blixt arbetar som E-commerce manager respektive Project management 

officer. I Gina Tricot-butiken i Linköping arbetar Emelie Thrygg som butikschef sedan ett 

år tillbaka.   

 

Uppfattning av integration   

Begreppen multi-, cross-, och omni-kanal känner både Krusell och Blixt till men det är 

begreppet omni-kanal som Gina Tricot främst arbetar med. De båda menar dock att det är 

lätt att fastna i de olika teoretiska definitionerna men att det inte är det viktiga. Istället 

handlar allt om kundupplevelse och att kunden känner att det är ett Gina Tricot, oavsett om 

kunden handlar i nätbutiken eller i den fysiska butiken. För att kunna erbjuda den bästa 
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kundupplevelsen krävs det att både system, processer och anställda på Gina Tricot är med i 

utvecklingen. Krusell berättar;  

"Vi har egentligen tröttnat på begreppet omni, det handlar om kundupplevelse." 

 

Thrygg känner till begreppet omni-kanal och definierar begreppet på följande vis; 

"[…] det handlar om att vara ett Gina Tricot, att alla jobbar mot samma mål, istället för 

att butikerna jobbar för sig och kontoret för sig." 

Begreppet omni-kanal är inte något som används i Thryggs dagliga arbete och hon tror inte 

heller att de anställda på företaget har samma uppfattning av det teoretiska begreppet. Trots 

detta vet dock de flesta inom företaget hur arbetet gällande omni går till, även fast de inte 

använder det exakta begreppet. 

 

Klassificering av integrationsarbete 

Blixt, Krusell och Thrygg uppger alla att det är möjligt för en kund att returnera en vara i 

den fysiska butiken oavsett i vilken kanal köpet genomfördes men inte vice versa. 

Erbjudanden är en annan faktor som hanteras smidigt inom företaget då ett erbjudande 

eller en kupong i stort sett alltid kan användas i båda kanalerna oavsett utgivande kanal och 

kunderna finner även samma priser oavsett vilken försäljningskanal de använder. På 

hemsidan kan personalen även se aktuell lagerdata, både för de fysiska butikerna samt 

nätbutiken. Respondenter belyser även vikten av kunddata och medger att båda kanalerna 

kan se om kunden är medlem i kundklubben oavsett om denne registrerade sitt 

medlemskap i den fysiska butiken eller i nätbutiken. Däremot kan de anställda i den 

fysiska butiken inte se vilka varor som kunden lagt i nätbutikens varukorg. Vidare berättar 

respondenterna att sortimentet kan variera mellan kanalerna i form av att vissa kollektioner 

endast säljs i nätbutiken.  
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Tabell 3: Klassificering av Gina Tricot 

 

 

Problematiska områden inom integrationsarbete 

Thrygg berättar att kunder kan lägga en beställning till nätbutiken i den fysiska butiken, 

vilket hon själv anser är ett bra hjälpmedel för kunden. Dock upplever Thrygg att det finns 

två problematiska delar med denna tjänst. Dels så genomförs inte hela köpet i den fysiska 

butiken utan det är upp till kunden själv att fullfölja beställningen på hemsidan. Därmed 

menar Thrygg att den fysiska butiken inte har möjlighet att undersöka om köpet fullföljs 

och menar att det hade varit enklare om den fysiska butiken kunde genomföra hela köpet. 

Den andra problematiska faktorn är det faktum att värdet av en nätbutiksorder som 

genomförs i butik inte tillförs den fysiska butiken. Thrygg menar att detta inte är optimalt 

men att hon ändå har förståelse för att alla typer av förändringsarbeten är komplicerade och 

tar tid. Blixt som jobbar på huvudkontoret har stor förståelse för problematiken men menar 

ändå att man måste se till företaget i stort. 
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"[...] då gäller det att ta på sig Gina-Hatten och se allt till totalen, att komma ihåg att det 

är ett företag, ett Gina Tricot."  

 

Många kunder använder idag den fysiska butiken som en kanal för informationshämtning 

för att sedan genomföra själva köpet i nätbutiken. Trygg har förståelse för denna typ av 

konsumentbeteende men medger också att det är kämpigt för de fysiska butikerna. 

Samtidigt förklarar hon att trots att företaget satsar mycket på nätbutiken så finns det 

fortfarande ett stort fokus på de fysiska butikerna. Hon menar att de anställda i den fysiska 

butiken måste fånga upp varje signal från kunderna som går in i butiken och erbjuda 

kunderna en annan typ av service än den som har förekommit tidigare. Thrygg förklarar att 

det är motigt att försäljningssiffrorna inte möter förväntningarna trots att många kunder 

besöker butiken men att de anställda i den fysiska butiken fokuserar på att se till Gina 

Tricot som ett företag. Så länge det går bra för kedjan så täcker det upp resten, menar 

Thrygg. 

 

Gina Tricots kunder har möjligheten att beställa från nätbutiken och sedan hämta ut ordern 

i en fysisk butik. Detta är enligt Thrygg en tjänst som utnyttjas allt mer frekvent av deras 

kunder. 

"Vi känner att ju mer webbordrar sprider sig, desto mer känner vi oss som ett postombud 

här."  

Att kunderna kan hämta ut sina onlineordrar i den fysiska butiken anser Thrygg är en bra 

tjänst som höjer kundservicen, trots att det innebär mer spring för personalen i de fysiska 

butikerna. Dock anser Thrygg att det inte inneburit ett minskat fokus på kunderna vilket 

hon själv ser som ett bevis på att de båda försäljningskanalerna tillhör en och samma kedja. 

Även Blixt belyser vikten av att utlämningstjänsten inte får bli en börda för de anställda 

och att det därmed måste finnas en smidig lösning om tjänsten ska vara hållbar.  

"Det måste vara en jättesmidig process, det får inte bli kö i kassan för att de ska gå och 

hämta en order som har beställts online." 
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Kommunikation, ledarskap och målsättnings påverkan på integration 

Kommunikation 

För att Gina Tricot ska lyckas med integrationen mellan försäljningskanalerna gäller det att 

företaget bestämmer sig för några uttalade åtgärder och att dessa sedan genomförs (Blixt 

2018). Hon menar dock att det är genomförandet som är det allra svåraste. För att lyckas få 

processen konkret och effektivt gäller det att alla anställda tar på sig "Gina-hatten" och inte 

fokuserar på sin egna avdelning för mycket. Vidare menar Blixt att företaget måste skapa 

rätt förutsättningar för att de anställda på Gina Tricot ska kunna förstå att nätbutiken inte är 

ett hot. För att få en inblick i vad de anställda i de fysiska butikerna gör brukar Blixt 

genomföra studiebesök i butikerna. Hon menar samtidigt att det är en bit kvar innan 

avdelningarna förstår varandra till fullo. Krusell menar att alla på huvudkontoret borde 

vara mer ute i butikerna för att föra de två försäljningskanalerna närmre varandra samt för 

att skapa en bättre förståelse för varandra. Både Blixt och Krusell menar att en 

förutsättning för att integrationen ska vara genomförbar är att det finns en bra dialog 

mellan avdelningarna och att det finns en förståelse för att förändring tar tid.  

 

Thrygg känner att det finns en familjär känsla på Gina Tricot och hon tycker att det är lätt 

att få kontakt med de andra avdelningarna. Hon anser att mötena med de andra 

butikscheferna och anställda på huvudkontoret skapar bättre förståelse för verksamheten, 

underlättar kommunikationen och även gör det lättare att i framtiden ta kontakt med andra 

avdelningar inom företaget. För att företaget ska lyckas med att integrera 

försäljningskanalerna ännu bättre menar Thrygg att hela företaget måste arbeta mot samma 

riktning. Dessutom efterfrågar hon interna utbildningar men förstår samtidigt att det 

innebär både tid och pengar för företaget. Vidare berättar Thrygg att de på huvudkontoret 

gärna vill höra åsikter från de fysiska butikerna och att hon förstår att det tar lång tid att 

utveckla system för att det ska bli mer integrerat.  
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Ledarskap 

För att lyckas med integrationen internt menar Blixt och Krusell att det måste finnas en 

tydlighet uppifrån och ner om vad visionen är och vad som krävs i resurser och tid för att 

komma framåt. De båda är överens om att ledarskapet har en viktig roll när det kommer till 

integration och de delar även meningen om att Gina Tricots ledare jobbar med att alla ska 

känna sig inkluderade. Ledarskap enligt dem handlar både om att det ska finnas en 

tydlighet och riktlinjer att jobba efter samt att alla ska känna sig delaktiga i 

beslutsfattningen.  

 

Thrygg anser att en stor del av hennes arbete handlar om att vara en bra förebild för sina 

anställda samt att ständigt sträva efter att upprätthålla en positiv inställning. Hon menar att 

det ska vara kul att gå till jobbet och därför jobbar hon med att ständigt uppmärksamma 

sina kollegors hårda arbete. Förutom den positiva inställningen försöker Thrygg ge sin 

personal mycket ansvar samtidigt som hon själv försöker vara pedagogisk och tydlig i sitt 

arbete. 

 

Målsättning  

Målet med att jobba med flera försäljningskanaler är enligt Blixt och Krusell att lyckas 

bemöta kundernas önskemål då majoriteten av Gina Tricots kunder efterfrågar flera 

försäljningskanaler. Företaget behöver därmed erbjuda kunden flera möjligheter till 

shopping för att förbli attraktiva i kundens ögon och för att överleva på marknaden. Blixt 

menar att det är kundens behov och önskemål som ska styra det interna arbetet då allt 

handlar om kundupplevelse. Blixt menar också att det finns tydliga målsättningar bland de 

anställda på Gina Tricot men att prioriteringar, resursplanering och projektplaner är 

nödvändigt för att lyckas med allt. Ett stort projekt som pågår just nu på Gina Tricot är den 

tekniska plattformen för att kunna koppla ihop andra typer av beröringspunkter med 

kunden. Målen i sig är ofta konkreta men det svåra ligger i att ta sig an målen på rätt sätt 

utan att tappa kundfokus, menar Blixt. Både Blixt och Krusell anser att integrationen 
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mellan kanalerna kommer att det bli ännu större i framtiden men att det finns mycket kvar 

att göra. 

 

Enligt Thrygg är målet med att arbeta med flera försäljningskanaler att bredda Gina Tricots 

varumärke samt att finnas tillgänglig för alla typer av kunder. Hon berättar att företaget har 

börjat bedriva försäljning även på Zalando i syfte att sprida kedjans namn. Målet med 

integrationen är enligt Thrygg att förstärka och utvidga Gina Tricot som varumärke och 

hon berättar även att det finns tydliga mål gällande integrationen. 

 

4.2 Peak Performance  

På Peak Performances hemsida (2018) kan man läsa om en grupp obotliga skidentusiaster 

som år 1986 startade Peak Performance i Åre, Jämtland. Företaget är idag Skandinaviens 

största klädmärke inom funktionellt sportmode och erbjuder kläder för den aktiva 

människan inom bland annat skidåkning, golf, friluftsliv och löpning. Sedan år 1998 är 

Peak Performance ett fristående varumärke inom IC Group. Företaget är idag etablerat i 

över 20 länder och har både fysiska butiker och en nätbutik. Linda Sundqvist är butikschef 

i Linköping och började arbeta på Peak Performance i oktober år 2017. Johannes Wikström 

arbetar som e-commerce manager på Peak Performances huvudkontor och har arbetat inom 

företaget sedan år 2013.  

 

Uppfattning av integration   

För Sundqvist är begreppen multi-, cross- och omni-kanal inte något som hon arbetar med i 

sitt dagliga arbete, men tror däremot att det är begrepp som de anställda på Peak 

Performances huvudkontor arbetar med. Enligt Wikström befinner sig Peak Performance 

till största del inom cross-segmentet men att de rör sig allt mer mot omni. Han anser att det 

råder en otydlighet gällande begreppen och att anställda kan ha olika uppfattning beroende 

på vart de arbetar inom företaget. Peak Performance jobbar även med något de kallar för 



 42 

unified commerce vilket Wikström tror kan komma att bli det nya omni, som idag kommit 

att bli mer av ett så kallat buzz-word. 

"Man pratar inte om kanaler längre, man pratar om försäljning eller upplevelse [...]"  

 

Klassificering av integration 

Enligt Sundqvist kan en kund rent fysiskt returnera en vara i den fysiska butiken även om 

den är köpt i nätbutiken, men det är en relativt invecklad procedur. Wikström menar istället 

att detta inte är genomförbart utan menar att returen sker i köpets kanal. Respondenterna är 

dock eniga om att erbjudanden enbart går att utnyttja i en kanal men att priserna är 

desamma i de två försäljningskanalerna. Vidare menar Sundqvist att det är möjligt att se 

lagerdata mellan kanalerna via kassasystemet. Peak Performance har börjat införa 

surfplattor i sina fysiska butiker vilket Wikström menar kan användas för uppgifter av 

lagerdata. Företaget har även blivit allt mer kundinriktade vilket lett till att kunddata är en 

viktig byggsten för en lyckad försäljning. Kunddata delas mellan kanalerna vilket innebär 

att båda kanaler kan se om en kund är medlem i företagets kundklubb samt även 

kundspecifika preferenser. Sundqvist och Wikström delar meningen om att de två 

kanalerna inte har samma sortiment. Wikström förklarar att det inte är någon butik som har 

fullt sortiment då det beror på faktorer så som butikens geografiska placering och fysiskt 

utrymme i butikslokalerna. 
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Tabell 4: Klassificering av Peak Performance 

 

 

Problematiska områden inom integrationsarbete 

Sundqvist berättar att det inom Peak Performance råder en straffavgift för varje vara som 

en fysisk butik skickar tillbaka till centrallagret. Varor kan exempelvis behöva skickas 

tillbaka för att en säsong är över eller för att en kund lämnat tillbaka eller bytt en 

nätbutiksorder som tillhör ett sortiment som den fysiska butiken inte har. Enligt Sundqvist 

är straffavgiften något som påverkar henne till att bli lite mer egoistisk i sitt tänkande som 

butikschef. Hon har förståelse för varför det blir en kostnad men tycker ändå att Peak 

Performance borde ta bort avgiften.  

"[…] vi lever i en tid där internet tar över, näthandeln äter upp oss, så vi måste integrera 

oss mer med näthandeln."  
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Peak Performance erbjuder sina kunder att lägga nätbutiksordrar i den fysiska butiken med 

hjälp av de surfplattor som finns tillgängliga. Sundqvist upplever dessa surfplattor som ett 

bra hjälpmedel, exempelvis för att hitta rätt färg eller storlek om en produkt saknas i butik. 

Om kunden lägger en order via surfplattan tillfaller dock enbart en del av 

försäljningsvärdet den fysiska butiken. Sundqvist berättar även att det finns vissa krav på 

att en del av den totala försäljningen ska utgöras från surfplattan, vilket hon menar är en 

nackdel då inte hela vinsten tillfaller den fysiska butik där köpet ägt rum. Samtidigt menar 

Sundqvist att hon själv aldrig får visa denna frustration för kunden. 

" [...] kunden har ju ändå valt Peak Performance som varumärke [...]" 

 

Att kunden använder en försäljningskanal för informationshämtning och en annan för 

konsumtion anser Wikström är en situation som är lätt att förstå rent teoretiskt men att det i 

praktiken är svårt att inarbeta. 

"De olika försäljningskanalerna har olika budgetar och försäljningsmål vilket gör att man 

gärna vill att kunden ska avsluta i ens egna kanal, men då är det inte omni längre."  

 

Sundqvist belyser även hantering av returer som ett problematiskt område. Hon berättar att 

när en kund returnerar en nätbutiksorder i den fysiska butiken, dras värdet av i kassan på 

den fysiska butiken. Sundqvist menar att ett system som tillåter att returer från nätbutiken 

istället direkt dras från nätbutiken hade underlättat hennes dagliga arbete. Vidare berättar 

hon att det ibland kan förekomma skillnader i pris mellan kanalerna. Om en vara är 

billigare på nätet så ger hon rabatt till kunden i den fysiska butiken vilket i sin tur bidrar till 

ett utlägg som den fysiska butiken aldrig får ersättning för från nätbutiken. 
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Kommunikation, ledarskap och målsättnings påverkan på integration 

Kommunikation 

Alla anställda på Peak Performance har tillgång till en app för intern kommunikation 

mellan företagets olika avdelningar. Sundqvist anser att appen är smidig och att hon snabbt 

får svar på eventuella frågor. Hon menar även att kommunikationen mellan den fysiska 

butiken och nätbutiken fungerar bra tack vare appen och hon använder den dagligen i sitt 

arbete. 

 

Wikström berättar att han träffar butikscheferna två gånger per år men att de varje månad 

har möten mellan de två försäljningskanalerna. Han tycker att en viktig del för att lyckas 

integrera försäljningskanalerna är övertygelse och kommunikation från cheferna. För att 

förstå kunden och dennes behov menar Wikström att kommunikationen måste fungera 

mellan alla parter i en organisation, från VD till butikschef. 

 

Ledarskap 

Sundqvist menar att ledarskap har en viktig inverkan på integrationen mellan 

försäljningskanalerna och att hon som chef påverkar sin personal enormt. 

"Är jag glad är de glada, säljer jag bra så säljer dem bra." 

Sundqvists chef sitter i Väla vilket innebär att kommunikationen mellan de två ofta sker 

via telefon men även ibland via fysiska besök. Trots att de inte träffar varandra så ofta 

menar Sundqvist att kommunikationen mellan henne själv och hennes chef fungerar bra då 

det förekommer en tydlig kommunikation mellan de två och där förväntningar och krav 

alltid är tydligt definierade mellan de två. Wikström menar att det viktigaste för att lyckas 

med integrationen mellan kanalerna är att det finns en övertygelse hos högt uppsatta inom 

företaget. Dock är ett förbättrat integrationssystem både kostsamt och kräver personal 

vilket leder till att det ibland nedprioriteras på grund av andra mer akuta angelägenheter. 
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Målsättning  

Målet med flera försäljningskanaler är enligt Sundqvist att nå ut till den moderna kunden. 

Hon är övertygad om att alla på Peak Performance strävar efter att försäljningskanalerna 

ska vara integrerade men menar också att det finns vissa saker att jobba på för att nå dit. 

För att företaget ska bli mer integrerat menar Sundqvist att företaget borde göra det mer 

fördelaktigt för dem i fysiska butiker att sälja via surfplattan. Detta då nätbutiken idag tar 

en stor del av Peak Performance försäljning. Enligt Wikström är målet med flera 

försäljningskanaler att växa som företag, främst genom att nå ut till maximalt antal kunder 

samt genom att sprida varumärket. Dock handlar integrationsarbetet alltid om en 

avvägning mellan investeringar som gynnar kunderna och investeringar som gynnar Peak 

Performance rent finansiellt. Wikström beskriver det som en ständig avvägning mellan 

kundnöjdhet och försäljning. 

 

4.3 By Malina 

På By Malinas hemsida (2018) framgår det att företaget grundades år 2010 av den svenska 

kläddesignern Malin Andrén. Företaget blev kända för sina långa, skräddarsydda 

klänningar i siden men erbjuder idag ett allt bredare sortiment. Företaget finns idag i 

Skandinavien, Europa, Asien och USA och har en fysisk butik belägen i Stockholm. 

Therese Anderstedt arbetar idag på By Malina som e-commerce manager och har arbetat 

inom företaget sedan februari 2016. 

 

Uppfattning av integration 

Anderstedt menar att hon inte har varit i kontakt med begreppen multi-, cross- och omni-

kanal i sitt arbete på By Malina men hon tror däremot att hennes kollegor på PR och 

marknadsföring har en bättre uppfattning av begreppen. Trots att Anderstedt själv inte har 

någon specifik uppfattning av begreppen tror hon ändå att en anställd i företagets fysiska 

butik har samma uppfattning av företaget och dess integrationsarbete. 
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Klassificering av integration  

Anderstedt menar att det är möjligt för en kund att returnera en vara i den fysiska butiken 

oavsett i vilken försäljningskanal köpet genomfördes i. Det går däremot inte att returnera 

en vara i nätbutiken om den är köpt i den fysiska butiken. Vidare berättar hon att By 

Malina alltid har samma erbjudanden i de två olika försäljningskanalerna och de erbjuder 

även samma pris oavsett kanal. Företagets användning av lagerdata ser något annorlunda 

ut då de har som policy att båda försäljningskanalerna ska erbjuda fullt sortiment. 

Företaget har därmed säkerställt att samma sortiment ska finnas i båda 

försäljningskanalerna vilket innebär att kunden alltid hittar samma produkter i den fysiska 

butiken som i nätbutiken. Anderstedt uppger även att båda försäljningskanalerna har 

tillgång till det system där kunddata lagras.  

 

Tabell 5: Klassificering av By Malina 
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Problematiska områden inom integrationsarbete 

Enligt Anderstedt är By Malinas primära mål att majoriteten av företagets försäljning ska 

ske via nätbutiken vilket även är den försäljningskanal som företaget satsar mest på. Trots 

att By Malina idag är nöjda med den grad av integration de har, berättar Anderstedt att 

företaget arbetar aktivt med att effektivisera rutiner. I och med att företaget ser på en ökad 

grad av integration med positiva ögon ser de inte heller något problem med att vissa 

kunder använder den ena kanalen för informationshämtning och den andra kanalen för att 

genomföra köpet.  

  

Kommunikation, ledarskap och målsättnings påverkan på integration 

Kommunikation 

Anderstedt berättar att det råder en daglig kontakt mellan nätbutiken och den fysiska 

butiken, främst för att kunna ge bästa möjliga service till kunden. Vidare menar hon att 

kommunikation är en kritisk faktor för att lyckas med integrationen mellan 

försäljningskanalerna och menar att företaget måste underhålla kommunikationen mellan 

alla delar av företaget. För att förbättra kommunikationen förklarar Anderstedt att By 

Malina har veckomöten mellan kanalerna där de diskuterar arbetet gällande integrationen. 

Mellan försäljningskanalerna sker det daglig kontakt genom olika digitala lösningar så som 

appar, mail och sms. Då kontoret ligger i anslutning med den fysiska butiken ses de 

anställda regelbundet och på så sätt får Anderstedt inblick i den fysiska butikens 

verksamhet.  

  

Ledarskap 

Anderstedt menar att ledarskap har en relativt stor inverkan på integrationen mellan 

kanalerna och att synpunkter och feedback som uppmärksammas alltid följs upp. By 

Malinas grundare och designer Malin Andrén uppger i en intervju med tidningen The 

Scholar (Käll 2012) att hon försöker fokusera på det hon är bra på, design, och överlåta 

andra tidskrävande delar till andra medarbetare som kan göra det bättre. Vidare berättar 

hon att åren som företagare har bidragit till många nya kunskaper. Hon medger att hon 
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många gånger i efterhand känner att hon har varit för snäll och godtrogen. Dessutom har 

hon lärt sig att se långsiktigt på sitt varumärkesbyggande och är därmed delaktig i alla 

processer inom företaget, vilket hon planerar att förbli inom den närmaste tiden. (Käll 

2012) 

 

Målsättning 

Anderstedt berättar att By Malina började sin verksamhet genom att endast sälja online. 

Företaget märkte att kunderna efterfrågade en visuell upplevelse för att kunna känna på 

plaggen men framförallt för att lättare hitta rätt storlek. Företaget öppnade därmed en 

fysisk butik för att kunna uppfylla kundernas behov, vilket är ett av de ledande målen för 

företaget.  

 

4.4 Lager 157 

Det svenska modeföretaget Lager 157 grundades år 1999 av Stefan Palm (Lager 157 

2018). Idag har företaget butiker på ett tjugotal orter runt om i Sverige och företagets 

affärsidé är att erbjuda ikoniska modeprodukter till marknadens bästa pris. Lager 157 säljer 

amerikanska och skandinaviska bas- och modeprodukter till män, kvinnor och barn. År 

2010 lanserade Lager 157 sin nätbutik som blivit allt viktigare för verksamheten under de 

senaste åren (Lager 15 2018). Idag står nätbutiken för 10 procent av den totala 

omsättningen och den förväntas öka med 30 procent per år (Andersson 2017). Joachim 

Jerkersson är e-handelsansvarig och har arbetat på Lager 157 i ungefär två år. Hillevi 

Boman har arbetat på Lager 157 sedan 2012 och fick för fem år sedan rollen som 

butikschef i Linköping. 

  

Uppfattning av integration  

Varken Boman eller Jerkersson anser att de använder sig av begreppen multi-kanal och 

cross-kanal i sitt dagliga arbete, men däremot har de båda varit i kontakt med begreppet 

omni. Boman beskriver omni som att kunden kan göra en beställning i nätbutiken och 
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sedan hämta ut den i en fysisk butik medan Jerkersson anser att det handlar om att 

integrera de fysiska butikerna med nätbutiken. År 2017 lanserade företaget sin omni-

strategi med en förhoppning om att sudda ut gränserna för kunderna mellan 

försäljningskanalerna. Jerkersson förklarar att de vill uppnå en sömlös upplevelse för 

kunden. Han anser att ett integrerat arbete är bättre än ett separerat och han är helt 

övertygad om att det kommer att smälta ihop ännu mer i framtiden. Han anser dock att det 

råder en otydlighet gällande begreppen;  

"Kärt barn har många namn. Vi pratar alla om omni och olika ideal och olika 

benämningar, men det är väldigt otydligt vad det egentligen innebär." 

 

Klassificering av integration 

Enligt både Jerkersson och Boman går det att returnera en vara i den fysiska butiken 

oavsett i vilken försäljningskanal köpet gjordes i. Det går däremot inte att returnera en vara 

i nätbutiken om den är köpt i den fysiska butiken. De båda menar även att Lager 157 alltid 

driver samma erbjudanden i de två kanalerna och grundtanken är att det alltid ska vara 

samma pris i de två försäljningskanalerna. När det kommer till lagerdata menar Jerkersson 

att de anställda kan se aktuellt lagersaldo för de två försäljningskanalerna via företagets 

hemsida. Boman menar istället; 

 " […] vi jobbar nästan ingenting med lagerdata. Jag kan inte riktigt se mitt eget 

lagersaldo." 

För att undersöka lagersaldo i någon annan butik ringer Boman och hennes anställda till 

den berörda butiken, vilket hon anser fungerar smidigt då butikspersonalen får ett korrekt 

svar direkt. Både Jerkersson och Boman uppger att kunddata inte delas mellan kanalerna i 

dagsläget. Jerkersson berättar att kunddata är viktigt och att det är en pågående process på 

Lager 157 att koppla ihop alla system så att de anställda inom kort kommer kunna dela 

kunddata mellan varandra. Avslutningsvis menar Jerkersson att företagets hela affärsidé 

bygger på att sortimentet alltid ska vara samma i de två kanalerna, vilket inte är Bomans 

mening. Hon menar istället att de två försäljningskanalerna alltid har samma produkter 
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men att färgerna kan skilja sig åt mellan försäljningskanalerna, vilket kan beror på vilken 

typ av butik det gäller. 

 

Tabell 6: Klassificering av Lager 157 

 

 

Problematiska områden inom integrationsarbete 

Många kunder använder idag en försäljningskanal för att hitta produktinformation och en 

försäljningskanal för att genomföra själva köpet, men detta ser inte Jerkersson som något 

problem. Han menar att vissa kunder vill gå och titta i en fysisk butik medan andra vill 

handla på nätet. Boman menar att kunder blir mer och mer bekväma och därmed handlar 

allt mer hemifrån, vilket bidrar till lägre försäljningssiffror i de fysiska butikerna. Hon 

anser att det ur ett försäljningsmässigt perspektiv är tråkigt då det syns på den fysiska 

butikens resultat att kunder går in i butiken men inte handlar något. Boman förklarar; 
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 "Rent krasst visar det ju att vi inte gör ett tillräckligt bra jobb i butiken i och med att vi 

inte lyckas omvandla besökarna till kunder." 

Samtidigt menar hon att allt handlar om att göra kunden nöjd, oavsett om kunden föredrar 

att konsumera i en fysisk butik eller i nätbutiken.  

 

Det är Jerkerssons mening att samtliga kanaler på Lager 157 driver handeln tillsammans. 

Exempelvis erbjuder företaget utlämning i den fysiska butiken för varor köpta i nätbutiken. 

På så vis kommer kunden till den fysiska butiken och det finns då möjlighet att bedriva 

merförsäljning samtidigt som det skapar ett tillfälle att visa upp produkterna i den fysiska 

butiken. Han menar att i slutändan handlar det om vad kunden vill ha. Även Boman 

uppfattar satsningar på de fysiska butikerna och nätbutiken som jämna, men hon belyser 

även vikten i att de fysiska butikerna inte får omvandlas till postombud. Kunden måste 

fortfarande se värdet i att handla i en fysisk butik och då menar Boman att det är avgörande 

att de anställda i de fysiska butikerna kan erbjuda kunderna den bästa möjliga servicen.  

 

Boman berättar att om en kund köper en vara online och sedan returnerar samma vara i en 

fysisk butik så tynger det den fysiska butikens resultat. Boman;  

Det är ju förståeligt att kunderna tror att vi är samma butik men båda avdelningarna 

jobbar var för sig. […] Det är inte bara att det påverkar ens dagliga kassa, det kan även 

vara i det sociala som butiken får ta smällen ibland."  

Ur ett försäljningsmässigt perspektiv och även till stor del på grund av de nätbutiksordrar 

som returneras i de fysiska butikerna, så anser Boman att det hade varit mer gynnsamt att 

ha försäljningskanalerna separerade istället för integrerade. 
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Kommunikation, ledarskap och målsättnings påverkan på integration 

Kommunikation 

Boman är av uppfattningen att de anställda i den fysiska butiken får sina åsikter hörda 

samtidigt som hon som butikschef känner att hon alltid vet vart hon ska vända sig. 

Feedback från kunder fångas dagligen upp av butikspersonalen och ges därefter till de som 

jobbar med nätbutiken. Även Jerkersson anser att Lager 157 fångar upp feedback bra och 

han uppger att de olika kanalerna träffas regelbundet.  

 

Jerkersson upplever att han är insatt i de fysiska butikernas arbete trots att han inte arbetar 

med de dagligen, och för honom är det viktigt att kanalerna har ett bra samarbete. Vidare 

berättar han att alla på kontoret besöker de fysiska butikerna vilket leder till att alla jobbar 

nära företagets processer, vilket enligt Jerkersson är en fördel jämfört med andra företag. 

Kommunikationen mellan försäljningskanalerna sker veckovis och Jerkersson är av 

meningen att avdelningarna har ett bra samarbete, främst för att företaget fortfarande är 

relativt litet till storlek. Enligt Boman är kommunikationen mellan försäljningskanalerna i 

princip obefintlig och hon menar att försäljningskanalerna nästan inte har någon 

kommunikation alls sinsemellan. 

 

Boman berättar att innan Lager 157:s omni-strategi skulle lanseras fick de fysiska 

butikerna i god tid tydlig information. Trots detta känner sig inte Boman involverad i 

företagets arbete med integrationen och menar att det inte är något som uppmärksammas 

med butikscheferna. Hon känner inte heller att hon har full förståelse för, eller inblick i, 

vad nätbutiksavdelningen arbetar med och uppger att det inte förekommer några möten 

mellan de två försäljningskanalerna. Dock har Boman fått besöka avdelningen som arbetar 

med företagets nätbutik vilket hon anser gav en ökad förståelse för verksamheten och dess 

personal. Boman anser att de olika avdelningarna inom företaget hjälper varandra; 

"Båda tar emot ris och ros av varandra om vad vi kan bli bättre på och hur vi ska hitta ett 

bra sätt att jobba [...]”  
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Ledarskap  

Jerkersson menar att ledarskap har en betydelsefull inverkan på integration mellan 

försäljningskanaler. Han menar att det handlar om att ha rätt person på rätt plats samt att 

det måste finnas vissa processer som stödjer arbetet, vilket innebär en arbetsmetodik som 

fungerar. Jerkersson menar att det finns ett viktigt moment för att ledare ska lyckas med ett 

integrationsarbete; 

"Kommunikation! Kommunicera, kommunicera, kommunicera och prata om relevanta 

saker på rätt nivå." 

Enligt Boman handlar ledarskap om att gå vidare med rätt information på rätt sätt till rätt 

person. I sin roll som butikschef försöker hon vara delaktig med sina anställda och sitter 

sällan på kontoret. Boman vill hellre leda genom att vara med och kunna föregå med gått 

exempel istället för att enbart delegera instruktioner.  

 

Målsättning 

Jerkersson menar att målet med flera försäljningskanaler är att möjliggöra shopping för 

alla, oavsett geografiska eller fysiska förutsättningar. Vidare säger Jerkersson att målet 

med att integrera försäljningskanalerna är att skapa värde för kunden. År 2017 lanserade 

Lager 157 att de skulle bli ett omni-företag, vilket Boman menar var för att bland annat 

försöka driva mer kunder till butikerna. Hon anser att syftet med att erbjuda flera 

försäljningskanaler till stor del beror på möjligheten till merförsäljning, då en kund som 

köpt en vara online kan välja att hämta ut sitt paket i en fysisk butik. Hon menar även att 

det definitivt finns utvecklingspotential gällande integrationen mellan 

försäljningskanalerna då det fortfarande är nytt för företaget.  

 

 

 



 55 

4.5 Lindex 

På Lindexs hemsida (2018c) uppges det att företaget grundades år 1954 då 

underklädesbutiken Fynd slog upp portarna i Alingsås. Lindex är sedan år 2007 en del av 

den finska koncernen Stockmann och en av Europas ledande modekedjor. Företaget har 

ungefär 490 fysiska butiker på 18 marknader och Lindex Online Shop finns i 28 länder. 

Lindex erbjuder ett brett sortiment för dam, barn, underkläder samt kosmetik. God 

passform, kvalitet, högt prisvärde och rätt modekänsla kännetecknar Lindexs sortiment. 

Intervjuobjektet, nedan kallad butikschefen, har jobbat inom Lindex i 26 år och arbetar 

idag som butikschef.  

 

Uppfattning av integration 

Butikschefen talar varken om begreppen multi-kanal eller cross-kanal, dock är omni-kanal 

ett vanligt förekommande begrepp i butiken. Enligt butikschefen handlar omni om att 

Lindex måste hänga med i digitaliseringen, genom att synas i alla kanaler för kundens 

skull. Hon förklarar;  

"Jag tycker omni är jätteviktigt och ett måste för företag idag, men det behövs både fysiska 

butiker och nätbutik." 

 

Vidare förklarar hon att det gäller att veta vad kunderna pratar om när de kommer in i 

butiken. Idag finns det mycket information för kunderna att tillgå via internet och sociala 

medier, vilket gör det svårt för personalen att alltid besitta samma kunskap som kunderna. 

 

Lindex blev utsedda till årets omnikanal på E-handelsbranschens stora prisgala Jetshop 

Awards 2017. Motiveringen till vinsten uppger Hermansson (2017) som följande;  

"Lindex har tidigt förstått mervärdet av omni och att det inte bara handlar om teknik utav 

även mjuka värden för att möta kundens förväntningar" 
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Vidare menar juryn att Lindex har lyckats med att belöna och utmana sina medarbetare i 

att de ska bemöta kundens krav oavsett försäljningskanal och att företaget erbjuder sina 

kunder samma pris och kampanjer oavsett kanal. Lindex har under de senaste åren blivit en 

stark omniaktör då de har satsat på digitalisering och att integrera sina olika kanaler för att 

göra det enkelt för kunderna att handla oavsett försäljningskanal. Företagets viktigaste 

konkurrensfördel är utveckling av omni-kanalen. (Hermansson 2017) 

 

Klassificering av integration 

Butikschefen samt företagets hemsida (Lindex 2018a) uppger att en kund kan returnera en 

vara i den fysiska butiken oavsett i vilken kanal köpet genomfördes i. Däremot går det inte 

att returnera en vara som är köpt i den fysiska butiken i nätbutiken vilket både butikschefen 

samt företagets hemsida (Lindex 2018a) uppger. Gällande erbjudanden menar 

butikschefen att samtliga erbjudanden går att använda i båda försäljningskanalerna vilket 

även hemsidan (Lindex 2018b) intygar. Priserna på Lindex är alltid desamma i båda 

kanalerna menar butikschefen vilket också framgår på företagets hemsida (Lindex 2018e). 

De anställda kan genom kassasystemet se lagerdata för sina egna varor, andra fysiska 

butiker samt nätbutiken, menar butikschefen. Dessutom kan kunden genom hemsidan se 

vilka varor som finns tillgängliga i respektive försäljningskanal (Lindex 2018e). Enligt 

butikschefen finns det en gemensam databas för kunddata vilken används för att kunna ge 

kunden personligt anpassade upplevelser i de två försäljningskanalerna (Lindex 2018d). 

Trots att många faktorer är väl integrerade mellan kanalerna förklarar butikschefen att 

sortiment kan skilja sig åt mellan kanalerna då exempelvis nätbutiken kan ha online-

exklusiva kollektioner (Lindex 2018e). 
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Tabell 7: Klassificering av Lindex 

  

Problematiska områden inom integrationsarbete  

Ett område som butikschefen och hennes anställda har uppfattat som problematiskt är 

hanteringen av returvärden. I dagsläget dras returvärdet av en nätbutiksorder som 

returneras i en fysisk butik, direkt i den fysiska butikens kassa. Detta är något som 

butikschefen belyst som problematisk och menar att det hade varit bättre om värdet hade 

dragits direkt från köpets försäljningskanal. Samtidigt försöker hon se det positivt då en 

kund som kommer in i butiken för att returnera en nätbutiksorder även är en möjlighet till 

merförsäljning.  

 

Enligt butikschefen är utmaningen för Lindex att nätbutiken inte ska konkurrera ut de 

fysiska butikerna utan att försäljningskanalerna ska kunna dra nytta av varandra. Hon 

menar att det görs till viss del men att det kan bli bättre. Vidare menar butikschefen att 
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både nätbutiken och den fysiska butiken behöver finnas men att det måste satsas lika 

mycket på båda kanalerna. Till sina anställda försöker butikschefen förmedla budskapet att 

företagets nätbutik inte är en konkurrent utan snarare ett komplement.  

 

Kommunikation, ledarskap och målsättnings påverkan på integration  

Kommunikation  

Genom utbildning och feedback anser butikschefen att de olika avdelningarna inom Lindex 

hjälper varandra för att förbättra integrationen mellan kanalerna. Hon berättar att Lindex 

idag har ett system där de anställda kan ge feedback och hon menar att systemet fungerar 

bra. Samtidigt anser hon att feedbacken alltid kan bli bättre. Vid vissa tillfällen har 

butikschefen och hennes anställda känt att information kommer ut till kunden före de 

anställda i den fysiska butiken, vilket går att förbättra genom ett effektivare 

informationsflöde. Hon förklarar även att utbildning för de anställda gällande tekniken 

behövs för att säljarnas kunskap ska ligga i linje med kundernas. Butikschefen känner dock 

att hon och hennes anställda kan påverka. Hon berättar att de har möten där alla kan lämna 

åsikter om vad som har funkat och vad som kan förändras gällande sortiment och 

kampanjer. Vidare förklarar hon; 

"[…] vi i butiken kan säljet! Jag tror man får koncentrera sig på det man är bra på och det 

som är ens uppgift. Vi kan påverka med våra åsikter och det räcker för oss." 

 

Butikschefen berättar om sin roll som så kallad "Superuser" vilket innebär att hon har 

möten tillsammans med butikschefer från varje region samt högt uppsatta ledare inom 

Lindex ett par gånger om året. Tack vare sin roll som "Superuser" har hon mer inblick i 

vad avdelningen för nätbutiken jobbar med jämfört med andra butikschefer och säljare. 

Vidare berättar hon att alla på huvudkontoret ska arbeta i den fysiska butiken en dag per år 

men att inblicken mellan kanalerna skulle kunna integreras ännu bättre. 

Sammanfattningsvis anser hon att Lindex i hög grad är transparent och att hon alltid kan 

fråga om hjälp inom företaget utan att bli ifrågasatt. Grunden i att hon trivs på företaget är 

att hon känner sig trygg inom företaget, att det är kul att gå till jobbet samt att hon får stöd 
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för sina åsikter. Lindex har även blivit belönade för sin höga personalnöjdhet vilket till stor 

del grundat sig i effektiva informationsflöden inom företaget och ett gott ledarskap 

(Tjernström 2017). 

 

Ledarskap  

Ledarskap har enligt butikschefen en stor inverkan på integrationen mellan 

försäljningskanalerna. Hon menar att det är hennes roll som chef att föregå med gott 

exempel och att ständigt förmedla en positiv inställning till nya projekt och 

förändringsarbeten. Butikschefen förklarar; 

 "[…] online och omni är en sån sak som man kan tycka är lite jobbigt först och då gäller 

det att man som chef ser saker och ting på ett positivt sätt." 

Butikschefen berömmer ledarna på Lindex och menar att de är lättillgängliga för de 

anställda i de fysiska butikerna. Hon beskriver Lindexs ledare som positiva, kunniga, 

lyhörda och att de vill få både information och feedback från de anställda i den fysiska 

butiken.  

 

I en intervju för Göteborgsposten uppger Lindexs VD Susanne Ehnbåge att ledarskap är 

viktigt men menar även att ingen kan åstadkomma ett resultat ensam (Lönnroth 2018). För 

att främja lärande och utveckling finns därför möjligheten för företagets etablerade ledare 

att exempelvis få ta del av utbildningar inom ledarskap (Lindex Sverige AB 2016).  

 

Målsättning 

Enligt butikschefen på Lindex är målet med flera försäljningskanaler att vara där kunden 

är. Då omvärlden hela tiden förändras tror hon att företag måste erbjuda kunder fler 

alternativ för att överleva på marknaden. Butikschefen förklarar målet med företagets 

satsning på integration; 

"[…] det ska bli så naturligt som möjligt för oss säljare och för kunderna att det är ett 

företag och att kunden får samma känsla i alla kanaler." 
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Butikschefen anser att ett integrerat system är bättre än om kanalerna hade varit 

separerade, då det leder till att de anställda i den fysiska butiken kan hjälpa kunden på ett 

helt annat sätt. Exempelvis kan de anställda snabbt hitta information på nätet med hjälp av 

surfplattorna som finns tillgängliga i den fysiska butiken.  

Henrik Söderstedt, Director of Customer Experience, uttalar sig i en intervju med Litium 

(Ling 2018); 

"[…] Vad gäller vår e-handel har vi redan från början haft en uttalad omni-kanalvision 

med målet att skapa sömlösa grundupplevelser, där det är enkelt för våra kunder att 

inspireras och att handla oavsett var de befinner sig." 
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Tabell 8: Sammanställning av empiri, del 1. 
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Tabell 9: Sammanställning av empiri, del 2. 
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5. Analysmodell 
Analysmodellen är uppdelad baserat på studiens forskningsfrågor samt kommer att beröra 

och identifiera relevant teori och empiri till respektive forskningsfråga. KAI-modellen har 

en central roll genom hela analysen då den på ett effektivt sätt hjälp till att sammanställa 

det empiriska materialet. KAI-modellen mäter integration genom sex faktorer; returer, 

erbjudanden/kuponger, prissättning, lagerdata, kunddata och sortiment. Dessa sex faktorer 

valdes ut då de användes frekvent i det teoretiska underlag vi använt för studiens teoretiska 

referensram, samt att samtliga faktorer är relevanta för den bransch vi undersöker. Vi 

analyserar även kommunikation, ledarskap och målsättnings påverkan på integration, 

delvis baserat på utfallet i KAI-modellen. Dessa områden valdes då de ofta återkom i 

diskussioner gällande integration inom aktuell teorin. Vi ville därför se hur de sex konkreta 

och operationella faktorerna står i relation till de mer mjuka värdena kommunikation, 

ledarskap och målsättning. I analysen kommer inte varje enskild faktor att tas upp, utan vi 

ser istället till utfallet för respektive fallföretag i KAI-modellen för att på så sätt kunna se 

till den generella integrationsnivån. 

 

För att besvara första forskningsfrågan kommer bland annat Beck och Rygls (2015) 

definition av begreppen multi-, cross- och omni-kanal att jämföras med hur fallföretagen 

uppfattar och arbetar med begreppen. Även Verhoef, Kannan och Inmans (2015) teorier 

om vikten att fokusera på kunden kommer belysas då detta var ett viktigt område för 

samtliga fallföretag. Både i teorin och empirin nämns även den starka kopplingen mellan 

integration och digitalisering. För att undersöka digitaliseringens påverkan på 

integrationsarbete kommer Brunner och Rudolphs (2015) studie gällande förhållandet 

mellan företagens grad av integration och kundernas kunskap kring digitala lösningar 

ställas mot företagens inställning till ett mer digitaliserat samhälle.  

 

Vidare kommer komplexiteten i utvecklandet av ett integrationsarbete och vikten av ett 

långsiktigt tänkande att jämföras med Macheridis och Knutssons (2007) tre 

integrationsdimensioner som delvis belyser vikten av att se integration som en ständigt 
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pågående process. Även Childs (1984) teori gällande samspelet mellan den interna och 

externa integrationen kommer att beröras. Flertalet fallföretag hade en viss uppfattning om 

sin grad av integration men fick ett annorlunda utfall i KAI-modellen, och därmed kommer 

orsakerna till detta att diskuteras i analysen. 

 

Studiens andra forskningsfråga behandlar vilka problematiska områden som i praktiken 

uppstår vid integrationsarbete. Här kommer positivismen gentemot flera 

försäljningskanaler (Porter 2001; Wolk & Skiera 2009; Herhausen et al. 2015) att ställas 

mot de problematiska områden kring integrationsarbete som identifierades vid 

empiriinsamlingen. Fortsättningsvis kommer kannibalismens (Sonnneck & Ott 2005) 

påverkan i praktiken att presenteras samt hur företagen arbetar för att motverka denna 

situation. Även faktorer så som ökade kostnader och snedfördelning i den finansiella 

belastningen var centralt för fallföretagen och kommer därför analyseras med hjälp av 

Ofek, Katona och Sarvary (2011) syn på kostnader i samband med högre integration. 

 

Avslutningsvis kommer analyskapitlet att behandla studiens sista forskningsfråga angående 

hur kommunikation, ledarskap och målsättning påverkar integrationsarbete. Här kommer 

KAI-modellens utfall att jämföras med intervjuobjektens svar gällande de tre begreppen. 

För att kunna undersöka kommunikationens roll inom integrationsarbete kommer återigen 

Macheridis och Knutsson (2007) teorier att belysas tillsammans med Berettas (2004) 

teorier gällande bland annat digitalisering av informationsflöden. Beretta (2004) 

återkommer även i analysen av ledarskap vilket samtliga fallföretag också ser som en 

viktig faktor för att lyckas med sitt integrationsarbete. Vi använder oss även av Johansson 

och Heides (2008) åsikter gällande feedback och kultur inom organisationer för att lättare 

förstå vikten av effektivt ledarskap. Slutligen kommer målsättning analyseras med hjälp av 

Bjerre och Lindstedt (2009) samt det empiriska underlag som samlades in gällande 

fallföretagens arbete med mål.  
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6. Analys 

6.1 Klädmarknadens uppfattning av integration 

Integration är ett begrepp som det idag råder en bred uppfattning om, både ur teoretisk 

synpunkt samt praktiskt på den svenska klädmarknaden. Lager 157 liknar det vid att kärt 

barn har många namn vilket även de andra fallföretagen intygar. Studien har mätt 

integration genom begreppen multi-kanal, cross-kanal och omni-kanal där majoriteten av 

fallföretagen är bekanta med begreppet omni-kanal men inte med de två förstnämnda, 

multi-kanal och cross-kanal. Begreppet omni-kanal har även kommit att bli ett begrepp 

som inom många företag används i marknadsföringssyfte och Peak Performance menar att 

begreppet har blivit ett så kallat buzz-word, vilket innebär ett populärt ord men som inte 

alltid används i rätt syfte. Begreppet används därmed inom branschen men det empiriska 

underlaget visar även på en avsaknad av kunskap, både gällande begreppen multi-, cross- 

och omni-kanal men även inom området integration i stort.   

 

Kunskap kring integration och dess innebörd tycks dock vara mer utbredd inom de delar av 

fallföretagen som jobbar med bedrift av nätbutiken. Detta kan tyda på att integration har en 

mer betydande roll inom e-handeln och att därmed både utbildningar och generell kunskap 

kring ämnet är mer väletablerat inom det området. I teorin konstateras det av bland annat 

Beck och Rygl (2015) att en klassificering av begreppen är nödvändig för att inte gränser 

ska förbli otydliga och för att kunna effektivisera forskning inom ämnet. Det råder dock en 

stark trend inom samtliga företag att det inte är de teoretiska begreppen som är det viktiga 

utan snarare kundnöjdhet och att lyckas skapa en sömlös upplevelse, vilket speciellt Gina 

Tricot belyser. De anser att det är viktigare att kunna bemöta kundens förväntningar 

snarare än att identifiera sig med teoretiska begrepp. Verhoef, Kannan och Inman (2015) 

belyser vikten av att förstå kunden och att kunna skapa en sömlös upplevelse för att 

försäkra sig om att kunderna ser företaget som ett enat företag, vilket samtliga fallföretag 

nämnt som ett mål med en ökad grad av integration. 
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Att förbättra sin integration och att exempelvis bli ett så kallat omni-företag är något som 

för många företag är relativt nytt. Då definitionen av begreppet integration är bred (Beck & 

Rygl; 2015; Verhoef, Kannan & Inman 2015; Emrich Paul & Rudolph 2015) leder det till 

att företags så kallade omni-strategier som tas fram av olika företag kan skilja sig från 

varandra. Kunskapen om integrationslösningar förs därmed vidare av olika företag och 

människor som alla bär på sin unika syn på fenomenet, vilket i sin tur resulterar i att 

kunskapen kring ämnet blir bred och splittrad. Studien har även identifierat att inget av 

fallföretagen haft eller har en egen avdelning eller ansvarande person för 

integrationsarbete. Detta kan tyda på att många företag ser en integrationsprocess som 

enbart ett projekt och inte som ett ständigt pågående arbete som kräver underhåll. 

 

Integration har även en stark koppling till digitalisering vilket är något som samtliga 

fallföretag belyser som ett viktigt område för fortsatt utveckling. Integration handlar till 

stor del om tekniska lösningar och Brunner och Rudolph (2015) antyder att företag med 

högre grad av integration även har kunder som i större utsträckning använder sig av mer 

avancerade digitala lösningar. I och med den ökade kunskapen hos kunderna ställs allt 

högre krav på företagen att ständigt utveckla nya digitala funktioner samt bli mer 

användarvänliga, något som fallföretagen lägger stort fokus på. Lindex menar också att den 

digitala utvecklingen ställer högre krav på de anställdas kunskapsnivå, så att de kan hjälpa 

kunderna som besöker de fysiska butikerna. Gina Tricot anser att för att lyckas utveckla 

nya digitala funktioner måste rätt person finnas på rätt plats. Det problematiska för 

majoriteten av företag på marknaden är att digitaliseringen gått och fortfarande går fort och 

många företag är fortfarande byggda på gamla IT-system. Att göra en digital förändring 

blir både svår och kostsam i och med att utvecklingen på marknaden sker i ett högt tempo. 

Ett tydligt resultat av denna studie är att digitalisering och nya IT-lösningar idag är en av 

de största utmaningarna som företag på den svenska klädmarknaden står inför eller redan 

brottas med. Utmaningen ligger i processen att utveckla nya system vilket tar betydligt 

längre tid än för kunden att skapa nya behov.  
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Det är dock inte bara att ytterligare utveckla sina system och förbättra sin integration. 

Brunner och Rudolphs studie från 2015 indikerar på att ju mer integrerade ett företags 

försäljningskanaler är, desto mer tenderar den genomsnittliga kunden att spendera. Det 

problematiska är dock att ju mer avancerade integrationssystem ett företag har, desto mer 

krävande blir kunden vilket kan bli kostsamt om man vill upprätthålla en hög kundnöjdhet. 

Peak Performance belyste även problematiken i avvägningen mellan krav från kunder 

respektive ökade intäkter. Företag agerar dock under ständig press att utvecklas och kunna 

erbjuda kunden de tjänster som efterfrågas. Dock måste alltid företagen göra en avvägning 

gällande vad som faktiskt blir en lönsam investering för företagets verksamhet och vad 

som gör kunderna nöjda. Därmed är det inte alltid en högre grad av integration som är det 

mest gynnsamma för företaget men ändå kanske det som företaget måste satsa på, just för 

att det är kundernas önskemål. 

 

Macheridis och Knutsson (2007) belyser i integrationens strukturdimension vikten av 

långsiktigt tänkande för att lyckas implementera integrationsinriktat tänkande som ett 

återkommande beteende hos de anställda. Den svenska klädmarknaden är idag en 

föränderlig bransch vilket även kräver föränderliga företag. Även detta styrker därmed att 

företag bör se integrationsarbete som en ständigt pågående process snarare än ett 

implementationsprojekt som sker under en begränsad tid, vilket även reflekteras i 

integrationens processdimension av Macheridis och Knutsson (2007). Författarnas tredje 

dimension, strategidimensionen, belyser vikten av ledningens tillvägagångssätt för att 

uppnå önskvärd integration. Av de fallföretag som uppgett att de har en god relation och 

kommunikation med högre ansatta inom företaget och där feedback och information lätt 

delges mellan avdelningarna, tycks även en bättre och mer enhetlig uppfattning av 

företagets integrationsnivå och integrationsarbete råda. 

 

Flertalet av studiens fallföretag har haft en viss uppfattning om de kunnat klassa sig själva 

som ett multi-, cross- eller omni-företag. Majoriteten av dessa företag har dock uppgett att 

de har en högre grad av integration än vad utfallet i KAI-modellen visar. Detta beror med 

största sannolikhet på att integration ofta ses ur ett kundperspektiv, vilka olika tjänster och 
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lösningar ett företag erbjuder för att kunna underlätta kundens shoppingupplevelse. Child 

(1984) belyser vikten av ett samspel mellan den interna och externa integrationen, vilket i 

praktiken inte fullständigt tycks råda då majoriteten av fokus ligger på den externa 

integrationen. Faktorerna som valts ut till KAI-modellen är mer ämnade att mäta 

integrationen ur ett företags perspektiv, alltså i högre grad intern integration, vilket kan 

leda till att utfallet i KAI-modellen och företagens egna uppfattning skiljer sig åt. Idag 

börjar många företag med att exempelvis marknadsföra sig själva som ett omniföretag, för 

att sedan lansera olika typer av tjänster för kunden. Därmed har vi fått intrycket av att det 

interna arbetet ofta kommer i efterhand, då företagen ofta har ett starkt kundfokus. Därmed 

går arbetet med den interna integrationen långsammare, vilket får en direkt effekt av att 

många anställda inte känner att de är inkluderade i arbetet med integrationen.  

 

6.2 Problematiska områden inom integrationsarbete 

Att erbjuda kunder flera försäljningskanaler är idag nödvändigt för att förbli attraktiv på 

den svenska klädmarknaden samtidigt som Ofek, Katona och Sarvary (2011) konstaterar 

att det initialt innebär en ökad kostnad. Ett flertal författare menar att flera 

försäljningskanaler skapar konkurrensfördelar, samt möjliggöra synergier mellan kanalerna 

(Porter 2001; Wolk & Skiera 2009; Herhausen et al. 2015). Att använda sig av flera 

försäljningskanaler kan vid första anblick verka smärtfritt men i takt med att företag 

erbjuder flera försäljningskanaler ökar också kundernas flexibilitet. Detta då kunder 

använder olika kanaler för olika behov vilket i sin tur ställer högre krav på företag. Att 

kunder använder en försäljningskanal för informationshämtning men sedan genomför 

själva köpet i en annan kanal är något som tas upp i teorin, exempelvis nämner E-

barometern att 45 procent av alla klädköp i nätbutiker föregås av informationshämtning i 

fysiska butiker (Postnord 2018). I praktiken har denna situation fått ett kritiskt utfall då det 

generellt råder en oro hos butikschefer att nätbutiken ska ta över de fysiska butikerna, det 

som Sonneck och Ott (2005) benämner som kannibalism. För att motverka kannibalism 

medger många butikschefer att de anställda i de fysiska butikerna har fått större ansvar när 

det kommer till att ge kunderna service. De menar att försäljningen i den fysiska butiken 

har gått från mekanisk försäljning, att varorna sålde sig själva, till att kunden idag begär 
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mer service och ställer högre krav på de anställda i fysiska butiker. För att kunna möta 

kundernas behov medger Gina Tricot att de anställda har ett stort ansvar att bemöta dessa 

behov.  

 

Förutom högre krav på service har anställda i de fysiska butikerna även fått fler 

arbetsuppgifter i takt med den digitala handelns framväxt, exempelvis i form av 

paketutlämning. För att lyckas med integrationen måste rätt förutsättningar skapas för de 

anställda i den fysiska butiken så att inte denna tjänst sker på bekostnad av det dagliga 

arbetet i de fysiska butikerna. Child (1984) belyser vikten av att en effektiv och lönsam 

integration uppnås av en sammanhållen organisation, det är alltså inte en process som kan 

genomföras av enbart ett fåtal avdelningar inom ett företag. Problematiken ligger delvis i 

företagens starka kundfokus då nya lösningar snabbt lanseras för att tillfredsställa kunden. 

Dock tycks dessa lanseringar ofta ske på bekostnad av den ena försäljningskanalen och 

dess personal. Exempelvis i fallet med paketutlämning är det en tjänst som kunderna 

efterfrågar och som därmed företagen implementerar. Den nya tjänsten blir då ytterligare 

en arbetsuppgift för de anställda i de fysiska butikerna vilket ställer högra krav på deras 

arbetstempo. Företagen måste inkludera de anställda i integrationsarbetet så att de inte 

upplever att de blir åsidosatta för kundfokuset. Om de anställda ska upprätthålla en hög 

servicenivå måste deras arbete belönas, snarare än att det slår ut negativt på de anställdas 

resultat i butiken. 

 

Idag finns möjligheten i många fysiska butiker att lägga ordrar till nätbutiken. Vid dessa 

typer av beställningar går dock enbart en liten del av försäljningsvärdet till butiken, vilket 

inte motiverar personalen till att använda denna funktion. Ofek, Katona och Sarvary (2011) 

belyser även problematiken gällande en ökad mängd returer vid införandet av en nätbutik. I 

praktiken innebär denna typ av tjänst både en ökad mängd transporter samt att den fysiska 

butiker belastas av returvärden som egentligen borde belasta nätbutiken. Dock är denna 

tjänst idag en självklarhet för många kunder men det empiriska underlaget tyder på att 

tjänsten innebär en viss problematik för många företag. Båda dessa typer av 

servicefunktioner leder till en balansgång mellan att erbjuda kunden rätt service och att 
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bevara ett bra finansiellt resultat i den fysiska butiken. Gina Tricot har dock lyckats lösa 

problematiken gällande returer genom att returvärdet dras direkt från köpets 

försäljningskanal. Om fler företag tog efter Gina Tricots finansiella lösning så skulle de 

anställda kunna ge högre service utan att behöva oroa sig för försäljningskanalens resultat. 

Det skulle även leda till färre finansiella transaktioner och en tydligare översikt av 

försäljningsstatistik, lagerdata samt kunddata. En lösning likt Gina Tricots skulle således 

förbättra integrationen inom ett företag, både tekniskt, service- samt personalmässigt. 

 

Generellt handlar dessa problematiska områdena om prioriteringar och att processer tar tid. 

Idag prioriteras kundernas efterfrågan högt för att inte företagen ska förlora sina kunder till 

konkurrenterna. Inom vissa områden prioriteras möjligheten att ge kunderna rätt service, 

högre än ett fullt fungerande system internt. Att värdet av en retur från nätbutiken belastar 

den fysiska butiken är ett exempel där företag vill uppfylla kundens behov men där 

integrationen inte har lyckats fullt ut. Vid ett sådant tillfälle blir försäljningskanalerna 

separerade och det skapar motstånd i det dagliga arbetet då de olika kanalerna har olika 

budgetar och försäljningsmål. Samtliga respondenter är medvetna om att processer tar tid 

och att de är kostsamma, vilket också nämns i teorin av bland annat Ofek, Katona och 

Sarvary (2011) och Macheridis och Knutsson (2007). Samtidigt är tid en faktor som inte 

finns på marknaden då digitaliseringens utveckling går exponentiellt snabbare är vad 

processer inom företagen gör. Frågan som företagen alltid ställs inför är hur mycket tid 

som finns innan kunderna utvecklar nya behov och krav i takt med digitaliseringens 

utveckling. 

 

6.3 Kommunikation, ledarskap och målsättnings påverkan på 

integration 

6.3.1 Kommunikation 

Integration är starkt beroende av ett gott samarbete vilket i sin tur byggs på god 

kommunikation, vilket har varit ett viktigt område för samtliga fallföretag i studien. 
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Kommunikationsflöden inom företagen sker både digitalt och fysiskt och de mest 

återkommande kommunikationsverktygen är interna appar, möten, mail samt olika forum 

för feedback. Även tidigare forskning av Beretta (2004) och Macheridis och Knutsson 

(2007) tyder på att ett digitaliserat informationsflöde, kan effektivisera 

informationsdelningen och därmed även förståelsen mellan de olika försäljningskanalerna. 

Vikten av utbildningar och upplärning har även belysts genom studien då företag lägger 

stor vikt vid att samtliga medarbetare ska vara insatta och ha en förståelse för företagets 

verksamhet och utveckling. Ju mer insatta medarbetare är i ett företags verksamhet och i 

varandras avdelningar, desto mer motivation och hängivenhet tycks yttras i deras arbete, 

vilket även går i linje med tidigare forskning (Child 1984; Beretta 2004; Macheridis & 

Knutsson 2007; Johansson & Heide 2008). 

 

Då ett företag även är ett socialt fenomen krävs det att det finns en öppenhet inom ett 

företag. Det måste därmed finnas en förståelse sinsemellan de anställda samt mellan deras 

olika avdelningarna. Studiens fallföretag har belyst vikten av fysiska besök mellan de två 

försäljningskanalerna, som studien undersöker, för att skapa en större förståelse för vardera 

kanals verksamhet samt för företagets verksamhet i stort. Dock tycks ansvaret för 

aktiviteten vara överlämnad till de anställda själva vilket ofta leder till att aktiviteten ofta 

prioriteras bort eller glöms. Detta kan då leda till att varje enskild avdelning blir mer 

isolerad i sitt egna arbete och därmed även blir mer egoistiska i sitt arbetssätt. Det här 

understryker även av Macheridis och Knutsson (2007) där stor vikt läggs vid förståelse och 

öppen kommunikation mellan avdelningarna för att möjliggöra för en ökad integration. Ett 

mer isolerat agerande inom försäljningskanalerna har exempelvis yttrat sig i de fallen där 

de anställda i butiken inte får någon möjlighet att besöka ett företags huvudkontor eller att 

personalen på huvudkontoret inte har möjlighet att besöka de fysiska butikerna. Då har de 

anställda genast känt sig mer isolerade i sin egna kanal och upplevt att de inte är en lika 

viktig del i företagets totala verksamhet. 

 

I studiens utfall visas en tydlig korrelation mellan kommunikation och integration. De 

fallföretag som tycks ha en god kommunikation inom och mellan försäljningskanalerna, 
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uppnår även en hög grad av integration i KAI-modellen. I dessa fall har samtliga 

respondenter från respektive företag haft samma uppfattning gällande KAI-modellens olika 

faktorer. Därmed har aldrig respondenternas svar skilts åt inom samma företag vilket tyder 

på god kommunikation och även en enhetlig uppfattning av företagets integrationsarbete. 

De företag som däremot har en lägre grad av integration tycks inte heller ha en lika 

frekvent kommunikation mellan företagets försäljningskanaler. Detta har yttrat sig i form 

av att respondenterna från respektive företag haft något skilda uppfattningar gällande 

arbetet med faktorerna i KAI-modellen samt att de även upplevt kommunikationen inom 

företaget olika. Vi ser därmed ett tydligt sammanhang mellan god kommunikation och ett 

framgångsrikt integrationsarbete. 

 

6.3.2 Ledarskap 

Att ledarskap är viktigt för att lyckas med ett integrationsarbete har varit en genomgående 

trend för samtliga fallföretag. Många menar att rätt ledare är avgörande för att skapa rätt 

inställning gentemot integrationsarbete då det innebär att en försäljningskanal inte enbart 

kan se till sin egna vinning. Johansson och Heide (2008) tillsammans med Beretta (2004) 

och Buchholz och Roth (1987) belyser vikten av ett starkt och passande ledarskap där 

öppen kommunikation mellan chefer och medarbetare kraftigt kan förbättra ett företags 

verksamhet. Den generella inställningen till förändringsarbete har även varit bättre hos de 

medarbetare som upplevt ett bra ledarskap inom fallföretagen. Som tidigare nämnt befinner 

sig samtliga fallföretag på en föränderlig marknad vilket även ställer krav på deras förmåga 

till flexibilitet och ledarskap. Tidigare forskning av bland annat Johansson och Heide 

(2008) har även visat att en öppen kultur där feedback och medarbetares åsikter lyfts fram, 

har en tendens att i större grad lyckas möjliggöra för innovation. Därmed kan det tänkas att 

de företagen som värderar sina medarbetares åsikter samt satsar på smidiga system för 

feedback och information, även har en större chans att utveckla sin verksamhet och 

möjliggöra för nyskapande. 
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Som tidigare nämnt anser majoriteten av studiens fallföretag att ledarskap har en stark 

påverkan på integration. Däremot tycks korrelationen vara lägre mellan ledarskap och 

integration än mellan kommunikation och integration. Trots att nästan samtliga 

respondenter i studien påpekat ledarskapets vikt är ändå utfallet av integrationsgraden 

inom fallföretagen något mer spridd. Då ledarskap är ett så pass centralt område gällande 

företagets verksamhet, är det inte märkligt att alla företag prioriterar det högt. Dock kan det 

finnas en större önskan om ett starkare ledarskap än vad som faktiskt existerar för tillfället. 

Intrycket av ett starkt ledarskap kan till exempel försämras om information och beslut tar 

längre tid än förväntat vilket kan skapa förvirring bland de anställda. Brunner och Rudolph 

(2015) belyser vikten av att ledarens arbete och företagets strategi måste ligga i linje med 

varandra. Studien kan därmed konstatera att ledarskap kan ha stor inverkan på 

integrationsarbete och andra typer av förändringsarbeten om ledarna inom ett företag 

tillhandahålls med rätt verktyg samt jobbar med sina anställda på ett korrekt och 

välanpassat sätt. 

 

6.3.3 Målsättning 

Målsättning handlar om att framställa ett önskat framtida tillstånd där målet hjälper till att 

styra aktiviteterna (Etzioni 1996; Macheridis & Knutsson 2007). Detta har varit viktigt 

bland samtliga företag och trenden tycks ligga i att målsättningen ofta är baserad på 

kundernas önskemål och tyckande. Många av företagen talar om att samtliga medarbetare 

inom ett företag måste se företagets verksamhet som en helhet och därmed lämna det 

egoistiska tänket. Att se helheten istället för delarna belyser även Macheridis och Knutsson 

(2007) och Bjerre och Lindstedt (2009) som en väsentlig del för att lyckas möta uppsatta 

mål då viljan att hjälpa till är central. Att se till helheten är ett område som tycks vara det 

mest problematiska inom samtliga fallföretag. Trots att samtliga respondenter ser på 

integration med positiva ögon så finns det fortfarande många kritiska faktorer som enbart 

gynnar den ena kanalen. Detta leder till att, speciellt medarbetarna i de fysiska butikerna, 

inte fullständigt lyckas lämna det självdrivande tänket för deras egna kanal då de 

fortfarande blir bedömda på kanalens enskilda prestation. Då exempelvis den ena kanalen 

blir drabbad av den andra kanalens användarvänliga utformning, exempelvis i form av 
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kostsamma returer som drabbar de fysiska butikerna, är det svårt för dessa medarbetare att 

ständigt se till hela verksamhetens vinning.  

 

Baserat på studiens teoretiska och empiriska underlag kan det konstateras att målsättning 

och måldrivet arbete kan förbättra samt effektivisera integrationsarbete. Bjerre och 

Lindstedt (2009) belyser vikten av att mål måste innebära ett gemensamt ansvar samt att de 

måste vara motiverande och lättolkade för samtliga inblandade parter. Hur detta sker i 

praktiken skiljer sig från teorin och det uppstår istället en skiljegrav inom företagen. 

Samtliga fallföretag har uppgett att de arbetar målbaserat, men för att mål ska ha en 

effektiv och viktig roll i arbetet måste de vara till samtliga medarbetares och 

försäljningskanalers vinning. Så länge ett företag arbetar efter mål som försvårar arbetet 

för vissa delar av verksamheten, kommer inte dessa delar motiveras av det måldrivna 

arbetet. Betoningen ligger ofta, enligt empirin, på att vara ett företag vilket ofta även är 

ambitionen med målen men utfallet blir ofta annorlunda då olika kanaler bedöms på olika 

grunder. För att lyckas med integrationsarbete räcker det inte att enbart visionen är att vara 

ett företag utan det måste även ske i praktiken. 
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7. Slutsats och diskussion 

7.1 Slutsats 

Vilken uppfattning gällande integration mellan försäljningskanaler råder bland 

anställda på svenska klädföretag? 

I den teori och litteratur som finnas att tillgå inom ämnet integration med fokus på multi-, 

cross-, och omni-kanaler, råder det en bred spridning av begreppen. Somliga författare och 

teoretiker har en mer strukturerad syn på begreppen och definierar de via ett utvalt antal 

faktorer, liknande vad vi gjort i utformandet av studiens KAI-modell. Det finns även andra 

uppfattningar av begreppen där fokus ligger på kunden och dess upplevelse i samband med 

konsumtion hos ett företag. Av de fallföretag som valt att medverka i denna studie har 

endast ett fåtal kunnat definiera begreppen multi-kanal, cross-kanal och omni-kanal. Ett 

tydligt resultat är att begreppet omni är det som är mest välkänt bland fallföretagen och 

även det begrepp som används mest. Dock har vi sett tendenser till att begreppet i största 

mån används i marknadsföringssyfte och inte för att företagets interna och externa arbete 

uppnår en viss grad av integration. Det ligger även ett tydligare fokus på att arbeta med den 

integration som berör kundens shoppingupplevelse istället för att prioritera integration i 

företagets interna arbete och processer. 

 

Vilka områden i ett företags integrationsarbete upplever anställda idag som de 

mest problematiska?  

Integrationsarbete belyses i teorin som en ständigt pågående process och inte ett 

implementeringsarbete som sker en gång. Det ligger även ett stort fokus på att inkludera 

alla delar av en organisation i integrationsarbetet och därmed samtliga anställda inom ett 

företag. Om inte personalen är inkluderad i det arbete som ska genomföras, minskar 

motivationen för arbetet vilket ofta resulterar i att slutresultatet blir sämre. Under studien 

har vi fokuserat på de anställdas uppfattning av integrationsarbetet som sker inom 

företagen. Detta för att kunna identifiera meningsskiljaktigheter mellan de anställda inom 

samma företag för att vidare kunna se hur detta påverkar integrationsarbetet. Studien visar 
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på att de företag där integrationsarbetet inte påverkar någon avdelning negativt, har de 

anställda generellt en positivare syn på integration. Inom de företag där de olika 

försäljningskanalerna är mer segregerade och där de anställda inte inkluderas lika mycket i 

integrationsarbetet, ser generellt de anställda inte integration som något nödvändigt för 

deras egna verksamhet. 

 

Ett problematiskt område som varit vanligt förekommande under intervjuerna med 

fallföretagen har varit rädslan för kannibalism av de fysiska butikerna, den finansiellt 

negativa effekten av returer samt hanteringen av paketutlämning. Samtliga av dessa tre 

grundar sig i att de anställda i de fysiska butikerna känner att de drabbas negativt av den 

höjda servicen som nätbutiken erbjuder i samband med en ökad grad av integration. Många 

av företagen marknadsför exempelvis nätbutiken i de fysiska butikerna vilket resulterar i 

att de anställda känner sig exkluderade från integrationsarbetet. I analysen har vi kunnat 

belysa vikten av att inkludera alla försäljningskanaler i ett integrationsarbete vilket även 

kommer resultera i en mer motiverad personal med en positivare syn på integration.   

 

Hur påverkas integration mellan försäljningskanaler av kommunikation, ledarskap 

och målsättning på den svenska klädmarknaden? 

I denna studie har vi valt att undersöka hur integration påverkas av kommunikation, 

ledarskap och målsättning. Samtliga av dessa begrepp belyses i teorin som viktiga faktorer 

för ett lyckat integrationsarbete inom organisationer. Kommunikation är avgörande då 

integration handlar om att inkludera samtliga delar av ett företag och att lyckas förmedla 

information om och under en förändringsprocess. Detta hade inte heller varit möjligt utan 

ett starkt och tydligt ledarskap som kunnat vägleda anställda i och under ett 

integrationsarbete. Även målsättning är viktigt för att ledare ska kunna strukturera och 

förmedla information till samtliga delar av ett företag angående vad som förväntas och vad 

som ska göras. Av de fallföretag som medverkat i studien har kommunikation varit det 

område som varit högst prioriterat som en framgångsfaktor för ett lyckat 

integrationsarbete. Med hjälp av KAI-modellen har vi även kunnat se en stark korrelation 
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mellan en uppfattning av god kommunikation inom företaget och ett enhetligt utfall av 

svaren i modellen. Fallföretagen har även uppgett att ledarskap är en viktig faktor för ett 

framgångsrikt integrationsarbete, men detta kunde inte lika tydligt urskiljas baserat på 

respondenternas svar i modellen. Målsättning var det begreppet som fick minst fokus under 

intervjuerna och därmed även det område som vi kunnat dra minst slutsatser kring. I teorin 

nämns målsättning som en viktig faktor för ett lyckat integrationsarbete men det är inte 

något som vi i denna studie kunnat fastslå lika definitivt. 

 

7.2 Studiens bidrag  

Med hjälp av de fem medverkande fallföretagen har vi kunnat fastslå att det krävs tydligare 

definitioner av begreppen multi-kanal, cross-kanal och omni-kanal. Detta för att företag 

lättare ska kunna identifiera var de befinner sig och vad de måste utveckla för att uppnå en 

högre grad av integration. Vidare har studien lyckats identifiera huvudsakligen tre 

problematiska områden som fallföretagen upplevt som problematiska i integrationsarbetet. 

Den första är oro för att nätbutiken ska ta över majoriteten av de fysiska butikernas 

försäljning. Det andra området är konflikten i vilken kanal som ska bära värdet av en retur 

och den sista är vem som ska bära bördan av paketutlämning. Dessa tre områden har varit 

återkommande hos flera fallföretag och därmed områden som vi anser är kritiska för att 

lyckas med ett integrationsarbete. Sett till företagets interna processer så ligger en stor vikt 

vid att inkludera samtliga medarbetare gällande integrationsarbetet. Studiens resultat tyder 

på att anställda får en mer positiv inställning gentemot integrationsarbete om de inkluderas 

i förändringsarbetet. För att lyckas inkludera samtliga medarbetare har kommunikationen 

mellan medarbetarna en betydelsefull roll. Dessutom är ledarskap viktigt för att möjliggöra 

och tillåta kommunikation och även för att sätta mål som gynnar båda kanalers verksamhet 

och inte bara den ena. 

 

Vi anser att denna studie har resulterat i ett antal konkreta råd som vi författare skulle vilja 

förmedla till de företag som strävar efter att förbättra sitt integrationsarbete på den svenska 

klädmarknaden. Först är det vår avsikt att KAI-modellen ska kunna användas av företag 



 78 

för att lyckas identifiera eventuella skiljaktigheter mellan anställda eller problematiska 

områden gällande integrationsarbete. Detta kan göras både internt på en avdelning men 

även inom ett företag i stort. Då vi även kunnat identifiera vikten av kommunikation 

uppmuntrar vi företag att se till sina anställdas möjlighet till intern kommunikation. 

Kommunikation mellan medarbetarna kan exempelvis underlättas genom olika tekniska 

hjälpmedel så som interna appar, vilket uppfattats som positiv av de anställda vars företag 

använder sig av detta verktyg. Vi skulle även råda företagen att se till vilka möjligheter det 

finns för de anställda att genomföra olika typer av utbildningar samt om det finns möjlighet 

att besöka och få en inblick i andra delar av ett företag. Detta har vi upplevt skapar en 

större förståelse för olika typer av förändringsarbeten vilket leder till mer positiv och 

motiverade anställda. Många företag får även in stora mängder återkoppling, både från 

kunder och anställda. Genom att ta till vara på denna information kan man ofta med små 

hjälpmedel genomföra förbättringar som gynnar alla. 

 

Om man ser till de problematiska områden som identifierats i studien så skulle vi vilja 

uppmana företag att dels se över sin hantering av värdet av returer. Idag upplever många 

anställda i de fysiska butikerna att det tar emot att genomföra returer från nätbutiken då 

deras resultat påverkas negativt av detta. Vi skulle vilja uppmana företag att se till den 

lösning som Gina Tricot använder, gällande returvärdet, vilket presenterades i empirin. 

Vidare anser vi även att det är viktigt att det finns en öppen dialog angående de anställdas 

arbetsbelastning. Många av de anställda har upplevt paketutlämning i fysisk butik som en 

arbetsbörda de inte riktigt har tid med. Därmed tror vi att arbetsgivare måste visa förståelse 

för detta och även vara öppna för alternativa lösningar som lyfts fram av de anställda. 

Slutligen finns det en generell rädsla för att nätbutiken ska ta över de fysiska butikernas 

försäljning. Detta är i princip det integration av de båda försäljningskanalerna grundar sig 

i. Vi tror att man i framtiden inte kommer kunna bedöma var försäljningskanal för sig. Att 

fysiska butiker ska nå vissa budgetmål samtidigt som företaget marknadsför nätbutiken i 

den fysiska butiken är inte hållbart. I och med att allt fler kunder använder båda kanaler vid 

ett köp är det vår mening att man snart kommer behöva se till det totala företagets 

försäljning, istället för till vardera försäljningskanalen. Vi anser även att en egen avdelning 
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för hantering av integrationsarbete hade underlättat många frågor och problem, och vi tror 

även att detta kommer bli mer efterfrågat ju längre den digitala utvecklingen når. Det är vår 

förhoppning att dessa slutsatser kan vara till hjälp för företag som strävar efter att utveckla 

sin integration på den svenska klädbranschen. 

 

7.3 Studiens begräsningar 

Studien innehåller vissa begränsningar som kan ha påverkat det resultat vi har fått fram. 

Att vi endast har intervjuat en anställd på Lindex respektive By Malina kan ses som kritiskt 

då svaren från dessa två företag enbart är från en infallsvinkel. Detta jämfört med de andra 

fallföretagen där en anställd från respektive försäljningskanal har kunnat förmedla sitt 

budskap. Företag av olika storlek valdes till studien för att få en bredare bild av branschen 

men vi har inte undersökt om det finns något samband mellan företagens storlek och deras 

grad av integration, vilket kan vara en faktor som hade kunnat ge mer klarhet i studiens 

utfall. Även det faktum att Peak Performance är ett franchiseföretag har vi förbisett, då vi 

inte inkluderat några av de butiker som tillhör franchiseverksamheten. Dock kan detta 

påverka hur företaget jobbar med integration inom företaget vilket vi inte tagit hänsyn till i 

studien. 

 

Vi har även valt att undersöka fallföretagens grad av integration ur just företagens 

perspektiv. Självfallet är sannolikheten stor att resultatet fått ett annat utfall om vi även 

hade inkluderat kundperspektivet. Detta blev dock en begränsning med hänsyn till den 

tidsram som studien skulle färdigställas inom. Vidare är studiens även begränsad i form av 

de sex faktorer som vi valde att inkludera och undersöka med hjälp av studiens KAI-

modell. Hade företagens grad av integration mätts med hjälp av fler eller andra faktorer 

hade detta sannolikt påverkat utfallet av studiens resultat.  
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7.4 Förslag till framtida forskning 

Företags integrationsarbete är ett område som ständigt utvecklas i och med den nära 

kopplingen till digitalisering. Under studiens empiriinsamling har vi kommit i kontakt med 

begreppet unified commerce som många anser är nästa fas för detaljhandeln. Begreppet 

bryter ner skillnaden mellan kanalerna ytterligare ett steg och vi anser därför att detta hade 

utgjort intressant framtida forskning. 

 

I samtliga av studiens fallföretag har den finansiella uppdelningen mellan 

försäljningskanalerna varit ett återkommande problem.  Detta då intentionen idag är uppnå 

en högre grad av integration men trots detta bedöms försäljningskanalerna fortfarande på 

sin individuella, finansiella prestation.  Vi anser därför att finansiell uppdelning och 

bedömning av försäljningskanaler hade varit ett intressant område för framtida forskning. 

 

I studien framgår det att kundernas krav har ökat i takt med digitaliseringens utveckling. 

Detta har i sin tur ändrat de anställdas roll i fysiska butiker, då deras arbete gått från en mer 

mekanisk arbetsmetodik till en mer serviceinriktad. Många av butikscheferna i studien tror 

att den fysiska butiken kommer att omvandlas till så kallade showrooms där kunden kan 

känna och klämma på varorna för att sedan genomföra själva köpet i nätbutiken. Vilken 

roll fysiska butiker kommer att ha i framtiden är av intresse att ta upp i framtida forskning. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Beck, N. & Rygl, D. ”A taxonomy of multiple channel retailing” 
 

 

 

Beck, N. & Rygl, D / Journal of Retailing and Consumer Services 27 (2015) 170-178 

 

  



 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Presentera oss själva och studiens syfte.  

De fyra grundläggande principerna:  

• Klargör för intervjuobjekten att informationen endast kommer att tillämpas för denna 

studie  

• Presenterar studiens syfte och momenten som ingår i intervjun 

• Klargör att medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas om så önskas 

• Fråga om intervjuobjektet vill vara anonym 

 

Introduktionsdel:  
1. Vilken position har du inom XXX, och hur länge har du jobbat inom (ex. nätbutik/fysisk 

butik)? 

2. Kan du berätta lite kort vad ditt dagliga arbete innebär på XXX? 

3. Definiera begreppen multi; - cross; och omni-kanaler  

4. Råder det en otydlighet gällande begreppen? 

5. Används begreppen i ditt dagliga arbete? 

6. Tror du att alla anställda på XXX har samma uppfattning/definition gällande begreppen? 

 

Huvuddel - Modellen: 
Returer • Hur går era returer till? Kan man returnera en vara i valfri kanal 

oberoende av var man köpt den? 
• Få klarlagt hur det ser ut mellan de olika kanalerna! 
• Hur delar ni upp värdet för returer?  

Ex; Ska returer i butik från nätbutiken tillhöra nätbutiken och inte 
den fysiska butiken? 

Erbjudande/ku
ponger 

• Kan en kund använda en kupong/ett erbjudande som den erhållit via 
ex. ett köp eller kundklubb i både fysiska butiker och i nätbutiken 
eller varierar det? 

• Vid nej: Hur kommer det sig?  



 

Prissättning  • Hur går prissättning till och är det samma priser online och offline? 
       50%, 80% 95-100% 
• Hur ser det ut när det kommer till REA? 

Lagerdata • Hur hanteras lagerdata? 
• Har båda kanalerna tillgång till varandras och centrallagrets 

lagersaldon? 
Kunddata • Vad innebär kunddata för er och hur viktigt är det för er verksamhet? 

• Hur samlas kunddatan in? 
• Har båda kanalerna tillgång till samma kunddata? Utveckla gärna! 
• Reg kund vid köp? 

Sortiment • Har båda kanalerna exakt samma sortiment? 
• Nej; Hur går val av sortiment till? 

  
Avslutningsdel: 

Integration 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Varför arbetar ni med flera försäljningskanaler? 
• Strävar ni efter att era försäljningskanaler ska vara integrerade? 
Ja; Vad är målet med integrationen? 
 Nej; varför inte? 
  
• Ur ett företagsperspektiv, anser du att ett integrerat arbete är bättre 

än separerat?  
Ja, vilka fördelar finns? 
Nej, varför? 
 
  
 

• Känner du dig involverad i arbetet med att integrera 
försäljningskanaler? 
 - Ja, på vilket sätt? 
 - Nej, är det något du hade velat vara mer? 
  
 

• Är ni nöjda med den integration som är idag mellan kanalerna eller 
jobbar ni aktivt med att förbättra den? 
 - Hur I så fall? 
  
 



 

  
  
  
  
  
  

• På vilket sätt hjälper ni varandra på avdelningarna med att förbättra 
integrationen mellan kanalerna? 
  
 

• Vad anser ni är de mest problematiska faktorerna för en lyckad 
integration mellan försäljningskanalerna? 
 - hur arbetar ni med att förbättra dessa faktorer? 
  
 

• Satsar ni extra på någon av kanalerna? Vilken? 
 - Hur påverkar detta verksamheten och de anställda inom den andra 
kanalen? 
  
 

• Hur ser ni på att kunder ofta använder en kanal för research men sen 
kanske genomför själva köpet i en annan kanal? 

  
Delad 
uppfattning  
  
  
  
Förståelse  
  
  
  
  
  
Kommunikatio
n 

• Tror du att en anställd från nätbutiken/fysisk butik hade klassificerat 
ert företag på samma sätt gällande integrationen? 
 Ja - 
 Nej- var tror du skillnaden hade varit? 

  
• Känner du att du som jobbar med nätbutiken/fysiska butiker har 

förståelse för och inblick i verksamheten i fysiska 
butiker/nätbutiken? 
 Om nej; hade du velat ha bättre förståelse? 

  
• Hur mycket kommunikation sker mellan kanalerna?  

- hur ofta har ni kontakt med nätbutiken/fysiska butiken gällande 
integrationen av kanalerna?  
- vilka kommunikationsverktyg används? 
  
 

• Har ni någon avdelning/person som arbetar med samarbetet mellan 
kanalerna nätbutik och fysiska butiker? 
 - Ja, vad gör denna avdelningen? 
 - Nej, tror du att det hade underlättat? 

  
Ledarskap  • Vilken inverkan har ledarskap på integrationen mellan 

försäljningskanalerna? 



 

  
 

• Har ledarskap en viktig roll för integrationen mellan kanalerna? 
 - Om ja, varför och hur arbetar din chef för att förbättra 
integrationen? 

  
Framtida 
utveckling  

• Vad anser ni är den största utmaningen gällande integrationen 
mellan försäljningskanalerna för ert företag just nu och därmed även 
kanske ert främsta utvecklingsområde? 

  

  


