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Sammanfattning 
)

Titel: Organisationens resa mot en omnikanalstrategi – En studie om implementering av omnikanal 
och de utmaningar det kan innebära  

 

Författare: Hanna Oskarsson och Selma Topalovic 

 
Handledare: Jon Engström 

 
Bakgrund: Digitaliseringen har bidragit till nya kommunikationsvägar och förbättrade produkter och 

tjänster. Möjligheterna som kommer med digitaliseringen leder till ökade krav på en sömlös 

shoppingupplevelse. Det ställer krav på företagen att uppdatera sina strategier och anpassa 
organisationen för att lyckas tillmötesgå kundens behov. Omnikanal är en strategi som vuxit fram i 

samband med digitaliseringen. Fenomenet är dock fortfarande ett oexploaterat område och avsaknad 
forskning på organisationens perspektiv. Därmed är det av intresse att undersöka strategin i praktiken. 

  
Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för omnikanal och den organisatoriska 

påverkan en implementering kan innebära, samt identifiera de utmaningar inom organisationen som 

företag upplever. 
 

 
Metod: Studien är en kvalitativ flerfallstudie med ett fenomenologiskt perspektiv och abduktiv ansats. 

Det empiriska materialet samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer med sju fallföretag där 
intervjuguide med öppna frågor baserades på teman anpassade efter studiens syfte.  

 
Slutsats: Studien visar att teorins definition på begreppet omnikanal inte alltid har samma innebörd 
som praktikernas, men att det är viktigare att uppnå målet med strategin än att identifiera sig med en 

teoretisk definition. Implementeringen påverkar organisationen genom omorganisering till mer 
decentraliserade strukturer. Införandet av nya enheter eller krossfunktionella team för att säkerställa 

bättre kommunikation anses också som en viktig påverkan. Många av de påverkande faktorerna är dock 
också de främsta utmaningarna där teknik, kompetens och internkonkurrens hämmar arbetet mot 

omnikanal.  
 
Nyckelord: kanaler, omnikanal, organisation, integration)
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Abstract$
)
Title: The Organisation’s Journey Towards an Omnichannel Strategy – A study about the 
implementation of omnichannel and the challenges it may pose  

 

Authors: Hanna Oskarsson and Selma Topalovic 
 

Supervisor: Jon Engström  
 

Background: Digitalisation has contributed to new communications and improved products and 
services. The opportunities that comes with digitalisation leads to increased demand for a seamless 

shopping experience. It places demands on the companies to update their strategies and adjust the 
organisation in order to succeed in meeting the customer’s needs. Omnichannel is a strategy that has 

emerged in connection with digitalisation. The phenomenon is still an unexplored area and there is lack 

of research on organisations perspective which makes it of interest to study the strategy in practice.  
 
Purpose: The purpose of the study is to create deeper understanding of omnichannel and the 
organisational impact an implementation can entail, and also identify the challenges within the 

organisation that companies experience. 
 

Methodology: The study is a qualitative multiple case study with a phenomenological perspective and 

abductive approach. For the data collection, eight semi-structured interviews with seven case 
companies has been conducted. The interview guide included open questions based on themes adapted 

to the purpose of the study.  
 
Conclusion: The result of the study shows that the definition of the term omnichannel do not always 
have the same content in theory as for practitioners and that it is more important to achieve the goal of 

the strategy rather than to identify with a theoretical definition. The implementation affects the 

organisation through reorganisation into more decentralized structures. The introduction of new units 
or cross-functional teams to ensure better communication is also considered as an important impact. 

Many of the influencing factors, however, are also the main challenges where technology, competence 
and internal competition obstruct the work against omnichannel.  

 
Key words: channels, omnichannel, organisation, integration  
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1.)Inledning)

1.1)Bakgrund))

Metoder och tekniker som hjälper människor att hantera och förstå information har funnits 

lika länge som samhällen existerat (Cöster & Westelius, 2016). Under de senaste decennierna 
har världen vittnat en digital revolution och digitaliseringen är en pågående process som 

kontinuerligt sker (Tillväxtverket, 2017). Digitaliseringen avser förbättrade produkter och 
tjänster men även användandet av dem genom ny teknik (Berman, 2012). De nya och 

smartare produkterna genererar data i mycket större mängder än tidigare då företag istället 
aktivt arbetade med att samla in data genom olika delar av värdekedjan (Porter & 

Heppelmann, 2014). Det kunde vara data och analys baserad på orderbekräftelse eller 

interaktion med leverantören tillsammans med externa resurser, exempelvis 
undersökningar. Datamängden öppnar många möjligheter förutsatt att företag skapar 

systematiskt arbete med att processa rätt data som ger tänkbara prediktiva insikter som är 
av operativt värde för organisationen. 

 
Digital transformation ger företagen unika möjligheter men skapar även stor förväntan hos 

kunden (Accenture, 2019). I takt med stigande förväntningar ökar också företagens 
investeringar i digital teknik. Företagens ökade projekt i digitalisering (Matt, Hess & Benlian, 

2015) är enligt Tillväxtverket (2017) företags sätt att arbeta med konkurrenskraften. 

Digitalisering handlar inte enbart om nya produkter eller ny teknisk utrustning, likaså 
handlar det om effektivisering av företagets verksamhet eller utvecklande av nya 

affärsmodeller (Berman, 2012). För att inte riskera att slås ut från marknaden behöver 
företag uppdatera sig i samma takt som digitaliseringen (Tillväxtverket, 2017). 

 
Det är ingen nyhet att digitaliseringen präglar samhället men det är intressant att beakta hur 

den digitaliserade verkligheten påverkar människans vardagsliv, organisationers arbetssätt 

samt modell- och processförändringar (Porter & Heppelmann, 2014). För att kunna 
konkurrera i denna snabbt utvecklande omgivning krävs det att organisationen integrerar en 

digital strategi i den övergripande affärsstrategin (Kane, 2016). Det är viktigt att beakta olika 
aspekter av organisationen och se omvärlden men också hur organisationen uppfattar sin 

omvärld (Mintzberg, 1987). Organisationen består av olika dimensioner där strategi, struktur 
och kultur är några av de organisatoriska dimensionerna som bör anpassas för att kunna 

hantera de nya digitala trenderna (Kane et al., 2016).  

 
Utveckling av ny teknik, mobila enheter och mjukvaror som exempelvis appar, mobila 

betaltjänster samt platsbaserade tjänster har möjliggjort en ökad kommunikation mellan 
kund och företag eftersom möjligheterna till att engagera sig med kunden är många fler 
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(Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Kunden kan, baserat på sina preferenser och situation, 

välja vilken kommunikationsväg som önskas med företaget i den specifika situationen 

(Pantano & Viassone, 2015). För detaljhandeln har spridningen av kanaler genom vilka 
kunderna kan interagera med företag varit en av de mest dramatiska trenderna (Neslin et al., 

2006).  
 

Kanalerna är olika tillvägagångssätt att kommunicera och finns både online och offline. De 
består av bland annat webben, sociala medier, fysiska butiker, TV och katalog. Många företag 

insåg betydelsen av att gå från endast en kanal till att bredda sina kanaler och erbjuda kunder 

valmöjligheter (Pantano & Viassone, 2015).  I samband med digitaliseringen innebar detta 
en utveckling till multikanal. Multikanalstrategi är en strategi där de olika kanalerna 

företaget har och använder kan liknas vid silos (Berman, 2012). Detta innebär oftast att de 
olika kanalerna styrs separat av olika personer eller funktioner inom företaget och att det inte 

finns tydlig interaktion mellan dem (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Multikanalstrategi 
erbjuder ökad tillgänglighet av flera kanaler vilket möjliggör snabbare sökning och således 

ökad service, tjänstekvalitet och därmed ökad total kundnöjdhet (Pantano & Viassone, 2015).  
Trots ökad kundnöjdhet (Pantano & Viassone, 2015) kan de olika kanalerna medföra delade 

budskap, vilket i sin tur kan förvirra kunden (Melero, Sese & Verhoef, 2016). Förvirringen 

uppstår när priser, sortimentet eller kampanjer skiljer sig mellan olika kanaler, vilket ofta 
blir konsekvensen av en multikanalsstrategi där kanalerna styrs isolerat från varandra.  

 
Ökade investeringar i digitalisering och teknik bland företag innebär även ökad kompetens 

inom området och ökad betydelse av att utmärka sig på annat sätt (Accenture, 2019). 
Möjligheterna som kommer med digitaliseringen bidrar också till ökade krav och 

förväntningar på service från kunden. Förvirringen som multikanalstrategi ibland kan skapa 

hos kunden behöver elimineras och gapet mellan kanalerna bryggas. Idag förväntas en 
sömlös kundupplevelse vilket har varit drivkraften till framväxten av fenomenet omnikanal 

(Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). Med en omnikanalstrategi är distinktionerna mellan 
offline och online försvunna (Brynjolfsson, Hu & Rahman, 2013) och kunderna rör sig fritt 

mellan kanaler genom en och samma transaktionsprocess (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). 
Omnikanal innebär integrerade kanaler som bidrar till en sömlös kundupplevelse. Den 

sömlösa kundupplevelsen ger möjlighet att vara i en butik, som representerar en offline-

kanal, och samtidigt ta upp mobilen, en online-kanal, för att söka vad produkten kostar på 
hemsidan. Denna process sker per automatik för kunden utan någon reflektion över att man 

går från den ena till den andra kanalen. Ett tydligt exempel på omnikanal är Rebecca Minkoff 
som bland annat använder virtuella speglar och provrum där kunden har möjlighet att både 

interagera med personalen på ett helt nytt sätt men även få en unik shoppingupplevelse 
(Culp, 2015). Rebecca Minkoff utgår ifrån tre nyckelbegrepp för ett lyckat gemensamt arbete 

mot en sömlös kundupplevelse; kommunikation, expertis och ledarskap. Om strategin är 
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utförd på ett korrekt sätt kan en omnikanalupplevelse sudda ut distinktionen mellan fysisk 

och online interaktivitet (Brynjolfsson et al., 2014 via Cummins, Peltier & Dixon, 2016). När 

kunden inte upplever övergångarna kan det benämnas som en omnikanalupplevelse 
(Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). För att möta kundens behov och förväntningar av att 

kunna handla sömlöst och ha en personlig köpupplevelse behöver företag jobba mer mot en 
omnikanalstrategi (Rigby, 2011).  

 

1.2)Problemdiskussion))

Organisationsförändringen mot en omnikanalstrategi kan innebära ett omfattande projekt 
för många företag (Lemon & Verhoef, 2016). Att samordna sina kanaler är ett problem flera 

företag har (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). För att överleva i den digitaliserade 

omgivningen behöver den digitala aspekten genomsyra organisationens olika dimensioner 
(Kane et al., 2016). Strategin, strukturen och organisationskulturen är några organisatoriska 

dimensioner som bör anpassas för att kunna hantera de nya digitala trenderna (Kane et al., 
2016).  

 
Ett stort antal företag har fortfarande en funktionell struktur där de olika 

marknadskanalerna behandlas separat och oftast också sköts av olika personer och 

avdelningar som inte samarbetar (Melero, Sese & Verhoef, 2016; Piotrowicz & Cuthbertson, 
2014; Accenture, 2014). Detta arbetssätt och organisering bidrar dock inte till en sömlös 

upplevelse utan kan snarare, i värsta fall, bidra till konflikter inom organisationen gällande 
samma kunder (Accenture, 2014). Möjligheterna till ökad kommunikation via flera kanaler 

har utvecklat och förändrat kundens köpbeteende (Hagberg, Sundstrom, Egels-
Zandén,2016). Utvecklingen till ett köpbeteende där kunden använder olika kanaler vid 

samma köpprocess har medfört att kunder förväntar sig att det inte ska vara något problem 

att röra sig mellan kanalerna (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). Avdelningar som arbetar 
med olika kanaler behöver därför integreras och kommunicera samma budskap för att 

kunden inte ska upptäcka eller uppleva störningar när den byter kanal (Melero, Sese & 
Verhoef, 2016). För att uppnå detta behövs en struktur och ett ledarskap som främjar och 

förespråkar samarbete över gränserna inom organisationen samt en kultur där risktagande 
inte är en rädsla (Kane et al., 2016).  

 
Forskning visar att omnikanal inte har en entydig definition (Brynjolfsson, Hu och Rahman, 

2013; Ailawadi & Farris, 2017; Piotrowicz och Cuthbertson, 2014) vilket tyder på att 

fenomenet är relativt nytt. Omnikanal erbjuder integrerade kanaler och förbättrad service 
vilket följaktligen leder till en förbättrad kundresa och lojala kunder (Mladenow, Mollova & 

Strauss, 2018). Lojala kunder har en tendens att spendera mer pengar och vara mindre 
priskänsliga, något som påverkar företagens lönsamhet positivt. Omnikanal kan därmed ses 

som något positivt, dock är taktiken för att implementera en omnikanalstrategi med 
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framgång ännu inte självklar (Brynjolfsson, Hu & Rahman, 2013). Implementeringen kan 

påverka organisationen ur flera perspektiv och innebära vissa utmaningar som stora IT-

investeringar, omorganisering, prissättning eller transparens mellan kanalerna (Mladenow, 
Mollova & Strauss, 2018). Det har däremot inte studerats på organisationer som 

implementerat omnikanal för att identifiera den verkliga och praktiska påverkan   och 
utmaningen det kan innebära. Eftersom implementering av nya strategier oftast är 

omfattande och tar tid (Lemon & Verhoef, 2016) har många praktiker inte hunnit 
implementera en fullt integrerad omnikanalstrategi. Att fenomenet på lång sikt innebär 

lönsamhet för organisationen samt bidrar till en sömlös kundresa gör omnikanal till ett 

problem värt att lösas (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). 
 

Efter litteraturgenomgången av tidigare forskning inom området omnikanal kan det 
konstateras att forskningen främst fokuserar på två huvudområden; kundperspektivet och 

teoretikernas uppfattning av fenomenet och dess utmaningar. Teoretiker i detta 
sammanhang definierar vi som forskare eller författare av tidigare studier. Omnikanal är en 

strategi som erbjuder bättre kommunikation och engagemang med kunden (Mladenow, 
Mollova & Strauss, 2018) samt en strategi som ska uppfylla kundernas ökade krav av sömlös 

kundupplevelse (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Kunden är med andra ord central, men 

för att lyckas tillmötesgå kundens krav och förväntningar är det av större vikt att diskutera 
organisationens interna arbete mot omnikanalstrategi. Detta för att identifiera 

utmaningarna och de faktorer som påverkar organisationer för att således kunna hantera 
dessa vid en implementering. Omnikanal har blivit ett allt viktigare koncept men vi har 

noterat en avsaknad av studier som undersöker organisationers perspektiv och uppfattning 
av fenomenet. För att skapa en djupare förståelse för omnikanal är det av relevans att studera 

företag som har, eller har haft, pågående arbete med strategin för att lyckas identifiera de 

utmaningar som förekommer i praktiken. Eftersom det saknas tydliga definitioner kring 
omnikanal samt vilka riktlinjer organisationer bör utgå ifrån för att lyckas (Brynjolfsson, Hu 

& Rahman, 2013) finns behov av att studera praktikernas erfarenheter och den påverkan på 
organisationen de upplever.  
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1.3)Syfte)och)forskningsfrågor)

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för omnikanal och den organisatoriska 
påverkan en implementering kan innebära, samt identifiera de utmaningar inom 

organisationen som företag upplever. 
 

Inom ramen för syftet kommer följande frågeställningar behandlas:  
 

●! Vad är organisationers uppfattning av omnikanal? 

●! Vilken organisatorisk påverkan med avseende på dimensionerna strategi, struktur 
och kultur har implementeringen av en omnikanalstrategi?  

●! Vad upplever organisationer är de främsta interna utmaningarna med att 
implementera en omnikanalstrategi?  

 
 

 

)

)

)

)

)
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2.)Metod))
Detta avsnitt presenterar studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt samt 

tillvägagångssätt och genomförande. Det ges en beskrivning av datainsamlingen genom 

urval och intervjumetod. Slutligen diskuteras studiens kvalitet och de etiska aspekter som 
tas hänsyn till för att påvisa hur dessa har säkerställts.   

)

2.1)Val)av)vetenskapligt)perspektiv))

Justesen och Mik-Meyer (2011) argumenterar för vikten av valet av vetenskapligt perspektiv 
och hur detta val präglar hur undersökningen ska tas an samt hur perspektivet har inflytande 

på det resultat som ämnas åstadkommas inom studien. Perspektivet inringar de 
kunskapsteoretiska antaganden och kunskapsintressen som står aktuella för en studie.  

 

Valet av vetenskapligt perspektiv har utgått ifrån studiens problemformulering och syfte. Det 
perspektiv som valts att appliceras är det fenomenologiska perspektivet med anledning av att 

studien lägger vikt vid subjektets uppfattning och påverkan av omnikanal samt hur den kan 
komma att utmanas vid implementeringen. Justesen och Mik-Meyer (2011) förklarar att i 

undersökningar inom det fenomenologiska perspektivet är det viktigt att få fram verkligheten 
på det sättet som människorna uppfattar den. Målet för en fenomenologisk studie ligger 

därför inte i att förklara ett fenomen, utan snarare att visa en förståelse för det. Inom 

fenomenologin gäller det att kunna beskriva en direkt upplevelse med anledning av att 
intresset ligger i att förstå den bestämda kontexten som undersöks (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Empirin i denna studie utgörs av respondenternas upplevelse och påverkan av 
omnikanal, därav står subjektet i centrum vilket är relevant i ett fenomenologiskt perspektiv. 

Ett realistiskt perspektiv är inte aktuellt eftersom fokus inte ligger på om respondenternas 
svar kan verifieras som sanna eller inte. Det realistiska perspektivet förutsätter objektivitet 

och neutralitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011) vilket inte är i linje med studiens syfte där 

förståelse ska skapas och subjektets uppfattning undersökas. Av anledningen att kvalitativa 
studier innehar en mer tolkande karaktär anses det realistiska perspektivet oftast inte 

relevant av forskare (Bryman och Bell, 2013). 
 

2.2)Val)av)forskningsstrategi)
Bryman och Bell (2013) beskriver hur forskningsstrategi formar den inriktning 

genomförandet av forskningen tar och hur strategin utgår ifrån relationen mellan teori och 
forskning. Distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi är att den 

sistnämnda genererar data som möjliggör kvantifierbara analyser medan kvalitativ metod 

bygger på ord och kontext (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvantitativ forskning understryker 
kvantifiering (Bryman & Bell, 2013) och har som syfte att visa generella mönster och 
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beskrivning av hur samhällsförhållanden ser ut just nu eller de kausala sambanden (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Den kvalitativa strategin har ett mer subjektivt angreppssätt där vikten 

ligger på ord och hur individer målar upp sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013). Den 
kvalitativa metodens målsättning är att ge ökad förståelse av det studerade fenomenet 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011).  
 

Eftersom syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för fenomenet omnikanal 
som strategi antar studien en kvalitativ strategi. Då studien är explorativ och bygger på 

respondenternas tolkning av fenomenet och deras sociala verklighet anses en kvalitativ 

forskningsstrategi mest lämplig. Genom att komma i närmare kontakt med företag som antar 
en omnikanalstrategi kan vi få en djupare inblick i deras relation till fenomenet omnikanal. 

Detta anser vi åstadkomma bäst med en kvalitativ forskningsstrategi då kvalitativ forskning 
fokuserar på att låta individen utmåla sin verklighet. Dessutom passar den kvalitativa 

forskningsdesignen med det fenomenologiska perspektivet (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 
som antagits i studien.  

 

2.3)Val)av)forskningsansats)

Bryman och Bell (2013) diskuterar hur forskares synsätt på sambandet mellan teori och 

forskning varierar beroende på vilken ansats som valts till studien. Ansatsen bestämmer om 
teorin ska prövas eller genereras. En studie kan utgå ifrån den abduktiva, induktiva eller 

deduktiva ansatsen där de vanligaste är induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 
2017). En induktiv ansats utgår ifrån insamlad data och observationer för att dra slutsatser 

till formning av nya teorier eller generalisering. Denna brukar oftast förknippas med den 
kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2013).  En deduktiv ansats har en motsatt process där 

forskaren utgår ifrån teori som sedan försöker förklara den insamlade datan (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Deduktion förknippas oftast med kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 
2013). En abduktiv ansats har inslag av både induktion och deduktion men tillför nya och 

egna moment (Alvesson & Sköldberg, 2017). Ansatsen innebär ett växelvist arbete mellan 
teori, som förfinas, och empiri, som successivt utvecklas. Fördelen med en abduktiv ansats 

är att den innefattar förståelse, något de andra ansatserna misslyckas med (Alvesson & 
Sköldberg, 2017). 

 
Denna studie antar en kombination av de vanligaste ansatser och utgår därför ifrån en 

abduktiv ansats. Studien har inslag av en deduktiv ansats eftersom teorier och tidigare 

forskning har samlats in som utgångspunkt för empiriinsamlingen. Den har dock även inslag 
av en induktiv ansats då den empiriska datan utgör grunden för analysen och slutsatsen. 

Under litteraturgenomgången lyckades vi inte hitta mycket forskning och teori angående 
omnikanal där organisationers synsätt och arbetssätt med fenomenet specifikt diskuteras. 

Den teoretiska referensramen och empirin har utvecklats under arbetets gång och växelvis 
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inhämtats och reviderats, något en abduktiv ansats förespråkar. Studien eftersträvar en ökad 

förståelse av fenomenet och de organisatoriska utmaningarna företag upplever i 

implementeringen av omnikanal. Den växelvisa arbetsprocessen har genererat en successivt 
ökad förståelse för detta. Dessutom passar en abduktiv ansats vid fallstudiebaserad 

undersökning (Alvesson & Sköldberg, 2017) vilket denna studie är.  
 

2.4)Val)av)forskningsdesign)
Avsikten med valet av forskningsdesign är att bestämma ramen för datainsamlingen och 

analysen av denna. Forskningsdesignen visar vägen för hur forskningsmetoden ska 
struktureras och analyseras (Bryman & Bell, 2013).  

 

Forskningsdesignen som valts till denna studie är en multipel fallstudie, även kallat 
flerfallstudie. En flerfallsstudie kännetecknas av att data samlas in från fler än ett fall i syfte 

att tillsammans studera en generell företeelse (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2006), i detta fall 
omnikanal. Vid genomförandet av en fallstudie är målet en analytisk generalisering, vilket 

innebär att utveckla och generalisera teoretiska påståenden, inte att beskriva frekvenser av 
ett fenomen (Yin, 2006). Studien ämnar inbringa en helhetsförståelse för hur fenomenet 

omnikanal påverkar en organisation internt, därför valet av en multipel fallstudie för att 

kunna se på fenomenet från olika organisationers perspektiv. Sju organisationer i olika 
branscher valdes ut för att undersöka respektive organisations uppfattning och påverkan av 

omnikanal för att sedan utifrån den insamlade datan kunna utöka eller generalisera teori, 
även kallat analytisk generalisering vilket enligt Yin (2006) även är målet för en fallstudie.  

!

2.5)Datainsamling)

2.5.1)Urval)

Kvalitativa studier avser oftast inte att generalisera resultat (Bryman & Bell, 2013) vilket är 

den främsta argumentationen till att studien tillämpar ett icke-sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval innebär att samtliga i en population har möjlighet att bli valda för att sedan 
generalisera det resultat som erhålls. Denna studie har inte tillgängligheten att nå ut till och 

kartlägga samtliga företag och lämpliga respondenter som arbetar med omnikanal på grund 
av geografiska, tids- och kostnadsaspekter. Därmed är det inte motiverat att försöka uppnå 

ett sannolikhetsurval. När restriktioner som dessa finns är det lämpligt med icke-
sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.5.2)Val)av)fall)

Studien har tillämpat strategiskt urval med inslag av ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval beskrivs enligt Alvehus (2013) som urval baserat på det som finns nära 
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tillgängligt. Risken med bekvämlighetsurval som metod är att den kan styra forskningsfrågan 

eller spegla en specifik grupp istället för bredare fenomen. Strategiskt urval beskrivs som 

lämplig när man vill nå personer med specifika erfarenheter. Risken med metoden är dock 
att författarna kan bli för strategiska och utelämna respondenter eller företag som kan vara 

av betydelse (Alvehus, 2013).  
 

Studiens intresse var att nå fallföretag som kan förhålla sig till forskningsfrågorna. För att 
finna våra fall söktes därmed företag som har, eller har haft, ett arbete mot 

omnikanalstrategi. För att uppnå ett mer nyanserat resultat har studien utgått ifrån ett 

heterogent urval och inte begränsat sig till en viss bransch eller sektor då variation och olika 
infallsvinklar kan bidra till en djupare förståelse av fenomenet genom olika aspekter 

(Alvehus, 2013). Variationen i urvalet reducerar även riskerna som finns med 
bekvämlighetsurvalet samt det strategiska valet. Dessutom är ett heterogent urval enligt 

Alvehus (2013) mer i linje med en kvalitativ undersökning. Potentiella analysobjekt 
kontaktades via mail, samtal eller besök i butiken.  

 

2.5.3)Val)av)respondenter))

En form av icke-sannolikhetsurval är målstyrt urval, vilket har använts i valet av 

respondenter. Målstyrt urval har som syfte att strategiskt välja deltagare som är relevanta för 
studiens forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2013). Urvalsmetoden har inte som syfte att 

uppnå slumpmässiga val av deltagare men kan spegla en variation bland deltagarna.  
 

Respondenter som var av intresse för denna studie är personer som arbetar på företag som 
har, eller har haft, aktivt arbete mot eller med omnikanalsstrategi samt personer med 

kännedom kring strategifrågor och organisation. Majoriteten av intervjuerna utfördes på 

huvudkontoret där personal med fokus på hela värdekedjan och organisationen ligger. Några 
intervjuer utfördes även på butiksnivå där vi valde att intervjua butikscheferna som anses 

vara mest kunniga och relevanta inom området på enhetsnivå. Valet av att intervjua 
huvudkontoret och butikschefer grundar sig i att beslut om strategifrågor som omnikanal 

oftast tas på högre nivåer där vi också ansåg att mest kompetens kring ämnet fanns.  
 

Totalt genomfördes åtta intervjuer. Nedanstående tabell presenterar respektive respondents 

namn, företag de arbetar på samt befattning. Eftersom ingen av respondenterna valde att 
vara anonyma kommer respondenterna att benämnas enligt deras efternamn i kommande 

empiri- och analysavsnitt.  
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Figur 1 - Studiens respondenter  

 

Val av antal intervjuer gjordes inte på förhand utan intervjuförfrågningar lades successivt 
under arbetets gång. Enligt Alvehus (2013) är det generellt svårt att på förhand välja rätt 

antal intervjuer. Författare söker en mättnadspunkt där samma information återkommer för 
att veta att ytterligare intervjuer inte bidrar till ny information. Intervjuerna genomfördes 

löpande och fler intervjuer efterfrågades under empiriinslamlingens gång i den mån vi kände 

att de var nödvändiga. Efter åtta intervjuer fann vi mönster och upplevde en mättnadspunkt 
där ytterligare intervjuer inte hade bidragit till att uppfylla studiens syfte.  

 

2.5.4)Semi1strukturerade)intervjuer)

Intervjuer är en vanligt förekommande teknik för insamling av empirisk data vid kvalitativ 
forskning (Bryman & Bell, 2013). Intervju definieras som “ett utbyte mellan två personer 

som samtalar om ett tema av gemensamt intresse” (Kvale, 1997:27 via Bryman & Bell, 2013). 
Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade och som citatet tyder är det viktigt i 

intervjuns genomförande att finna rum för samtal med respondenten. Baserat på studiens 

frågeställningar och syfte ansågs intervju som den mest lämpade tekniken för studien 
eftersom den ger möjlighet till högre flexibilitet i form av utrymme för följdfrågor och för 

intervjupersonen att på eget initiativ utveckla samtalet. Flexibiliteten ansågs som en viktig 
faktor för en ökad förståelse i det valda ämnet. )
 
Intervjuer av kvalitativ karaktär brukar delas in i ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Den ostrukturerade intervjun definieras av att inga exakta 

frågor på förhand är planerade och att intervjupersonen styr samtalet (Justesen & Mik-
Meyer, 2011). Den semistrukturerade intervjun däremot styrs av en intervjuguide där 

relevanta teman och frågor på förhand är planerade men utrymme för avvikelse från 
intervjuguiden finns. En studie som har flera fall att undersöka kräver ett visst mått av 

struktur och på förhand planerade teman för att kunna jämföra de olika fallen (Bryman & 
Bell, 2013).  
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Vidare påverkar även valet av forskningsperspektiv konsekvenserna för 

intervjuundersökningen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Studien grundar sig i det 
fenomenologiska perspektivet där forskaren ska förstå sociala fenomen utifrån aktörernas 

egna perspektiv och återberätta hur respondenterna upplever saker. Respondenternas 
åsikter och upplevelse är därmed central i undersökningen, varför en semistrukturerad 

intervju med öppna frågor anses användbar.  
 

Semistrukturerad intervju ansågs mest lämplig eftersom det på förhand var bestämt vilket 

ämne och vilka teman som studien ska undersöka. Dessutom ger tekniken utrymme för 
följdfrågor och på respondentens egna initiativ diskutera frågor som inte finns i 

intervjuguiden men anses vara viktiga. Detta reducerar risken för att viktig information 
uteblir. Intervjuprocessen är flexibel (Bryman & Bell, 2013) vilket anses vara av större vikt 

för en studie som ska bidra med ökad förståelse för ett oexploaterat fenomen.  
 

 

2.5.5)Intervjuguide)

En intervjuguide skapas genom att lyfta relevanta ämnen för studien och fungerar som ett 

stöd under intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Den ska ge struktur till intervjuprocessen 
men samtidigt även ge utrymme för flexibilitet. Intervjuguiden kan innehålla ett fåtal öppna 

frågor eller teman kring vilka samtalet ska fokusera på (Alvehus, 2013). Trots att en 
intervjuguide ska vara öppen anser Bryman och Bell (2013) att det kan vara fördelaktigt att 

formulera intervjufrågor för att säkerställa att man får relevant data. Vi valde därför att 
utforma en intervjuguide med färdiga frågor som gav utrymme för fria svar. Valet av frågor 

utformades efter teman som är i linje med studiens syfte och forskningsfrågor. 

Intervjuguiden kan hittas i bilaga 1. )
 

En semistrukturerad intervju kan genomföras på flera sätt men det fysiska mötet är vanligt 
förekommande (Bryman & Bell, 2013). Telefonintervjuer är också möjligt men inte lika 

förekommande i kvalitativ forskning. Bryman & Bell (2013) menar också att det finns risk 
med att hålla längre intervjuer via telefon eftersom respondenten kan avsluta samtalet lättare 

än vid det fysiska mötet. Studiens mål och bedömning var att hålla intervjuerna genom 

fysiska möten dels för att få ett personligt möte med respondenten men också för att ha 
möjlighet att avläsa kroppsspråk. Detta för att kunna observera reaktioner och bidra till en 

mer rättvis tolkning av respondentens svar. Sex av studiens åtta intervjuer genomfördes 
ansikte mot ansikte där de två resterande genomfördes via telefon på grund av geografiska 

skäl och tidsbrist. 
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Med respondenternas samtycke har alla intervjuer spelats in. För att intervjuaren ska 

fokusera på vad respondenten säger utan att bli distraherad av att föra anteckningar är det 

fördelaktigt att spela in intervjun (Bryman & Bell, 2013). Det finns risk att inspelningen kan 
påverka respondenten och dennes öppenhet (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013), dock 

upplevdes det inte att detta påverkade någon av de genomförda intervjuerna. Inspelningen 
underlättar den kommande analysen eftersom transkriberingen och tolkningen blir mer 

korrekt, därav valet att spela in intervjuerna.  
 

2.5.6)Bearbetning)och)analys)av)data))

Enligt Bryman och Bell (2013) är inspelningen och transkribering av intervjuer en 

omfattande och tidskrävande, men oftast nödvändig, process i samband med kvalitativa 

studier. Transkriberingen gjordes efter varje intervju för att säkerställa det mest korrekta 
återgivandet. Alla respondenter gavs möjligheten att ta del av transkriberingen. De 

respondenter som önskade ta del av den fick transkriberingen skickad via mail och bekräfta 
att vår tolkning av deras berättelse uppfattats korrekt. Det har även tagits hänsyn till språk 

eftersom muntlig formulering inte alltid passar skriftlig formulering. I transkriberingen har 
vi utgått ifrån den muntliga formuleringen och transkriberat ordagrant det respondenterna 

svarat, medan det i studien har gjorts vissa förändringar i meningsbyggnaden, dock utan att 

påverka innebörden. Transkriberingen lästes igenom flera gånger av båda studieförfattarna 
för att säkerställa förståelse och god inblick i materialet. 

 
En av de vanligaste metoderna för bearbetning av kvalitativ data är tematisk analys (Bryman 

& Bell, 2013). Det innebär att studieförfattarna sorterar den insamlade datan i olika 
kategorier för att på ett överskådligt sätt hitta mönster (Alvehus, 2013). Kodningen av datan 

gjordes systematiskt där varje transkriberad intervju delades in i nyckelbegrepp och viktiga 

aspekter för att i slutet finna gemensamma nämnare. Vi var noga med att läsa allt kodat 
material och diskutera gemensamt vid eventuella oklarheter. Detta för att skapa en 

gemensam helhetsbild och minimera riskerna för individuell påverkan på resultatet. 
 

Vidare granskades materialet ytterligare för att kunna reducera information som inte ansågs 
tillföra mening till studiens syfte. Enligt Alvehus (2013) är urvalet av material starkt kopplat 

till de frågeställningar studien har. Risken finns att för mycket material reduceras och att 

representationen inte blir tillräckligt nyanserad. För att undvika detta arbetade vi med att 
markera den text vi ansåg vara relevant i transkriberingen och användes utan att ta bort 

någon information i det ursprungliga dokumentet. Överflödigt material reducerades i 
efterhand eller likaså, om det inte var tillräckligt representativt hämtades ytterligare 

information från transkriberingen. Meningen är att den använda datan ska vara relevant och 
rättvisande (Alvehus, 2013). 
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Slutligen gjordes en koppling mellan teori och empiri. Enligt Alvehus (2013) är det viktigt att 

underbygga analysen och belysa det studerade fenomenet ur olika aspekter.  

 
 

2.6!Kvalitetsdiskussion!
Det råder oenighet bland forskare kring vilka kriterier som ska tillämpas vid 

kvalitetsbedömning i olika forskningssammanhang (Bryman & Bell, 2013; Justesen & Mik-
Meyer, 2011). Inom kvalitativa undersökningar tolkas begreppen validitet och reliabilitet 

annorlunda och behöver därför omdefinieras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I denna studie 
appliceras Lincoln och Gubas (1985, via Bryman & Bell, 2013) alternativa kvalitetskriterium 

till reliabilitet och validitet, nämligen trovärdighet och äkthet.)
 

2.6.1)Trovärdighet)och)äkthet)inom)kvalitativa)studier)

Trovärdighet innefattar kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering (Bryman & Bell, 2013). I vilken utsträckning en studie är tillförlitlig beror på 

hur pass acceptabel forskarens beskrivning av en social verklighet är i kontexten att det finns 
flera olika beskrivningar av verkligheten. För att garantera tillförlitlighet kan forskaren 

använda sig av respondentvalidering. Det innebär att forskaren presenterar analysen av det 

empiriska materialet för intervjupersonerna som sedan får validera det (Bryman & Bell, 
2013). Respondentvalideringen går i linje med fenomenologins fokus på subjektivitet och 

subjektets uppfattning av sin livsvärld (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Valideringen kan 
tolkas som en kontroll av hur pass bra författaren har lyckats fånga subjektet. Metoden har 

använts i denna studie i form av att det transkriberade intervjumaterialet rapporterades till 
deltagarna för att bekräfta en korrekt återgivelse av intervjusvaren samt för att mottaga 

eventuella korrigeringar.  
 

Överförbarhet innebär att resultaten kan överföras till en annan kontext eller samma kontext 

vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2013). Det kan dock anses som problematiskt att 
kvalitativa studier oftast är begränsade till en viss situation och kontext som studien valt att 

undersöka. Författaren kan hjälpa läsaren att bedöma överförbarheten genom att återge 
miljön utförligt och detaljerat (Bryman & Bell, 2013). Studien har tagit hänsyn till kriteriet i 

form av att framställa den insamlade datan så omfattande som möjligt. Dessutom har ett 
relativt jämnt urval av organisationer på marknadens valts. Urvalet är inte branschspecifikt 

med respondenter från detaljhandeln, bankväsendet, telekom-, handels- och 

konsultbranschen vilket indikerar på en viss överförbarhet. Resultatet kan variera vid en 
liknande studie eftersom respondenterna i denna studie haft olika roller. Trots att resultatet 

inte är fullt representativt för en total population ger den indikation på hur en total 
population kan ställa sig till samma frågor. Utifrån de åtta genomförda intervjuerna kan 
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studien inte generalisera för samtliga organisationers påverkan av omnikanal. Studien utgör 

istället en analytisk generalisering där vi, utifrån resultatet, syftar åt att generalisera teori 

snarare än en population. Vi eftersträvar en förståelse hur fenomenet omnikanal kan komma 
att påverka organisationer med grund i den teoretiska referensramen.  

 
För att uppfylla kriteriet pålitlighet krävs att forskningsprocessen tydligt redogörs för 

(Bryman & Bell, 2013). Detta kan liknas vid transparenskriteriet. Transparens är ett 
kriterium vilket ställer krav på att samtliga metodologiska och teoretiska val är explicit 

redovisade samt motiverade (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kriteriet gör det möjligt för den 

utomstående att rekonstruera studiens metodval samt att förhålla sig kritiskt till studiens 
utgångspunkter och resultat. Transparenskriteriet kvarstår som relevant oavsett 

vetenskapligt perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Transparens kan även utgöra en 
förutsättning för att andra kvalitetskriterier ska kunna analyseras eftersom samtliga 

metodologiska val behöver redovisas för att kunna analyseras (Alvehus, 2013). För att i denna 
studie kunna uppfylla kriteriet har samtliga val genom studiens process redogjorts för i detalj 

i metodkapitlet.  
 

Det sista trovärdighetskriteriet konfirmering innebär att det ska kunna bekräftas att 

forskaren utfört sitt arbete i god tro utan att medvetet låta sina personliga värderingar eller 
inställningar till teorin påverka resultatet (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna har därmed 

utförts med en så neutral inställning som möjligt och undvikande av ledande frågor för att 
inte styra respondentens svar. Respondentvalideringen var ett tillvägagångssätt att 

säkerställa att respondentens åsikter redovisats korrekt.  
 

Äkthet behandlar mer övergripande frågor kring forskningens generella konsekvenser 

(Bryman & Bell, 2013). Den består av fem kriterier vilka innefattar ontologisk autencitet, 
pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet, taktisk autencitet samt att undersökningen 

frambringar en rättvis bild av deltagargruppens åsikter. Autencitetskriterierna behandlar 
hur undersökningen hjälpt deltagarna att komma till en bättre förståelse av sin situation, se 

hur andra i liknande situation upplever den, samt om och hur undersökningen bidragit till 
att göra det möjligt för deltagaren att förändra sin situation (Bryman & Bell, 2013). För att 

kunna uppfylla kriterierna kommer studien att skickas till samtliga respondenter för att delge 

studiens resultat och möjliggöra utvärdering om och hur resultatet kan hjälpa dem förstå sin 
sociala verklighet. En rättvis bild av respondentgruppens åsikter har fastställts genom urvalet 

av respondenter som begränsats till individer som ingår i ett arbete mot omnikanal samt 
innehar kunskap om strategin.   
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2.7)Etik)

Etiska problem inom forskning kan skildras som vägningar mellan forskningskravet och 
individskyddet. Samtidigt som forskare strävar efter att utföra forskning av kvalitet och med 

ett viktigt syfte, ska hänsyn även tas till individen som deltar i forskningen (Vetenskapsrådet, 
2017). För att säkerställa god forskningssed har studien respekterat individskyddskravet. 

Detta krav syftar åt att skydda respondenterna från skada och kränkning (Vetenskapsrådet, 
2017). Individskyddet består av fyra kriterier vilka innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 
För att uppfylla informationskravet måste forskaren i förhand ha informerat deltagarna om 

studiens syfte och genomförande av undersökningen (Bryman & Bell, 2013; 
Vetenskapsrådet, 2002). Att undersökningen är frivillig samt att informationen endast ska 

användas i forskningssyfte ska även framgå (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har detta 
säkrats genom att respondenterna vid intervjuförfrågan har tilldelats förhandsinformation 

om studiens syfte och genomförande. Respondenterna har innan intervjuerna även fått 

mottaga en intervjuguide innehållande de huvudsakliga frågor intervjun utgår ifrån.  
 

Samtyckeskravet innebär att de deltagande själva har rättigheten att besluta över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Det kan betyda att de har rätten att bestämma hur 

länge och på vilka villkor de ska deltaga samt att de när som helst har rätten att avbryta sitt 
deltagande. De deltagande ska även vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt 

(Bryman & Bell, 2013). För att garantera att samtyckeskravet uppfylls har intervjuerna 
utförts med anpassning utifrån respektive respondents önskemål vad gäller till exempel tid 

och plats. I kontakten med respondenten har det redogjorts för att deltagandet är frivilligt.  

 
De uppgifter de deltagande uppger i en undersökning måste hanteras med störst möjlig 

konfidentialitet för att uppnå konfidentialitetskravet. Uppgifterna ska även förvaras i den 
mån att obehöriga inte kan ta del av informationen (Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, 

2002). Säkerställande av att detta krav uppfylls i studien har uppnåtts genom att ge 
möjligheten till anonymitet till samtliga respondenter. Intervjupersonerna valde dock att inte 

vara anonyma därav framgår deras namn och företag i studien. Vidare har det fullständiga 

insamlade materialet endast bearbetats av studiens författare och respektive respondent.  
 

För ett komplett individskydd måste även nyttjandekravet uppfyllas, vilket innebär att 
uppgifter om den enskilda personen endast får brukas i det aktuella forskningssyftet 

(Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, 2002). Forskningens syfte samt kravet om att de 
personliga uppgifterna endast kommer att användas i forskningens ändamål har 

respondenterna blivit upplysta om redan vid den initiala kontakten. Detta har uppfyllts 

genom studiens gång.  
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3.)Teoretisk)referensram)
 

I detta avsnitt presenteras de teorier, modeller samt tidigare forskning som anses vara av 

betydelse för undersökningen. Referensramen inleds med en beskrivning av digitalisering 
och relevant organisationsteori för att skapa en grundläggande förståelse för 

organisationsperspektivet, vilken studien har som utgångspunkt, samt den digitala 
påverkan på organisationer och samhället. Vidare kommer teorier kring kundupplevelse 

och olika kanalstrategier tas upp för att skapa en förståelse för utvecklingen och resan till 
det studerade fenomenet omnikanaler. 

 

3.1)Digitalisering)))

3.1.1)Digitaliseringen)1)utveckling)och)organisation))

Metoder och tekniker som hjälper människor att hantera och förstå information har funnits 
lika länge som samhällen existerat (Cöster & Westelius, 2016). De senaste decennierna har 

samhället utvecklats från analog till digital kommunikation i allt snabbare takt. Digitalisering 
är en ständigt pågående process som avser att påverka företag och samhället i form av nya, 

utvecklade produkter samt användandet och presentationen av dem (Tillväxtverket, 2017). 
Den har även bidragit till att större mängder data tillgängliggörs och en förändring i hur 

datan används (Cöster & Westelius, 2016). Porter och Heppelmann (2014) menar att dagens 

produkter är smarta och uppkopplade på en helt ny nivå där data fås i realtid. Det skapar 
högre medvetenhet om kunden och hur produkten används vilket i sin tur möjliggör 

optimering av viktiga resultatindikatorer och därmed ökat kundvärde (Lenka et al., 2016).  

Utvecklingen går snabbt och den ständiga förändringen påverkar kundens köpbeteende som 
förändras i takt med högre Internet-uppkoppling och användning av nya tekniker (Hagberg, 

Sundstrom, Egels-Zandén,2016). Ett ökat användande av mobiltelefoner är en nyckelfaktor 
i dagens digitalisering. Trenden till högre användning av mobilen har bidragit till nya 

applikationer för betalning, signering online och prisjämförelse vilket påverkar hur kunden 

söker och köper (Hagberg, Sundstrom, Egels-Zandén, 2016). Förändringarna är av betydelse 
och därmed anledningen till att företag idag tar mycket initiativ för nya projekt i digitalisering 

av verksamheten (Matt, Hess & Benlian, 2015).  
 

Berman (2012) argumenterar för att företag använder och fokuserar på två aktiviteter för att 
växa och differentiera sig med digitaliseringen; omvärdera kundvärde och transformera 

verksamheten med användning av nya digitala tekniker för bättre interaktion och samarbete 

med kunden. Även Cöster och Westelius (2016) styrker att digitaliseringen inte bara bidrar 
till ny teknik, nya enheter och innovativa lösningar utan även har en påverkan på 

affärsmodeller och hur företag arbetar. Det finns vissa aspekter som är av större vikt än andra 
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och den första författarna lyfter är pristransparensen som Internet möjliggör. På endast 

några klick kan kunden jämföra priser och se vilket bolag som erbjuder lägsta priset. Har 

företag inte förståelse för pristransparensen i framtagandet av sina affärsmodeller finns risk 
att verkligheten och affärsmodellen inte harmoniseras. Den andra viktiga aspekten som är 

betydelsefull att förstå enligt Cöster och Westelius (2016) är att företag ska kunna samarbeta 
med varandra för att stärka den egna organisationens kunskap men även bygga relationer. 

Det handlar om en förståelse för hur organisationer och privatpersoner ska integrera med 
tekniken för att hantera de förändringar som sker med digitaliseringen (Cöster & Westelius, 

2016).  

 

3.1.2)Digitalisering)och)strategi  

Digitaliseringen bidrar till nya kommunikationsvägar och hur vi uttrycker oss samt mottar 
information. Enligt Cöster och Westelius (2016) kan det sägas vara kommunikativa 

handlingar vilket innebär att en försöker överföra information till någon annan som ska 
förstå den. Digitaliseringen har stor branschpåverkan och det är av ytterst vikt att företag vet 

hur de ska kommunicera med omvärlden för att nå ut på ett effektivt sätt.  Matt, Hess och 
Benlian,  (2015) påpekar dock att det inte handlar om endast kommunikationen utåt, snarare 

att företag behöver ha interna strategier för hur man ska tillmötesgå digitaliseringen och hur 

den digitaliserade strategin ska gå ihop och integreras med företagets andra strategiska mål.  

Tidigare forskning har visat att digitalisering genererar värde för organisationer 
(Tillväxtverket, 2017) och värdet kan vara mångfaldigt där några exempel är ökning av 

försäljning, produktivitet eller värdeskapande i form av innovativa lösningar (Matt, Hess, 
Benlian, 2015). De strategiska målen för teknologisk transformation och utveckling i 

företaget går hand i hand med resten av organisationen och påverkar dess andra strategiska 
mål. Detta innebär att digitaliseringens strategier bör integreras med organisationens andra 

mål och strategier.   
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Figur 2 - Relationen mellan den digitala strategin och organisationens andra strategier, Matt 
et al. (2015) - egen tolkning 

 

Nedan presenteras fyra aspekter som anses vara gemensamma nämnare för digitaliseringen 
oberoende av bransch eller företag (Matt, Hess och Benlian, 2015). Dessa aspekter bör 

företag ta hänsyn till eller utgå ifrån när digitaliseringens strategiplanering påbörjas. 
Aspekterna presenteras nedan: 

1.! Användandet av teknologier  

2.! Förändringar i värdeskapande 
3.! Organisationsstrukturens förändringar 

4.! Ekonomiska aspekter  
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Figur 3 – Egen illustration av digitaliseringens fyra aspekter av Matt, Hess och Benlian (2015) 

 

Användandet av teknologier syftar till företagets attityder och inställning till nya tekniker och 
förmågan som finns för att utnyttja dessa. Matt, Hess och Benlian (2015) menar på att företag 

måste besluta om de vill vara marknadsledare eller inte när det kommer till nya tekniker. 
Digitalisering innebär oftast förändring i värdeskapande och företagets värdeskapandekedja. 

Här menar Matt, Hess och Benlian (2015) att det är viktigt att företag identifierar vilka delar 
av värdekedjan som blir påverkade och hur långt i värdekedjan de nya teknikerna påverkar 

för att kunna tillgodose med rätt resurser och utveckling. Oftast handlar det om hur och vilka 
produkter eller tjänster företaget bör utveckla eller expandera.  

Ovan nämnda leder till organisatoriska förändringar för att effektivisera det operativa arbetet 
med den nya digitaliserade verksamheten (Matt, Hess & Benlian, 2015). Det kan innebära 

nya enheter som tillkommer på grund av tekniska och digitaliserade förändringar men även 
omorganisering och förändring av nuvarande enheter. Humankapital anses här vara en viktig 

aspekt eftersom utbildade och skickliga resurser har förmåga att ta till sig och lära sig nya 
teknologier men även att vara mer anpassningsbara i sin befattning (Evangelista et al., 2014). 

Innehar företag denna typ av resurser underlättar det implementering av nya digitaliserade 

lösningar och omorganisationen.   

För att de tre förstnämnda aspekterna ska kunna utföras är den fjärde, ekonomiska aspekter, 
avgörande (Matt, Hess & Benlian, 2015). Den ekonomiska aspekten är ytterst viktig och sätter 
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grunden för de övriga dimensionerna eftersom företag inte kan utveckla mer digitalisering 

än vad verksamheten kan finansiera. Den visar och berättar vilka möjligheter företaget har 

att finansiera digitalisering och vilka transformationer verksamheten kan genomföra (Matt, 
Hess & Benlian, 2015).  

 

3.2)Teoretiska)perspektiv)på)organisationen)
I följande kapitel väljs organisation att definieras som “[…] en samling individer som 

tillsammans syftar uppnå ett gemensamt mål” (Mintzberg & Waters, 1985, s. 258, egen 
översättning). Mål kan därmed ses som en begynnelsepunkt inom organisationen. Här 

redovisas tre olika utvalda dimensioner inom en organisation vilka kan vägleda en 

identifikation av en organisation. Dessa består av strategi, struktur och kultur. Det kommer 
även redovisas hur dimensionerna kan kopplas till digitalisering inom en organisation. 

)

3.2.1)Strategin)inom)organisationen)

Strategi kan definieras på fem olika sätt enligt Mintzberg (1987); som plan, metod, mönster, 
position, och perspektiv. Den valda definitionen som används som utgångspunkt i studien är 

strategi som perspektiv. Strategi som ett perspektiv fokuserar på organisationen internt, 
vilket innebär att den inte bara ser hur organisationen placerar sig själva i sin omvärld utan 

även hur organisationen uppfattar omvärlden (Mintzberg, 1987). Detta kan, till exempel, ta 

sitt uttryck i att en organisation ser världen som stabil och därför ter sig till redan etablerade 
marknader samt litar på politiska influenser istället för ekonomisk effektivitet. I kontrast kan 

en annan organisation se sig själva inneha kunskapsövertag och vara kapabla till att utveckla 
nya teknologier samt att då söka sig till nya marknader istället. Vad Mintzberg (1987) betonar 

i denna definition av strategi är att perspektivet är delat mellan medlemmarna inom 
organisationen och synsättet är kollektivt eftersom individerna innehar ett gemensamt 

tankemönster och beteende. Mintzberg och Waters (1985) styrker konceptet om det 

kollektiva synsättet och tillägger att det är viktigt att medlemmarna inom organisationen är 
medvetna och överens om organisationens strategi för att minimera förvirring vid 

implementeringen av en strategi. De mänskliga resurserna är också en viktig aspekt när det 
gäller effektivisering kring implementationen av en strategi (Buller & McEvoy, 2012). De 

mänskliga resurserna och dess aktiviteter kan influera resultatet. De anställdas färdigheter 
och motivation kan påverka produktivitet, kvalitet, service, säkerhet och innovation som i sin 

tur påverkar det finansiella resultatet (Baer et al., 2012). 

 
Kane et al. (2016) argumenterar för att i den idag digitaliserade och konstant utvecklande 

världen krävs det att organisationen interagerar en digital strategi inom organisationens 
övergripande affärsstrategi. På det sättet kan organisationen vara mer förberedd för 

eventuella svängningar i industrin från digitala trender. Kane et al. (2016) fortsätter med att 
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nämna att 90% av företag där digital teknik omvandlat företagets processer, spetskompetens 

och affärsmodell integrerar dess digitala strategi i den allmänna strategin. Förutom att 

integrera är det av värde att kommunicera organisationens vision och inställningen till att ta 
risker för att kunna utvecklas som organisation (Kane et al., 2016). 

 
För att lyckas med en digital strategi beskriver Kane et al. (2016) att organisationen behöver 

investera i spetskompetens samt rekrytera och utveckla ledare som har emotionell 
intelligens. Med investera i spetskompetens menas i detta fall att inom företaget utbilda sin 

arbetskraft. Vid rekrytering är personlighetsdrag som att vara flexibel, nyfiken och villig att 

ta till sig förändring värderat högre än tekniska färdigheter (Kane et al., 2016). 
 

3.2.2)Strukturen)inom)organisationen       

Zheng, Yang och McLean (2010) förklarar strukturen som den bestående konfigurationen av 

uppgifter och aktiviteter inom organisationen. En del av organisationsstrukturen är graden 
av centralisering. Centralisering kan definieras som “[…] den utsträckning beslutsfattandet 

utförs i de högsta nivåerna inom organisationen” (Caruana et al., 1998, s.18, egen 
översättning).  

 

Burns och Stalker (1961, via Zheng, Yang & McLean, 2010) argumenterar för att de 
organisationerna som till strukturen är decentraliserade, där beslutsfattandet sker på 

divisionsnivå, främjar effektivitet samt uppmuntrar kommunikation på grund av dess 
öppenhet till lateral och vertikal kontakt. Detta ger experter ett större inflytande i 

beslutstagandet än de betecknade auktoriteterna. Det är endast en minoritet av studier som 
föreslår att en centraliserad organisation har positiv inverkan på effektivitet (Ruekert et al., 

1985, via Zheng, Yang & McLean, 2010). En hög centralisering hämmar, bland annat, 

interaktioner mellan organisationens medlemmar (Gold et al., 2001 via Zheng, Yang & 
McLean, 2010) och möjligheten för individuell mognad och avancemang (Kennedy, 1983, via 

Zheng, Yang & McLean, 2010).  
 

Vad gäller strukturens roll i en digital strategi där förnyelse är centralt förklarar Kane et al. 
(2016) att organisationer utformar sig utefter målet att vara snabba beslutstagare. 

Hierarkiska och centraliserade strukturer utformades i mer stabila tider för komplexa 

organisationer. Idag är omvärlden inte densamma och företag måste kunna ta beslut snabbt. 
Av den anledningen väljer fler organisationer att bilda krossfunktionella team där den 

formella strukturen suddas ut. I ett företag som aktivt arbetar mot digitalisering tas besluten 
oftast utifrån insamlad data istället för instinkter (Kane et al., 2016).  
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3.2.3)Kulturen)inom)organisationen)

Kultur i denna studie definieras som “[…] det som en grupp lär sig över tid allt eftersom 

gruppen löser överlevnadsproblem kopplade till dess externa omgivning samt den interna 
integrationen” (Schein, 1990, s. 111, egen översättning).  

 
Schein (1990) argumenterar att kultur är ett tvetydigt begrepp att definiera eftersom 

definitionen av en organisation är i samma utsträckning komplext och kontextberoende. 
Vissa organisationer kan inneha en stark kultur på grund av en lång delad historia där 

individerna delat viktiga händelser, medan en annan organisation inte har någon etablerad 
kultur eftersom individerna ännu inte utvecklat sin lärprocess i samma utsträckning (Schein, 

1990). Schein (2010) förklarar att det finns två typiska problem som grupper och 

organisationer ställs inför när det kommer till kulturen och dynamiken. Det första innefattar 
överlevnad och anpassning till den externa omgivningen. Detta kan till exempel syfta till att 

skapa konsensus vad gäller förståelse för gruppens mål, strategi eller korrektioner. Det andra 
problemet ser till integrationen av de interna processerna och relationerna för att säkra 

kapaciteten för att kunna överleva. Det kan innebära att skapa ett kommunikationssystem 
och ett gemensamt språk som tillåter tolkning och hantering av det som sker inom gruppen. 

Det är av lika vikt att identifiera problemen från första början som att även genom gruppens 

utveckling (Schein, 2010).  
 

Kane et al. (2016) argumenterar för att i den digitala strategin ska organisationen sträva efter 
en kultur där gruppen inte är rädda för att ta risker. Om gruppen inte skulle experimentera i 

projekt kommer inget lärande eller utvecklande att kunna ske (Kane et al., 2016).  
 

 

3.3!Organisation)i)förändring!!
Att kunna tackla dramatiska kontextuella förändringar klassas enligt Greenwood och 

Hinings (1996) som en konkurrensfördel och förutsättning för organisationen att leva kvar. 
Flera förändringsteorier bygger på idén om stabilitet och att förändringar i form av stora 

projekt görs ibland när det uppstår ett glapp mellan organisationen och omvärlden 
(Forslund, 2013). Greenwood och Hinings (1996) tolkar det dock som att behovet av 

förändring grundar sig i att det uppstått en skillnad mellan det organisationen värdesätter 
och dess intressen. 

 

Kane et al. (2016) argumenterar för att en organisation ska kunna överleva i en digitaliserad 
värld förutsätts det att en digital kongruens existerar. Den digitala kongruensen 

kännetecknas av att organisationens struktur, kultur, individer och arbetsuppgifter går i linje 
med varandra och affärsstrategin (Kane et al., 2016). Organisationen är även utformad för 
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att kunna möta de utmaningar som uppstår på grund av den konstant utvecklande digitala 

omvärlden. Om dimensionerna inte går i linje med varandra kan det bromsa organisationens 

resa framåt. I en hierarkisk och konservativt strukturerad organisation med uppfinningsrika 
entreprenörer har dessa nyskapande individer inte samma utrymme för att förverkliga dess 

innovationer som de skulle kunna ha i en decentraliserat strukturerad organisation. Det är 
när dessa dimensioner jobbar synkroniserat som verksamhetens förutsättningar för att 

utvecklas och uppnå framgång ökar (Kane et al., 2016). Vidare presenterar Kane et al. (2016) 
att det är interna problem som innefattar det största hotet som organisationer möter i och 

med svängningar i digitala trender. Det är på så sätt organisationen själv som utgör störst 

hot från att lyckas och inte omvärlden, till exempel. Många företag innehar brist av resurser, 
brist av kompetens eller har andra prioriteringar vilket i sin tur kan inskränka det digitala 

arbetet (Kane et al., 2016).  
  

3.4)Kundupplevelse))

3.4.1)Kundupplevelse)1)definition)och)dess)faser)

Bolton et al. (2018) beskriver kundupplevelse som “[…] en kunds kognitiva, känslomässiga, 
sociala och sensoriska svar till det värde en organisation erbjuder” (Bolton et al., 2018, s.2, 

egen översättning). )

Tidsmässigt innefattar upplevelsen samtliga punkter då kunden varit i kontakt med 
organisationen vilken inkluderar både tiden innan, under och efter konsumtionen (Bolton et 

al., 2018). Även Voorhees et al. (2017) argumenterar för att företag bör fokusera på alla de 
touchpoints som ingår i företagets möte med kund för att få en helhetsbild på organisationen. 

Om inte, kan bilden av organisationen visa sig vara ofullständig. Det är viktigt att kunna 

koppla samman alla touchpoints för att uppnå en sömlös kundupplevelse. Med touchpoints 
menas här alla de möten kunden gör med en organisation (Voorhees et al., 2017). 

Touchpoints med kund kan delas in i tre olika faser: fasen innan kärnmötet, kärnmötet samt 
fasen efter kärnmötet (Voorhees et al.,2017).  Vid fasen innan kärnmötet ligger möjligheten 

för organisationen att attrahera kunder. Det är tillika vid denna tidpunkt kundens 
förväntningar skapas. Kärnmötet innebär tiden då den huvudsakliga tjänsten utförs. 

Slutligen innebär fasen efter kärnmötet tillfället då kunderna utvärderar servicen och agerar 
utifrån deras upplevelse. Samtliga faser är viktiga att integrera med varandra för att uppnå 

en sömlös kundupplevelse (Voorhees et al, 2017) såväl som att förstå hela kundresan (Jain et 

al., 2017) Det innebär hela resan från de initiala förväntningar de har innan upplevelsen ända 
till dess utvärdering efter. Det är essentiellt att upptäcka de ledtrådar som ingår i 

köpprocessen vilka kunder uppdagar och att sedan förmedla de rätta svaren för att skapa 
värde för kunden (Jain et al., 2017).  
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3.4.2)Digitaliseringens)roll)i)kundresan)

Bolton et al. (2018) värderar att det viktiga nuförtiden inte ligger i att endast fokusera på de 

fysiska och sociala interaktionerna som tidigare forskning presenterat. Att hålla sig till dessa 
är för begränsande idag. Kundupplevelsen kan ses som byggd även utifrån den digitala, 

fysiska och sociala aspekten samt hur dessa är integrerade med varandra. Voorhees et al. 
(2017) är inne på samma spår om hur det är relevant för företag att också fånga information 

om kunderna för alla de tidigare nämnda attribut som påverkar kundupplevelsen, till 
exempel det kognitiva eller sociala. Ett företag behöver vara medveten om kundens ärende 

och hur det ska tas om hand av företaget för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Om 
företaget skulle misslyckas kan kunden uppleva frustration eller negativa känslor vilket kan 

påverka det översiktliga omdömet av företaget negativt. Företag behöver därför matcha deras 

kanaler för att kunna uppnå den helhetliga goda kundupplevelsen. Den ska vara lika god 
oavsett om kunden är i kontakt med företaget genom en fysisk butik eller över Internet. 

Kommunikationen måste matcha, därav är det också av vikt att inte bara lagra 
kundinformationen utan också att använda den för att skapa den sömlösa upplevelsen. 

Voorhees et al (2017) gör det tydligt att kunden inte ska märka om den byter kanal. )
 

Genom att använda kundinformationen så effektivt som möjligt kan företaget även få en 

förståelse för den faktiska kundupplevelsen och den resa kunden gör i kontakt med företaget. 
Utifrån detta kan företaget utvärdera sig själva och hitta relevant information för att kunna 

förbättras. Bolton et al (2018) argumenterar för att företag måste fokusera på att utveckla 
dess kapabiliteter genom att till exempel ha en enhetlig teknisk infrastruktur och datakällor 

för att kunna förstärka innovationen av servicen och därmed uppnå önskade resultat för 
individen, organisationen och samhället. För att skapa en integrerad kundresa krävs 

förutsättningen att systemen är integrerade. Dagens företag har problem med att förstå all 

den data som erhålls, de organisatoriska enheterna och funktionerna som deltar i 
processerna för datainsamling. Vidare förstår dagens organisationer inte vem som har 

tillgång till data samt hur och varför datan är av värde för organisationen (Bolton et al, 2018).  

)

3.4.3)Customer)Relationship)Management)som)hjälpmedel)för)en)förbättrad)

kundupplevelse)

Customer Relationship Management (CRM) är en strategi vilken syftar öka aktieägarvärdet 
genom utveckling av relationen till nyckelkunder och kundsegment. Denna strategi 

använder den insamlade datan och informationen kring kunden för att förstå kunden och 

därtill skapa värde med den (Payne & Frow, 2005). Ur ett teknologiskt perspektiv kan så 
kallade CRM-system underlätta en organisations arbete med CRM. Dessa system är 

informationssystem som gör det möjligt för organisationer att bibehålla kontakt med sina 
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kunder, samla och förvara kundinformation, samt analysera informationen för att kunna 

erhålla en helhetsbild av kunderna (Khodakarami & Chan, 2014).)

Mithas, Krishnan och Fornell (2005) klargör att det är viktigt för företag att applicera CRM i 

sin verksamhet för att kunna utveckla bättre och personifierade produkter och service. CRM-
applikationer kan underlätta jobbet för organisationen att lära känna och analysera kunders 

köpbeteende över olika kanaler och touchpoints under kundresan (Mithas, Krishnan & 
Fornell, 2005). Företag som använder applikationer för CRM har det enklare att införliva sin 

kunskap i företagets kundsupportprocess (Mithas, Krishnan & Fornell, 2005). Dessutom har 
företaget en förbättrad insikt i de problem som kan uppstå vid hantering av den data som 

involveras vid byggandet och utvecklingen av en kundrelation. Vid kontakt med kund kan 

den insamlade informationen göras synlig för de anställda med syftet att enklare svara till 
kundbehovet i en speciell kontext (Mithas, Krishnan & Fornell, 2005).)

 

3.4.4)Tjänstekvalitet)och)The)Service)Quality)Model))

Kvalitet är ett abstrakt begrepp som länge använts och vars innebörd definierats om och 
förändrats över tiden (Bergman & Klefsjö, 2012). Organisationer kan skapa sin egen 

definition och tolkning på kvalitet samt hur man ska jobba för att uppfylla definitionen. De 

organisationsspecifika definitionerna som Bergman och Klefsjö (2012) tar upp berör 
helhetsupplevelsen med organisationen snarare än kvaliteten på den specifika produkten 

eller tjänsten. Detta synsätt framhäver att kvalitet inte begränsar sig till produkten eller 
tjänsten utan snarare en relation till organisationen och dess varumärke som helhet. Många 

företag försöker även förstå sambandet mellan kvalitet och ekonomiska faktorer som vinst 
där kundens beteende spelar en viktig roll (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996). Högre 

kvalitet och högre nivå på tillfredsställelse har visat sig resultera i mer lojala kunder med 
återkommande besök. Detta kan leda till högre lönsamhet (Garvin, 1984). Zeithaml, Berry 

och Parasuramans (1996) studie visar att när kundens kvalitetsbedömning är hög är även 

kundens beteendemässiga avsikter gynnsamma vilket stärker hans eller hennes relation till 
företaget. Motsvarande försvagas relationen när kvalitetsbedömningen anses låg och 

kundens beteendemässiga avsikter blir ogynnsamma.)

Tjänstekvalitet är en viktig komponent för kundnöjdheten och i de fall där man endast 
levererar tjänster kan det vara den mest kritiska och avgörande komponenten för 

kundnöjdhet (Wilson et al., 2016). Grönroos (1984) menar att upplevd kvalitet är en 

upplevelse som består av två dimensioner, teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Teknisk 
kvalitet besvarar frågan kring vad konsumenten får med sin interaktion med företaget, 

utfallet av arbetsprocessen, medan funktionell kvalitet behandlar hur kunden får utfallet, 
processen till utfallet och hur kunden upplevde den. I den funktionella kvaliteten tar man 

hänsyn till exempelvis attityder, beteende, tillgänglighet och punktlighet. De två 
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dimensionerna påverkar företagets bild utåt som i sin tur påverkar den upplevda kvaliteten. 

Dessa aspekter har resulterat i The Service Quality Model. 

 

 
Figur 4 - Egen tolkning av The Service Quality Model, Grönroos (1985) 
 

Förväntningarna bygger på traditionella marknadsföringsaktiviteter som reklam och pris 
samt extern påverkan i form av traditioner, ideologier och ryktesspridning som mynnar ut i 

att företaget ger löften. Upplevd kvalitet bygger på, som tidigare nämnt, dimensionerna 
funktionell och teknisk kvalitet. Upplevelsen är ett resultat av konsumentens uppfattning av 

olika service-dimensioner, några tekniska och några funktionella som vi diskuterat ovan. När 

upplevelsen jämförs med den förväntade servicen får man den upplevda kvaliteten 
(Grönroos, 1985).  

 

 

3.5)Transformationen)till)en)omnikanalstrategi)
Omnikanal som strategi är en utveckling av de tidigare strategierna singelkanal och 

multikanal. I följande avsnitt kommer utvecklingen till omnikanal redogöras för med 

singelkanal som utgångspunkt. En sammanfattande illustration av de olika strategierna och 
dess definitioner presenteras nedan.  
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Figur 5 - Sammanställning av de olika strategiernas definitioner 

 

3.5.1)Singelkanal)som)strategi)

Coelho, Easingwood och Coelho (2003) beskriver singelkanal som en strategi där all 
försäljning genereras från en enda kanal. Generellt tenderar företag att börja med singelkanal 

som strategi för att sedan gradvis utveckla och addera flera kanaler till sin 
distributionsstruktur (Easingwood & Coelho, 2003). Coelho, Easingwood och Coelho (2003) 

anser att fördelarna med att använda endast en kanal är att det tillåter organisationen att 
fokusera på att bygga en homogen och koordinerad distributionsstruktur. Vidare är det 

fördelaktigt då möjligheten till konflikt mellan olika kanaler inte existerar eftersom det 

endast finns en kanal. Detta underlättar koordinationen av det som förmedlas till kunderna. 
Dessutom är kostnaderna lägre för att distribuera genom enbart en kanal. Genom att endast 

fokusera på en kanal kan organisationen bemästra denna och göra det bästa av den (Coelho, 
Easingwood & Coelho, 2003). Neslin et al. (2006) förklarar att allt eftersom världen utvecklas 

och digitaliserats tenderar företag att utvidga sin marknadsföringsstrategi till att använda sig 
av fler än en kanal ut mot kund. Att använda sig av endast en kanal är idag inte längre lika 

relevant då det finns fler vägar att nå ut till potentiella kunder. Fortsättningsvis visar det sig 
att en kund som använder sig av fler kanaler i genomsnitt spenderar mer än en kund som 

använder endast en kanal. Neslin et al (2006) argumenterar för att anledningen bakom detta 

kan vara att kunden utsätter sig för flera kanaler är exponerad till mer marknadsföring och 
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tillgänglighet. Då en multikanalkund spenderar mer kan denna anses vara av högre värde, 

därmed kan det vara fördelaktigt för företag att använda sig av flera kanaler (Neslin et al., 

2006).)

 

3.5.2)Multikanal)som)strategi 

3.5.2.1)Multikanal)och)dess)definition)
Multikanalstrategin utvecklades i samband med digitaliseringen och det ökade 

användandet av digitala plattformar (Rangaswamy & Van Bruggen, 2005) eftersom det 
uppkom ett behov av nya strategier som hanterade utmaningen med den ökade 

informationsmängden (McGuire, 2017). Multichannel Customer Management definieras 

som “the design, deployment, coordination, and evaluation of channels through which 
firms and customers interact, with the goal of enhancing customer value through effective 

customer acquisition, retention, and development” (Neslin et al., 2006, s.95). Definitionen 
förklarar att multikanaler är en kundorienterad strategi där fokus ligger på ökat kundvärde 

och därmed även ökat värde för organisationen till skillnad från en traditionell singelkanal 
där fokus låg främst på företaget och leverantörerna. Multikanal som strategi avser att 

optimera utförandet av varje kanal för sig (Neslin et al., 2006). )

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) beskriver också att multikanalstrategin behandlas 

traditionell och online marknadsföring separat. Företag erbjuder och når sina kunder via 
olika kanaler men dessa är inte integrerade. Kanalerna hanteras ofta av olika avdelningar 

som inte har fullkomligt samarbete, i vissa fall inget samarbete alls. Strukturen där olika 
avdelningar ansvarar individuellt för olika kanaler leder till att många organisationer 

misslyckas med att leverera en enhetlig bild och upplevelse av företaget (Ranaswamy & Van 
Bruggen, 2015). En viktig aspekt för multikanaler som strategi är att inse att kunderna når 

företaget vid olika tidpunkter, av olika anledningar och via olika kanaler. Företagen bör inte 

begränsa sig till de olika kanalerna som enskilda enheter eftersom målet är att kundens olika 
interaktioner med företaget ska leverera en enhetlig känsla som möter kundens behov 

(Ranaswamy & Van Bruggen, 2015). 

 

3.5.2.2)Möjligheter)och)utmaningar)

Multikanal som strategi kan erbjuda kunder information, produkter och service genom 

flera synkroniserade kanaler (Ranaswamy & Van Bruggen, 2015). Exempelvis kan kunden 
få produktinformation online via hemsidan, köpa produkten offline i en fysisk butik och 

slutligen få teknisk service via telefon vilket ökar kundvärdet. Genom flera 
interaktionspunkter och möjligheten till lätthanterlig kontakt via olika kanaler minskar 

risken att kunden byter leverantör. Genom att följa upp kunden i olika kanaler kan 
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företaget skapa en ökad förståelse för kunden och dess beteende och därmed ett ökat 

kundvärde som kan leda till långsiktiga relationer (Ranaswamy & Van Bruggen, 2015). När 

multikanaler var ett nytt fenomen hade företag med flera kanaler stor fördel. Finns 
företaget tillgängligt på alla kanaler löper man mindre risk att kunden byter leverantör då 

det inte finns anledning till det, förutsatt att man möter kundens förväntningar 
(Ranaswamy & Van Bruggen, 2015). Trots många fördelar har även problematiken med 

multikanaler diskuterats. Neslin et al. (2006) diskuterar fem huvudutmaningar företag med 
multikanalstrategi stöter på och måste ta sig an för att lyckas; dataintegration, förståelse av 

konsumentbeteende, utvärdering av kanaler, resursfördelning mellan kanalerna och 

koordinationen av strategier för respektive kanal. )

Förutom ovannämnda utmaningar förklarar Piotrowicz och Cuthbertson (2014) att 
multikanalstrategin i många fall innebär en brist i integration och samarbete när det gäller 

marknadsföring, prissättning, varumärkesuppbyggnad med mera. I värsta och extrema fall 
kan konkurrens mellan två olika kanaler uppstå och intern tävling skapas. Antal kanaler 

företag använder kan påverka viktiga utfall som försäljning och avkastning (Coelho et al., 
2003). Således är det viktigt för beslutsfattare att förstå vilken inverkan olika prestationsmått 

av kanalerna har baserat på antal kanaler som används för att kunna ta mer välgrundade 

beslut. 

 

3.5.3)Omnikanal)som)strategi)

3.5.3.1)Omnikanal)och)dess)definition)

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) beskriver att omnikanal är en strategi som tillhör nya 
marknadsföringsstrategier där kanalerna integreras med varandra och är en 

vidareutveckling av multikanaler. McCormick et al. (via Mladenow, Mollova & Strauss, 

2018) definierar också omnikanal som en utveckling av konceptet multikanaler. 
Utvecklingen av nya strategier drivs främst av digitaliseringen och nya tekniker som 

smartare mobiler, appar och andra mjukvaror (Piotrowics & Cuthbertson, 2014). 
Teknologiska framsteg med kortare innovationscykel än någonsin har påverkat marknaden 

(Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). Teknikerna har utvecklat att butiker och andra bolag 
har möjlighet att erbjuda mer personifierade erbjudanden och utvecklade butiker med 

exempelvis smarta självkassor eller virtuella speglar i provrummet, allt för en unik och 
utvecklad kundupplevelse (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Omnikanalstrategin definieras 

också som en strategi vilken accepterar att det är oundvikligt med flera integrerade kanaler 

och där behovet av att integrera aktiviteter mellan och inom kanalerna finns för att förstå 
hur kunden handlar (Ailawadi & Farris, 2017). I samband med multikanal som strategi och 

ökningen av flera kommunikationsvägar med kunden (Piotrowics & Cuthbertson, 2014), 
olika plattformar och touchpoints som kunden har med företaget, uppstår behovet av en 

sömlös upplevelse mellan dessa (Cummins, Peltier & Dixon, 2016). Kunden har möjlighet 
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att välja via vilken kanal de föredrar att interagera med företaget (Mladenow, Mollova & 

Strauss, 2018). )

Mladenow, Mollova och Strauss (2018) beskriver omnikanal som en strategi som föreslår en 

integrerad shoppingupplevelse, en kombination av bekvämligheten med olika digitala 
kanaler och kundens personliga upplevelse som ofta erhålls offline i butikerna. Den 

involverar användandet av många olika koordinerade kanaler samtidigt. En 
omnikanalstrategi anses vara nästa revolutionerande steg efter multikanal eftersom 

fenomenet ger fullständig sammanslagning mellan distributionskanalerna och kundens 
touchpoints där barriärerna mellan dessa elimineras (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018).  

!

3.5.3.2)Fördelar)med)omnikanal)som)strategi 

Förutom valmöjligheterna och andra konsumentfördelar med omnikanaler anses det även 
bidra till ökad tjänstekvalitet (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). Upplevd kvalitet ökar 

och därmed även kundnöjdheten vilket är en nyckelfaktor för lojaliteten som anses vara den 
största fördelen med omnikanaler som strategi, lojala kunder. Har man lojala kunder har 

forskning visat att omnikanalkunder har en tendens att spendera mer pengar på sina köp 

till skillnad från multikanalkunder vilket leder till ökad total försäljning och lönsamhet för 
organisationen (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). Marknadsföring i form av 

omnikanaler har möjlighet att påverka försäljningens alla delar (Cummins, Peltier & Dixon, 
2016). Omnikanal som strategi omfattar inte bara distributionskanalerna genom vilka en 

leverantörs produkter når konsumenten, utan även kommunikationskanalerna som 
marknadsförarna och företagen interagerar med konsumenten (Cummins, Peltier & Dixon, 

2016). Med detta sagt är omfattningen på omnikanalstrategin ur en aspekt väldigt bred där 

linjerna och begränsningarna för exempelvis integrerad marknadskommunikation suddas 
ut (Ailawadi & Farris, 2017).  

 

3.5.3.3)Distinktionen)mellan)multikanal)och)omnikanal)

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) förklarar skillnaden mellan multi- och omnikanalstrategi 
som att det förstnämnda har divisioner mellan onlinebutiken och sin fysiska butik medan i 

det sistnämnda, omnikanal, kan kunderna röra sig fritt mellan kanalerna, det vill säga online, 

via mobila enheter och den fysiska butiken. Även Cummins, Peltier och Dixon (2016) 
beskriver multikanalupplevelsen som kommunikation och erbjudande till kunden via två 

eller flera separata kanaler där målet är att skapa kundrelationer baserat på kundens 
föredragna kanal. Kanalerna består av fysiska butiker, post, kataloger, telefon eller digitala 

kanaler i form av näthandel och applikationer (Cummins, Peltier & Dixon, 2016) där en 
transaktion kan innebära förflyttning mellan flera olika kanaler, online och offline 

(Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Omnikanalupplevelsen möjliggör att kunden kan 
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förflyttas fritt mellan kanalerna och fortfarande uppleva en enhetlig och smidig upplevelse 

(Piotrowicz och Cuthbertson,2014). Den sömlösa kundupplevelsen bidrar till en interaktion 

med varumärket snarare än den specifika kanalen. Ur ett organisationsperspektiv är en av de 
största skillnaderna att multikanalstrategin fokuserar på försäljning per kanal medan 

omnikanalstrategin fokuserar på den totala försäljningen (Mladenow, Mollova och Strauss, 
2018). Företag som har en optimerad omnikanalstrategi upplever inte intern konkurrens 

mellan avdelningar utan online- och offline kanalerna samarbetar mot ett gemensamt mål. 
Det skapas ingen silomentalitet eftersom informationen flödar fritt mellan kanalerna och om 

de olika funktioner kompletterar varandra kommer samarbetet främja en mer produktiv 

kanalmix. Funktioner och team som samarbetar mot ett gemensamt mål kommer stärka den 
organisatoriska sammanhållningen och öka lönsamheten sett till hela företaget (Mladenow, 

Mollova & Strauss, 2018).  
 

3.5.3.4)Utmaningar)

Kunder som ofta är uppkopplade har stora möjligheter och kan i princip köpa vad som helst, 
var de vill och när som helst (Piotrowicz och Cuthbertson, 2014). Shopping och köpprocessen 

har blivit mycket bekvämare för kunder men samtidigt som det blir bekvämare för kunder 

att handla blir det svårare för företagen att hantera processen (Ailawadi & Farris, 2017). Trots 
utvecklingen av digitalisering och möjligheterna har många företag stora utmaningar med 

integrationen och implementeringen av en omnikanalstrategi (Hilken et al., 2018). Några av 
de vanligaste utmaningarna som företag i detaljhandeln kan uppleva är enligt Mladenow, 

Mollova och Strauss (2018) nedan: 
 

●! interaktiv teknik 

●! avancerade logistiklösningar 
●! prissättning 

●! omorganisering  

För en omnikanalstrategi krävs en fungerande IT-infrastrukturen där tekniken ligger till 
grund för ett gemensamt arbete och informationsflöde. Ökad komplexitet i verksamheten 

och driften innebär även mer komplexa och avancerade logistiklösningar för att ha kontroll 
över de olika kanalerna och kunna förse kunden med en sömlös kundupplevelse (Mladenow, 

Mollova & Strauss, 2018). För att leverera sammanhängande service till kunden genom de 

olika kanalerna behöver organisationernas enheter oftast samarbeta på ett nytt sätt och bilda 
en integrerad organisationsstruktur. Implementeringen av en omnikanalstrategi kan således 

innebära förändringar i logistik, ekonomi och andra funktioner samtidigt (Mladenow, 
Mollova & Strauss, 2018).  
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Forskning har visat att många kunder är missnöjda med leveransen av det som ska anses 

vara omnikanalupplevelse (Hilken et al., 2018). Exempelvis har kunderna svårt att föreställa 
sig hur ett erbjudande online ska passa deras fysiska verklighet om möjligheten till att se 

produkten fysiskt i en offline-kanal inte finns. Företagen har svårt att skapa en enhetlig bild 
till kunden mellan de olika kanalerna och en samstämmighet av hur framtiden ska se ut 

(Piotrowicz och Cuthbertson, 2014). För att behålla konkurrenskraft och fortsätta verka på 
marknaden vi rör oss mot är integrationen en självklarhet. Företag behöver riva barriärer 

mellan de olika kanalerna för att kunden ska uppleva en smidig upplevelse och lätta 

transaktioner som desto fler företag erbjuder (Piotrowicz och Cuthbertson, 2014). 
Trots att många företag fortfarande har utmaningar med integrationen av kanalerna 

(Cummins et al., 2016) har det inte stoppat utvecklingen av en omnikanalstrategi 
(Brynjolfsson et al., 2013).  

 

3.5.3.5)Strategier)och)taktiker)för)lyckad)en)omnikanalupplevelse)

Författarna noterar att det ännu inte är självklart eller tydligt vilka taktiker som ska 

användas för ett framgångsrikt och lyckat arbete med omnikanaler för organisationer 

(Brynjolfsson, Hu & Rahman, 2013). Däremot, ur ett distributionsperspektiv är det viktigt 
att ha information kring de olika parterna eller funktionerna som konsumenten besöker i 

processen till köpet (Ailawadi & Farris, 2017). I samband med ökat samarbete mellan 
företag behöver organisationerna uppmärksamma och se över vilka konsekvenser det får 

för ens egna kanalstyrning. Detta för att kunna väva samman och hantera en kombination 
av kanaler som matchar hur konsumenterna vill söka, köpa och återkomma. Med flera 

samarbetspartners och leverantörer behöver man utföra denna strategi inte bara inom en 

organisation utan över flera oberoende återförsäljare för att uppnå den önskade 
upplevelsen kunden vill ha (Ailawadi & Farris, 2017). )

Det är viktigt att veta vilka steg och funktioner som utförs i processen till ett köp och veta 

vilket bidragande varje funktion har för att därmed bestämma vilka man ska fokusera på och 
stödja mer än andra. Dock påpekar författarna även här att ambitionen för att integrera detta 

informationsflöde är ännu inte matchat med marknadsförarnas och organisationernas 
förmåga att spåra det verkliga utförandet av omnikanalstrategier (Ailawadi & Farris, 2017). 

Även Mladenow, Mollova och Strauss (2018) diskuterar mycket värderingen av de olika 

kanalerna. I en omnikanalstrategi är det svårt att mäta bidraget till lönsamheten per kanal 
när det är en strategi som integrerar kanalerna och bygger på synergieffekter. Det är viktigt 

att ha information om varje kanal och kunna utläsa om integrationen av en ny kanal bidrar 
till nya kunder eller om det är samma kunder som förflyttat sig från en kanal till en annan. 

Synergieffekter är svåra att mäta i kvantitativ data men för detaljhandlaren är det viktigt att 
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värdera den separata kanalens påverkan på företagets framgång och även om kanalen inte 

drar in någon försäljning kunna bestämma om den lockar kunder och drar trafik till 

säljkanalerna (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018).  
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4.)Empiri)
Följande avsnitt presenterar empirisk data som samlats in genom intervjuer. Datan 

redogör för studiens centrala fenomen omnikanal och är uppdelad i sex delavsnitt, en för 

respektive företag. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av företaget, i syfte att öka 
läsarens förståelse av verksamheten. Vidare presenteras datan ur olika teman. Empirins 

syfte är att ge en förståelse för företagens synsätt på fenomenet omnikanal och vilka 
utmaningar som finns i arbetsprocessen mot den. Den empiriska datan utgör grunden för 

vidare analys samt besvarande av studiens forskningsfrågor.  

 

4.1!Hemelektronikbolaget!MediaMarkt!!
MediaMarkt är ett tyskt hemelektronikföretag vars värdeerbjudande ligger i att erbjuda sina 

kunder ett omfattande produktsortiment till bästa möjliga pris (MediaMarkt, 2017). 
Företaget är i dagsläget aktivt i 14 länder med över totalt 750 varuhus. MediaMarkt värderar 

en platt organisation där individerna ges inflytande och har möjlighet att realisera sina egna 
idéer. Varuhusen avser vara självständiga företag där vardera varuhuschef äger 10% 

(MediaMarkt, 2017). I Linköping besitter Benny Humby rollen som VD sedan fem år tillbaka.  

 

4.1.1)Uppfattning)av)omnikanal))

Begreppet omnikanal är för Humby bekant sedan tidigare och det är en strategi som han 
anser att företaget innehar i dagsläget. Humby uttrycker en omnikanalstrategi som följande:   

 
“För mig är det att kunna tillgodose kundens krav oavsett vart kunden är någonstans och 

att göra det sömlöst däremellan. Det är för mig omnikanal enkelt förklarat.”  

 
De kanaler företaget når ut till sina kunder är genom fysiska butiker, e-handel samt via 

MediaMarkts egen applikation. Ytterligare en handelsplattform är de surfplattor 
butikssäljarna använder. Dessa syftar till att säljarna ska kunna beställa och hantera 

kundernas onlineordrar direkt i butik. Humby anser sina kanaler som integrerade och 
framför deras tjänst “click and collect” som exempel på detta:  

 
“Click and collect är en del av omnikanalstrategin. Alltså, att köpa på hemsidan och sedan 

hämta upp i butik. Kunden väljer om den vill ha det hemskickat eller om den vill hämta det 

själv i butik.” 
 

MediaMarkts omnikanalupplevelse tog sitt avstamp år 2015 då tjänster som retur i butik av 
onlineordrar, erbjuda hjälp med onlinebeställningar i butik eller, som i det tidigare exemplet, 
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click and collect. Om butikerna ska överleva är denna integrering en förutsättning. I 

diskussionen kring i vilken utsträckning integrerade kanaler är viktigt för ett företag framför 

Humby att det är mycket betydelsefullt av anledningen att det är en förväntning kunden har. 
 

“Man märker det på många kunder att det är där förväntan ligger. De ska beställa och 
sedan komma ned i princip direkt och hämta grejerna. Det är inte direkt så att man vill 

vänta i tre dagar, det fungerar inte så idag. Det är ingen som gör det längre.” 
 

Omnikanalupplevelsen kan dessutom locka nya kunder. Humby förklarar att varuhuset i 

Linköping inte har den mest optimala placeringen vilket har inneburit en negativ påverkan 
på försäljningen då vägen förbi varuhuset inte är en trafikled människor vanligtvis väljer. 

Med hjälp av de integrerade kanalerna har företaget kunnat locka nya kunder från hemsidan 
att besöka butiken. Humby har svårt att uttala sig om nackdelar med en omnikanalstrategi 

men berättar om hur kunden kan gå miste om butikssäljarens expertis. 
 

“Jag ser inte så mycket negativt med omnikanal, eventuellt när det handlar om rådgivning 
[...]  att produkten inte stämmer överens med kundens förväntan. Där har vi lättare att 

föreslå bättre produkter för kunder.” 

 
Humby fortsätter berätta att konkurrens är en hygienfaktor i branschen. Om företaget inte 

skulle prioritera arbetet mot en omnikanalupplevelse kommer möjligheten att konkurrera 
med andra företag inte existera. 

 

4.1.2)Omnikanalstrategins)påverkan)på)organisationen)

MediaMarkts resa mot integrerade kanaler har inte bara har gett kunden en smidigare 

upplevelse, den har även haft inverkan på varuhusets arbetsrutiner i form av att de anställdas 
arbete har underlättats. Humby exemplifierar på nytt butiksäljarnas surfplattor som ett 

betydligt hjälpsamt verktyg för ett effektivare arbetssätt då de kan kontrollera ordrar 
därifrån.     

 
“[...] att vi har handelsplattformen som på surfplattor i butik och det steget tog vi år 2018. 

Säljarna kan beställa ordern direkt i plattan. Full integrering att vi kan hantera och lösa 

Internetordrarna.”  
 

Vidare har processen mot en omnikanalstrategi även inneburit organisationsförändringar 
genom att det tillkommit enheter. Till exempel, kundsupport har tagit andelar ifrån 

butikssupport. Tillkommandet av nya enheter har skett på huvudkontoret medan varuhuset 
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i Linköping lagt till de nya funktionerna på befintliga avdelningar då de inte har samma 

utsträckning av resurser. Humby förklarar: 

 
“Butikssupport kan jag säga har minskat och kundsupport, de som har hand om att göra 

det enkelt för kunderna, har ökat istället. Den organisatoriska förändringen är att den 
avdelningen inte har funnits förut. Det är fler människor som jobbar där. Det har 

tillkommit enheter helt enkelt. Lokalt för våran del har vi lagt de funktionerna på befintliga 
avdelningar.” 

 

 

4.1.3)Omnikanal)och)kundens)ökade)krav))

Det är kunden och dess krav som står i centrum och som är främsta målet att uppnå för 
företaget. Att kunna förstå kunden anser Humby vara den mest omfattande kunskapsluckan 

och företag som lyckas fylla det gapet kommer förmodligen lyckas bäst.  
 

Kundens krav har ökat i form av transparens. På grund av den ökade mängden tillgänglig 
information är kunden idag mer medveten och vill dessutom själv undersöka alternativ innan 

ett inköp. Information som prishistorik, recensioner eller prestation jämfört med andra 

produkter är exempel på värdefull information. För företaget kan detta innebära att butiken 
speglar hemsidan korrekt. Kunder är även rädda för att köpa fel produkter eller tjänster.   

 
“Det finns mycket tillgänglig information idag, till exempel om man ska köpa en router. 

Människor lägger timtal på att läsa på om routers så det ska passa deras behov.” 
 

Det är genom kundens ökade krav som processen mot integrerade kanaler har utvecklats. 

Kunden efterfrågar en sömlös kundupplevelse som inte tillåter väntetid, allt ska ske snabbt. 
Efterfrågan på tjänster till produkterna har även ökat då dagens kunder vill ha produkten 

färdig och redo för användning. Kunden är villig att betala extra för att undvika att 
exempelvis installera en dator själv. Efterfrågan på tjänster kan ses som en möjlighet att locka 

nya kunder som önskar en helhetslösning och bekväma köp.  
 

“Det är en konkurrensförutsättning; att kunna leverera med kvalitet, till exempel att 

produkten ska vara installerad eller att man ska ha rätt abonnemang.” 
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4.1.4)Utmaningar)i)arbetet)mot)omnikanal)

Det är viktigt att varuhuset har den produkt kunden efterfrågar och att den levereras snabbt 

och utan komplikationer. Humby ser utmaningar i att tillfredsställa detta behov, bland annat 
organisatoriska utmaningar. Inköp och logistik är något som måste vara väl fungerande för 

att kostnaderna inte ska stegra. Humby förklarar hur lagerhållningen är viktig att hålla på 
lämplig nivå, speciellt med anledning av att de flesta av produkterna MediaMarkt säljer är av 

högt värde. Håller företaget på många dyra produkter belastar det lagret vilket resulterar i 
höga kostnader.  

“Att få detta att fungera och ha rätt nivå på lagret samtidigt som man har alla produkter 

tillgängliga, det har varit en stor utmaning.” 

Vidare kan det uppstå utmaningar i kontakten med andra aktörer i värdekedjan. Humby 

berättar hur leverantörer också kan påverka kundupplevelsen, i vissa fall negativt. Den stora 
utmaningen uppstår om leverantören inte håller leveranstiden vilket innebär att produkten 

inte finns tillgänglig på lager när kunden önskar. Kundens förväntan på snabb leverans kan 
i dessa fall inte uppfyllas. Trots att Media Markt som bolag utför sina uppgifter korrekt och i 

tid är de och deras uppfyllelse av kundens förväntningar beroende av leverantören.  

I en omnikanalupplevelse är budskapet genom respektive kanal detsamma där kunden 

erhåller en enhetlig bild av organisationen. Vid ett nytt produktsläpp eller ny kampanj ska 
produkten synas lika bra i butik som på MediaMarkts hemsida. Vidare ska samma 

information och erbjudande vara tillgängligt oavsett kanal. Detta kan vara utmanande för 
företag. Humby anser att det är något som kan vara svårare för de som fysisk butik att uppnå 

då det krävs mer ansträngning. 

“Det är ganska enkelt på en internetsida att lyfta fram en viss produkt. I vår butik däremot 
måste vi för att lyfta fram en produkt bygga om och kanske fixa någon ny inredning.” 

 

Målet är den sömlösa kundupplevelsen där kunden inte upplever någon störning i 

övergången mellan kanaler. Integrationen mellan MediaMarkts telefonkundtjänst och den 
fysiska butiken är inte särskilt etablerad. Vid frågan om kunden behöver upprepa att förklara 

sitt ärende i den fysiska butiken efter att ha varit i kontakt med kundtjänst över telefon 
förklarar Humby att kunden kommer behöva repetera sig. Kundtjänst och butik har inte 

integrationen ännu att de automatiserat kan dela ärendets uppgifter. Att ha en centralt 
baserad kundtjänst som arbetar som ett callcenter är en utmaning då tiden det tar för 

informationen att nå den lokala butiken är längre än vad den kunde vara i en omnikanal är. 

“Informationen kommer oftast ut via mail och sedan kan vi ta del av den informationen. 

Det tror jag med omnikanal är att integrera det här på ett bra sätt.” 
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4.2)Telekombolaget)Tre)

Tre startade år 2000 men lanserades i Sverige år 2003 (Tre, 2019). Idag är bolaget en ledande 
mobiloperatör inom 3g-teknik och mobiltjänster vars målsättning är att utmana 

telekommarknaden. Tres huvudkontor ligger i Stockholm där Craig Woollard med rollen 
Lead UX Manager har intervjuats. Även Petter Björk som är butikschef i Linköping har 

intervjuats.  
 

4.2.1)Uppfattning)av)omnikanal  

Tre började diskutera begreppet omnikanal för två år sedan, vilket enligt Woollard anses vara 
tidigt. Woollard själv har dock varit bekant med begreppet längre tid genom artikelläsning 

och kommunikation med andra. Björk är inte lika bekant med begreppet men menar att 
mekanismerna och aktiviteterna det innebär när definitionen bryts ner är en del av deras 

vardagsarbete, vilka alla är medvetna om.  
“Min tolkning av omnikanal är att det är ett sätt för företagen att kundanpassa 
upplevelsen, köpupplevelsen både fysiskt i butik men också över telefon eller via hemsidan.” 

(Björk, 2019) 

Omnikanal definieras av Woollard enligt nedan:  

“To me Omnichannel is about being able to serve a customer at any place.” 

Att betjäna kunden var som helst handlar om hur Tre kommunicerar i alla sina kanaler, 

online eller offline, i den fysiska egna butiken eller hos återförsäljaren, alla touchpoints 
kunden har med bolaget. Kunden förväntar sig att Tre är en enda enhet och att gränserna 

mellan vad man kan göra i vilken kanal suddas ut och det är enligt Woollard vad omnikanal 
försöker uppfylla, att kunden ska röra sig fritt mellan kanalerna.  

“Omni tries to orchestrate the customer experience better where you can kind of flow 
between the different channels.” 

Idag använder Tre kanalerna fysisk butik, e-handel, telefonförsäljning och kundservice. 

Samtidigt som det blivit mer prat om omnikanal har även fokus hamnat mer på online-
kanalerna, dels för att det är billigare affärsmässigt men även för att det är bekvämt för 

kunden. Dock påpekar Woollard att de inte använder begreppet omnikanal inom bolaget 
längre; 

"[…] we don’t actually call it Omnichannel, we call it Unified Commerce.” 

 

Vidare förklarar Woollard att Tre inte anser att de har integrerade kanaler idag. Kanalerna 
idag kan inte arbeta tillsammans, exempelvis de fysiska butikerna som måste ringa varandra 
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för att överföra ett abonnemang. Överföringen och arbetet går inte per automatik eller att de 

kan ta del av varandras information. Dock finns en del uppgifter som kan utföras mellan 

kanalerna och var som helst vilket gör bolaget delvis omni, men målet är att bli 90% digitala 
mot dagens 31%.   

Björk, som arbetar ute i butik, har en annan uppfattning och anser att Tre har omnikanal. 

Dels genom de gemensamma värderingarna företaget arbetar efter men även genom 
konkreta samarbeten mellan avdelningar där det uppmanas att kommunicera. Fokus från 

försäljning till kundnöjdhet är en annan viktig aspekt som Björk menar är tecken på 
omnikanal. Oavsett i vilken kanal kunden möter bolaget är målsättningen att kunden ska få 

en lika bra upplevelse. Dock anser även Björk att det inte är felfritt och att det är ett område 

företaget kan och bör utveckla.  

Fördelarna med omnikanal anser Woollard är den långsiktiga kostnadsminskning och att det 
finns möjlighet att dra fördelar av de olika kanalerna. Genom arbetet med omnikanal har 

bolaget lagt fram principer för hur de ska utvecklas framåt där en viktig del har varit att inte 
duplicera saker. Idag finns flertal implementeringar av samma funktion men detta ska 

framöver reduceras och ske endast en gång eftersom det blir en dyr process att genomföra 
flera gånger. I längden innebär det en kostnadsreducering och större nytta för kund och 

organisation genom synkade kanaler.  

“Not really any cons, I think it is an expectation of what the customer really wants.” 

 
Att det skulle finnas några nackdelar kan inte Woollard se eftersom omnikanal speglar 

kundens önskemål. Dock kan komplexiteten i arbetet anses som en nackdel. Likaså ser Björk 
inte några nackdelar men påpekar att det kan finnas en risk med omnikanal om fokus hamnar 

för mycket på det digitala att man glömmer det personliga mötet.   

 

4.2.2)Omnikanalstrategins)påverkan)på)organisationen)

Tre börjar mer bli en serviceorganisation men som tidigare nämnt anser inte bolaget att de 

är där dem vill vara gällande omnikanal. Woollard berättar att idag finns exempelvis ingen 
delad kundvagn mellan kanalerna. Trots att stora delar av organisationen använder samma 

system är de inte integrerade och de olika kanalerna kan endast se vissa aspekter av 
helheten mellan avdelningarna.  

För att lyckas med arbetet mot omnikanal anser Woollard att bolaget behöver en mix av 

särskilda kompetenser. Användaren, affären och teknologin måste gå ihop, tekniska projekt 

kommer misslyckas om man inte involverar användare och det affärsmässiga. Det handlar i 
grund och botten om arbetssättet och att ha förmågan att kommunicera och anpassa sig till 

nya arbetssätt. 
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“[…] our channels don’t work together and there is no communication. The channels are 

measuring their own performance.” 

Idag är kanalerna separata enheter som inte kommunicerar på den nivå en 

omnikanalsstrategi kräver. Björk menar dock att trots att företagen mäts per enhet riktas 
företagets reklam till alla kanaler. Nyckeln till framgångsrikt arbete med omnikanal anser 

Woollard vara att arbeta tillsammans och kommunicera mellan kanalerna, varför han också 
gillar konceptet trots att det blir komplext i organisationen.  

“From a capability point of view, I think there are things people still can do today it is just 

a different way of working. It is still a technical implementation and a way of placing a 

need. But you think in a slight different way. You have to be boundaryless.” 
 

Både Woollard och Björk anser att kompetensen som finns på bolaget idag har förmågorna 
som krävs, de behöver bara ändra arbetssättet. Omnikanal som strategi är en teknisk 

implementation och ett sätt att placera ett behov, vilket inte är helt nytt för de anställda men 
tänket behöver vara annorlunda. Det handlar om att vara gränslös.  

Den största organisatoriska effekten blir skapandet av krossfunktionella team. Både 

Woollard och Björk påpekar att det är viktigt att alla i organisationen arbetar åt samma håll 

och delar kompetens. Det är en komplex och utmanande process men krävande för en 
fungerande omnikanalsstrategi. Tre befinner sig i ett stadie där diskussion kring 

organisationens struktur och kommunikation förs för att skapa de bästa förutsättningarna. 
Idag överlappar vissa säljfunktioner varandra eftersom de tillhör olika system. Frågorna 

kring hur detta ska brytas ner och utvecklas kräver att organisationen, som Woollard 
uttrycker det, har nyckelfaktorn rätt perspektiv, något som fås genom krossfunktionella 

team.  

“[…] the beauty of cross functional teams; when you have these different competences, those 

will give you new perspectives. People see the world differently.” 
 

Omnikanal har ännu inte blivit etablerat nog för att konkurrera ut företag som inte har 
implementerat det. Tre har ett arbete mot omnikanal, men det är mycket kvar att göra baserat 

på vad målet är och var bolaget vill vara. Woollard tror att det är få företag som idag kan 
påstå att de har full omnikanal. Dock anser han, precis som Björk, att omnikanal är ett viktigt 

fenomen att arbeta med eftersom det kommer blir svårare konkurrens och att bibehålla sin 

position på marknaden i samband med kundens ökade krav. Björk förklarar enligt följande:  

“[…]  i synnerhet på en marknad där vi säljer produkter likt våra konkurrenter, landar det 
i slutändan i hur mycket vi som företag kan skräddarsy kundens specifika lösning och 

upplevelsen för kunden” 
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4.2.3)Omnikanal)och)kundens)ökade)krav)

Woollard berättar att i telekombranschen, där Tre verkar, är det ingen större konkurrens på 

utbudet och leveransen av tjänster som tidigare, alla har abonnemang och telefon idag. 
Varorna och tjänsterna som företaget erbjuder börjar bli begränsade på den snabbt 

utvecklade marknaden.  

“The commodity we sell is becoming very limited so there is a certain value a customer can 
get. So then, what is the next step?” 

 
För att behålla kunden behöver företaget vara sömlöst och friktionslöst i största möjliga grad, 

men även erbjuda mer skräddarsydda lösningar till kundens specifika behov, något Woollard 

och Björk är överens om. Med omnikanal möts kundens behov i större utsträckning. Kunden 
vill inte alltid prata; de vill chatta eller ha en konversation via mail. Kundens behov av 

kommunikation på olika sätt ställer krav på bolagen att redan idag tänka på framtidens 
interaktion och göra kommunikationsvägarna tillgängliga. Kunden anser att det är bekvämt 

att kunna betjäna sig själv och genom att ge kunden den möjligheten oavsett kanal förbättras 
kundupplevelsen och ökar kundnöjdheten.  

Tre gjorde en kartläggning av kundresan förra året. Resultatet var att kunden inte vill binda 

sig under längre perioder, de föredrar lösare engagemang där man kan betala en månad i 

taget. Det kan ha att göra med Internet som möjliggjort lätta jämförelser mellan bolag, något 
kunderna gör mycket idag. Woollard och Björk påpekar att det finns skillnad i både ökade 

krav men också kundens beteende. Idag handlar kunder mer online än tidigare men de har 
även blivit mer otåliga, det ska gå fort att få produkterna samtidigt som det ska vara välgjort. 

Woollard förklarar att Tre inte ligger i linje med konkurrenterna här eftersom de inte kan 
erbjuda lika stort utbud på leverans som andra detaljister, exempelvis click and collect. Är 

det komplicerat eller svårt att söka och handla går kunden till någon bättre.  

“Everything is always for the customer. If we don’t have a customer we don’t exist.” 

 
Kundens roll är central där allt handlar om att möta kundens behov. Woollard berättar att 

arbetet handlar om att kunna möta och tjäna kunden överallt men att det även ska vara 
lönsamt för verksamheten. Björk berättar att målet är att slussa vidare kunden i minsta 

möjliga mån och lösa kundens ärende snabbast möjligt oavsett kanal.  

“Det ska vara samma upplevelse för kunden överallt.”  
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4.2.4)Utmaningar)i)arbetet)mot)omnikanal)

En av de främsta utmaningarna enligt Woollard är komplexiteten. Implementering av 

omnikanal är en dyr investering mot en mer digitaliserad organisation. Björk menar att den 
främsta investeringen är tid, det är ett tidskrävande projekt där den primära kostnaden blir 

tid. Digitalisering, som Woollard pratar om, är svårt att kvantifiera därför är det viktigt med 
en grundläggande kartläggning innan man påbörjar arbetet. Woollard förklarar 

implementering av omnikanal i följande steg:)

1.! Vad vill vi uppnå? Kartlägg vilka strategier som behövs för att uppnå målet med både 
kund- och affärsperspektivet i åtanke. Nyckeln är att förstå verksamheten och veta 

vart den är på väg  

2.! Utveckla koncept eller prototyper på det som diskuterats  
3.! Förstå konceptet och ställ frågan: möter detta kundens och våra behov? 

4.! Ta tillbaka och justera tills den möter kraven  

 
Konceptet heter Design Thinking och det måste vara användbart för att alla faser eller steg 

ska anses vara avklarade. Uppfyller konceptet kraven ska det förverkligas, gör den inte det 
bör konceptet inte implementeras. 

Största motiveringen till att implementera omnikanal för Tre är förbättrade system som 
kommer ge företaget möjligheter att vara snabbare ut på marknaden och inte missa 

möjligheter. Dessutom anser både Björk och Woollard att en självklar motivering är 
kundupplevelsen, kvaliteten på den ökar vilket därmed leder till bättre försäljning och 

slutligen till mer lönsamt bolag.   

 
Woollard fortsätter förklara att Tre har system som behöver utvecklas över tiden vilket 

innebär att det blir en kostnad oavsett. Argumenten för omnikanal är kostnadsreduceringen 

som sker långsiktigt men även att kundupplevelsen förbättras. Precis som Björk menar 
Woollard att det är en tidskrävande process där rätt resurser behövs för att verkställa det 

utförligt. Att ha rätt resurs på rätt plats är en utmaning i sig. Det är utmanande att reda ut 
hur organisationen ska bryta ner och forma om verksamheten för bästa möjliga struktur och 

kommunikation. Därmed för att lyckas behöver bolaget säkerställa en fungerande 
organisationsstruktur. Många företag idag arbetar med krossfunktionella team, något Tre 

ännu inte infört vilket försvårar processen där avdelningarna och kanalerna ska arbeta 

gemensamt. De anställda vill oftast ha den stora bilden från början men lyckas inte hantera 
den. Implementationen bör ske i små steg där målet är den stora bilden, vilket är en utmaning 

eftersom hela organisationen behöver involveras och tänka om.  

“That is the biggest challenge; that people find it overwhelming as a concept.” 
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Anställda blir överväldigade eftersom det är ett stort och komplext koncept. Luckan mellan 

idag och framtiden är viktig och målsättningen är att överbrygga den på bästa möjliga sätt. 
Woollard ser att det finns en kunskapslucka inom området som är en stor utmaning för 

bolaget. Har man inte kunskapen är det svårt att greppa fenomenet. Björk svarar på 
kunskapsluckan enligt följande: 

“Det finns en stor kunskapslucka i själva begreppet omnikanal, men som mekanism skulle 

jag inte säga att kunskapen är låg, snarare tvärtom.” 
 

Woollard upplever att människor motsätter sig själva när det gäller omnikanal och för att 

kunna arbeta vidare behöver man ha en gemensam förståelse för vad organisationen jobbar 
mot. 

 

4.3)Nordnet)Bank)AB)
Nordnet Bank AB är en digital bank vilken ingår i Nordnetkoncernen (Nordnet, 2019a) . 

Organisationen grundades 1996 och var till början en internetmäklare men utökade sig 

senare till att även erbjuda banktjänster. Nordnet blev den första digitala banken i Norden.  
Företaget har sitt huvudkontor i Sverige där alla de centrala funktionerna verkar. De lokala 

kontoren i Norge, Danmark och Finland innehar funktionerna kundservice, försäljning och 
marknadsföring. De affärsområden Nordnet är aktuella inom är lån, pension samt sparande 

och investeringar (Nordnet, 2019b). Nordnets höga utvecklingstakt har utmärkt de på 
marknaden och företaget passerade år 2016 en halv miljon kunder samt mottog titeln Årets 

bank 2017 av Privata Affärer (Nordnet, 2019c). Mathias Fuhre innehar befattningen CRM-

manager på huvudkontoret i Stockholm sedan sex månader tillbaka.  

4.3.1)Uppfattning)av)omnikanal))

“För mig och Nordnet är det att driva affären och Nordnets varumärke framåt och på så 

sätt att optimera kundresan genom alla olika möten och touchpoints, både online och 
offline.” 

 
Fuhre kom först i kontakt med fenomenet omnikanal när han startade sin karriär på Nordnet 

år 2017 då organisationen hade börjat sin transformation mot en omnikanalstrategi. Nordnet 

hade inlett arbetet med att göra segmenteringar samt att kartlägga alla kanalerna och 
kundbasen. I samband med detta tillkom den nya CRM-avdelningen där Fuhre också kom 

att inleda sitt arbete.  
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De kanaler Nordnet kommunicerar med sina kunder genom är i dagsläget sociala medier, 

postalt, e-mail, podcast och köpt media. Eftersom Nordnet är en digital bank finns ingen 

fysisk butik, dock har företaget öppnat upp en konceptbutik där kunder kan köpa tjänster 
eller rådgivning. Fuhre anser att Nordnet i dagsläget ännu inte uppnått en omnikanalstrategi 

bland annat på grund av att alla företagets kanaler inte ligger under samma system. Till 
exempel behandlas e-mail och kundservice i separata system vilket innebär att det inte finns 

något som orkestrerar en kundbild. Vissa kanaler är dock placerade i samma system som 
visserligen skapar en sömlös upplevelse mellan just de kanalerna, men det finns inget system 

som knyter ihop alla kanaler.  

 
Det stora projektet är att driva befintliga kunder framåt och att omnikanalarbetet endast är 

en del i detta. Hos Nordnet har det inte utförts någon punktinsats mot omnikanal, utan det 
blev en del av det större arbetet. Det viktiga ligger i att förstå kunden och att alla de olika 

kanalerna och funktionerna kan ligga som bakgrund till detta. 
 

“Att knyta ihop säcken och förstå kunden och veta vart den befinner sig i kundresan för att 
kunna optimera mötet så bra som möjligt.” 

 

4.3.2)Omnikanalstrategins)påverkan)på)organisationen)

Sitt arbete mot omnikanal inledde Nordnet med att segmentera samt kartlägga sin kundbas 

och kanaler. Då tillkom CRM-avdelningen som i sig har inneburit förändringar inom 
organisationen. Denna nya avdelning centraliserades från marknadsavdelningen och tog 

över marknadskommunikationen och marknadsavdelningens fokus skiftade till själva 
genomförandet istället. Det strategiska ansvaret lyftes därmed in i CRM-avdelningen som ger 

direktioner till marknadsavdelningen. Tillkommandet av denna centraliserade avdelning har 

inneburit att personalen inom avdelningen kommit närmare varandra eftersom en 
representant från vardera perspektiv måste ingå.  

 
Att integrera kanaler är svårhanterliga och tunga projekt, men de kan också vara fragila och 

det krävs kompetens. När kanalerna väl har integrerats är det färre personer som besitter 
kunskapen om att hantera dessa i kombination med varandra. Anledningen till detta är att 

kanalspecialisternas ansvar har lyfts ut när kanalerna har knutits samman i ett system. I 

systemet är det istället en marketing automation specialist som bygger kundflöden och 
ansvarar för att varje kanal fungerar. Att inneha en roll som denna kräver särskild 

sakkunskap. Fuhre berättar att kontoret har ett analytikerteam bestående av 30 personer 
som är extremt handplockade för att kunna hantera omfattande transformationer inom 

organisationen. 
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Tidigare låg Nordnets olika kanaler under separata avdelningar. Detta innebar att det kunde 

uppstå interna konflikter och brist i att föra dialog. På frågan om hur kommunikationen 

fungerade svarar Fuhre: 
 

“Det fungerade inte. Klart det var kommunikation men då var det mer silobaserat.” 
 

Fuhre argumenterar för att företag ska placera samtliga kanaler på sättet att de arbetar under 
samma avdelning. I dagsläget har kanalägare som tidigare gick under marknadsavdelningen 

på Nordnet placerats in i Fuhres team. Denna omplacering har inneburit en förbättrad 

kommunikation inom organisationen.   
 

“Jag har gått en CRM-kurs där jag berättat för deltagarna att vi lyft in kanalerna under 
samma avdelning, och alla applåderade.” 

 
Har organisationen inte koll på kunddatan och flödena kommer implementeringen inte ge 

effekt. För att effektivisera hanteringen av den stora mängden kunddata arbetar Nordnet mot 
att bygga ett så kallat “data ware house”, vilket kan förklaras som ett lager där all data samlas. 

Det är en tung affär att implementera ett sådant system men Nordnet värderar att satsa på 

funktioner som kan effektivisera arbetsprocessen. 
 

 “[...] det som är positivt med satsningen som Nordnet gjort är att det är ett jättestort 
system... som har en marketing automation-lösning där man kan knyta ihop väldigt 

mycket.” 

0

4.3.3)Omnikanal)och)kundens)ökade)krav)

Kundens krav i resan mot omnikanal är central då projektets syfte är att förstå kunden och 
dess kundresa genom alla olika touchpoints. Fuhre tror på en minskning i traditionell 

marknadsföring och en ökning i personifierad marknadsföring. Dessutom att kunden 

förväntar sig att bolag ska ge relevanta och personifierade erbjudanden.  

Nordnet börjar se resultat från kunder att deras arbete har lönat sig, både 
konverteringsmässigt men också engagemanget i form av ökat antal klick och gilla-

markeringar. Ett tillvägagångssätt organisationen använder sig av för att mäta 
kundupplevelsen är genom att lyfta ut kontrollgrupper. Dessa grupper blockeras från all 

kommunikation för att Nordnet sedan ska kunna jämföra effekter mot vanliga kunder. Det 
är en stor process att blockera kunder från kommunikation, men det visar resultat.  

En utmaning är att se till att varje kund blir kommunicerad med samt att det alltid ska finnas 
lättåtkomlig och relevant kommunikation som kunderna kan agera på. En stor del av 
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kundupplevelsen är att resan ska vara enkel och tillgänglig. Med anledning av att Nordnets 

avdelningar inte är särskilt stora uppstår det dock svårigheter resursmässigt att kunna 

leverera personifierade budskap till olika kunder. 

“Det ska alltid ligga relevant kommunikation som kunder ska kunna agera på. Det har vi 
inte 100% på plats än.”  

 

4.3.4)Utmaningar)i)arbetet)mot)omnikanal)

I arbetet mot omnikanal ser Fuhre den främsta utmaningen som faktumet att faktiskt knyta 

ihop alla punkter som ingår i en omnikanalstrategi, allt från att få ihop alla olika individer 
inom företaget till att kunna hantera den stora kvantiteten av data.  

 “Det är tungroddade projekt då det är så många som behöver vara med. Hela företaget 
egentligen; det är IT, data, analys, marknad. Allt från försäljning till reception behöver 

vara med.” 

Eftersom projekten är så pass omfattande ställs högre krav på kompetens och Nordnet 
upptäckte ett kompetensglapp vilket utmanade organisationen. Ett sätt Nordnet valt att 

tackla denna utmaning var genom att genomföra en massanställning med handplockning av 
specialister. Allt eftersom centraliseringen utvecklades då ett helt nytt team, CRM-

avdelningen, startades var anställda från marknadsavdelningen tvungna att gå, närmare 

bestämt halva avdelningen. Denna drastiska förändring resulterade i en viss förvirring inom 
de berörda parterna.  

“Det blev rätt rörigt på Nordnet i höstas då de halverade respektive marknadsavdelning 

för att de lyfte in ett nytt team.” 
 

Resan mot en lyckad omnikanal är dyr och det kommer krävas utomstående kompetens i 
form av konsulter, både när det kommer till arbetssätt, organisationens uppbyggnad samt 

implementationen. Det är även viktigt att utveckla den kompetens man inom organisationen 

redan besitter. Implementeringen är en process med flera steg som bör inledas med att 
kartlägga vad syftet är; vilka punkter är det organisationen vill knyta samman, eftersom det 

finns system mot alla olika behov.  

“Att lyfta in alla delar under samma paraply. Det är nog det största.” 
 

För att omnikanal ska kunna ses som lönsamt måste det i slutändan även tillfredsställa 

kunden och ge kundnytta. Kunden förväntar sig relevanta erbjudanden för den som person 
och skapandet av det kan vara en utmaning. Att skapa personifierat innehåll mot olika 

kundgrupper där erbjudandena ringar in kunden. Ju fler kanaler organisationen öppnar upp, 
desto mer innehåll behöver genereras. 
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4.4)Konsultbolaget)Ateles)

Ateles är ett av de främst oberoende konsultbolagen inom digital handel och jobbar med den 
nordiska marknaden (Ateles, 2019). De erbjuder innovativa lösningar med affärsfokus och 

är idag 80 experter på kontoren i Linköping, Stockholm, Göteborg och Oslo. Bolaget jobbar 
med medelstora och stora företag på både B2B- och B2C-marknaden. Susanne Schander har 

varit med och grundat bolaget och arbetar idag som CIO samt tillförordnad CTO. 
 

4.4.1)Uppfattning)av)omnikanal))

“Omnikanal, eller Unified Commerce som vi säger nu, sätter kunden i centrum och utgår 

ifrån kunden på ett annat sätt än vad man gjort tidigare i exempelvis multikanal.” 
 

Schander anser omnikanal som en teknisk lösning på kundens krav om samma bemötande 
och erbjudanden i alla kanaler. Behovet löstes genom att integrera tekniska system där 

kanalerna pratar med varandra och kunden kan bli igenkänd mellan kanalerna. Dock anser 
Schander att företagets aktiviteter fortfarande inte är tillräckligt samordnade ur ett 

kundperspektiv, vilket lett till diskussionen kring Unified Commerce som anses vara en 

vidareutveckling av omnikanal.  

Schander kom i kontakt med fenomenet omnikanal redan år 2009 då första kunden, en 
resebyrå, önskade att integrera sina kanaler. Arbetet benämnde man då inte som omnikanal 

eftersom integrationen av kanaler på detta sätt var nytt, det var ett begrepp som 
introducerades senare. Ateles som bolag har inget större arbete med omnikanal internt, men 

som konsultbolag arbetar de med omnikanal, e-handel och effektivisering av dessa processer 
dagligen. Kanalerna som används för kunderna är bland annat webben, Facebook, 

Instagram, YouTube med flera. Sociala medier som Instagram och Facebook handlar främst 

om att interagera med kunden. Eftersom Schander varit med på resan från singel- till 
omnikanal ser hon tydligt utvecklingen. Konkurrensen är hård och för att nå ut i bruset måste 

företag utnyttja andra marknadsföringskanaler. Det handlar om att hantera hur det egna 
varumärket kommer igenom bruset samt hur det uppfattas av kunder. Dock uppstår 

utmaningar eftersom det är svårare att integrera kanalerna när företaget gått ihop med 
andra, svårigheten att anpassa och integrera mellan flera system ökar komplexiteten.  

För att bibehålla sin position på marknaden samt möta kundernas behov anser Schander att 

det är viktigt att jobba med omnikanal. Kanaler är idag inget nytt fenomen och företag måste 

arbeta med flera kanaler, dessutom integrerade, för att vara kvar på marknaden.  

“Har ett företag inte en hemsida idag blir man som kund lite skeptisk. Kunder kräver fler 
kanaler och det är en konkurrenskraft.” 
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Det anses också vara viktigt att fånga upp rätt information om kunden och behålla den som 

är nödvändig för att bygga nya touchpoints beroende på sammanhang. Fördelarna med 

omnikanal är många men en nackdel kan vara att alla inom organisationen inte förstår att 
man riktar sig till olika målgrupper i olika kanaler. Det innebär att företaget kanske måste 

utforma sitt budskap annorlunda vid vissa tillfällen. I övrigt tycker Schander enligt följande:  

“Det är bara fördelar kan jag tycka. Man ser på sin verksamhet som ett, och man förstår 
försäljning.” 

 
 

4.4.2)Omnikanalstrategins)påverkan)på)organisationen)

Företag har gått från multikanal, där man har några kanaler som inte har något samröre, till 
att idag jobba mer mot omnikanal. Multikanal innebär att om kunden kontaktar företaget via 

butiken kan butiken inte känna igen att det var en kund på webben också. Förändringen mot 
omnikanal ser Schander vara en systemmässig förändring där all data och information om 

kunden samlas på ett ställe, man börjar konsolidera ihop alla kunder. Framförallt ser hon 
också den organisatoriska förändringen som krävs där företaget inte ska se säljkanalerna som 

separata enheter utan tänka sälj som en organisatorisk helhet. Försäljningen totalt ska öka 

och inte per kanal. För ett bra fungerande arbete med omnikanal är det viktigt med en bra 
bas där affärslogiken ligger, en commerce engine. Via den hämtas information ut till 

kanalerna som ger en enhetlig bild till kunderna.  

“Commerce engine är kärnan till omnikanal och det är där man har sin speciella affärslogik 
för en specifik kund där kanalerna bara blir en presentationsaktivitet.” 

 
Tekniken som krävs är en dyr investering för organisationen. För att ha en fungerande 

commerce engine behöver med störst sannolikhet andra tidigare system också uppdateras 

vilket påverkar hela organisationen. Förändringen mot omnikanal började med click and 
collect, returer i butik, lagersaldo online och dylikt. Alla dessa förändringar kräver att 

organisationen integrerade butikernas kassasystem med webbsystemet och andra system för 
att kunna leverera dessa lösningar. Det har varit en betydelsefull förändring inte bara för 

kund utan för e-handlaren också. Med exempelvis retur i butik hinner produkten tas ut för 
försäljning direkt istället för att postas tillbaka där man tappar flera försäljningsdagar.  

“I början var det mycket ”vem tar vinsten och förlusten, hur ska man hantera detta 

internt?” “Vilken affärsenhet slår returen på?”. Omnikanal innebär att en helt reviderad 

förändring av organisationen måste till för att det ska funka fullt ut.” 
 

Försäljningsavdelningen är oberoende av kanal och därmed är det viktigt att alla har samma 

grundbas. Det måste finnas förståelse över kanalerna för att optimera försäljningen. 
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Generellt handlar det om att organisationen måste vara mer flexibel och rörlig, arbeta mer 

agilt. Det måste även vara en organisation som inte är rädd för att förändra och våga testa för 

att nå bästa utfallet. 

“Det är väldigt få företag som funkar gemensamt mellan enheterna idag men det måste till 
att man ser de olika säljkanalerna gemensamt [...] 

Marknad och sälj måste tänka över hela sin verksamhet och ha strategi för sin helhet.” 
 

 

4.4.3)Omnikanal)och)kundens)ökade)krav)

Kunderna delas in i B2B och B2C där affärslogiken skiljer sig åt. Kunder på B2B-

marknaden har inte samma förväntningar som privatpersoner. B2B-kunder handlar med 
prislistor som är förhandlade, leveransen skiljer sig och deras webbportal ska främst vara 

effektiv och inte snygg. Dock ser Schander och Ateles en trend mot ökade krav även på 
denna marknad eftersom B2B-handlarna också är privatpersoner som får mycket 

produktinformation och snygg layout på B2C-marknaden. Oavsett marknad har kundens 
krav ökat, framför allt på webben och gällande tålamodet. Tidigare var kunderna mer 

tålmodiga mot dagens förväntningar där produkterna ska levereras snabbt.)

“Är det långsamt, rörigt, hittar man inte det man söker, då blir kunden illojal och går någon 

annanstans.” 
 

Kravet på flexibilitet har en tydlig ökning både på webben och i den fysiska butiken. Kunden 
förväntar sig större flexibilitet kring var och när de får varorna. Exempelvis kan kunden köpa 

produkterna i den fysiska butiken men för att inte hålla på varorna hela dagen önska att få 
dem hemskickade. Därmed har kraven på logistik ökat, något bolagen måste ta hänsyn till. 

Kundens beteende har förändrats genom att man idag handlar mer i en kombination av 

online och offline. Detta innebär att exempelvis click and collect samt returer i butik för 
onlinebeställningar blir allt viktigare.  

 

4.4.4)Utmaningar)i)arbetet)mot)omnikanal)

Att motivera sina olika säljkanaler har varit en av de främsta utmaningarna i arbetet med 

omnikanal. Det har inte funnits några tydliga samarbeten mellan kanalerna och 
internkonkurrens har varit ett stort problem. Schander förklarar att man måste lära företaget 

att inte konkurrera inom organisationen och arbeta mot ett högre, gemensamt mål som 

driver försäljningen oavsett kanal. 
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“Du får inte mäta per kanal utan helheten. Det kan vara en kanal som man lägger mycket 

pengar på men den driver ingen försäljning. Dock kanske den driver ditt brand, att du får 

uppmärksamhet för ditt varumärke vilket i sin tur gör att du får mer försäljning i butiken.” 

Tänket som bygger på hela företaget på detta vis är dock utmaningen. Många av Ateles 
kunder visar tydliga exempel på svårigheten med omnikanal ur den systemmässiga aspekten. 

Exempelvis CRM-systemet hanterar vissa rabatter medan kassasystemet hanterar andra 
vilket skapar problem för kunden men även organisationen.  

Schander anser också att tekniken är en stor utmaning. Att integrera system kostar mycket 

pengar och att uppdatera system som inte pratar med varandra till att göra det är en lång 

process. Det är mycket fokus på teknik och den stora respekt man har för tekniken har 
medfört att organisationer glömmer bort sin kunskap i att vara e-handlare. Med det sagt 

anser Schander att det finns en kunskapslucka inom området som är en stor utmaning för 
många organisationer. Hon menar att det handlar om köppsykologi, hur man säljer varor och 

tjänster, där alla människor är relativt primitiva men logiken i hur det fungerar praktiskt 
glöms lätt bort.  

Ur ett marknadsföringsperspektiv finns problem om företaget har en 

marknadsföringsorganisation som inte förstår att man kommunicerar på olika sätt i olika 

kanaler. Förståelsen för kundgrupperna och vilka kundgrupper som finns i vilka kanaler är 
ytterst viktigt. Målgruppen kan breddas av användandet av olika kanaler men utmaningen är 

situationsbaserad marknadsföring och att organisationen måste förstå att en kund är i olika 
situationer när de är ute och far eller när de sitter hemma vid datorn.  

“Via mobilen är kunden ofta på språng, på bussen eller på stan exempelvis, då vill man 

oftast se var är närmaste butik? Finns produkten i lager? Men det är inte intressant när 
man sitter hemma framför datorn. Då vill man se vad är det senaste som kommit in och 

liknande. Situationen avgör.” 

 
Implementeringsprocessen är ibland en utmaning och för att lyckas berättar Schander att det 

är viktigt att involvera olika delar av verksamheten. Det är även viktigt att förstå kraven och 
bestämma vilka har möjlighet att bli uppfyllda, enas om hur man jobbar och bemöter 

kunderna. Visionen är viktig att måla upp men jobba i små steg mot den eftersom det oftast 
blir fel när organisationer vill nå hela visionen direkt. Varje implementeringssteg ska tillföra 

kundvärde men Schander förklarar att man ska arbeta efter minimal viable product som 

innebär att man gör minsta möjliga i varje steg för att sedan bygga vidare.  
 

“Världen förändras snabbt och oftast vet inte kunden vad de vill ha. De tror att de vet men 
när man väl har fått det på plats och ser hur det funkar upptäcker man att många behov 

inte har lösts, det var inget som riktigt efterfrågades.”  
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4.5)Materialhanteringsbolaget)Toyota)Material)Handling)Europe)

Toyota Material Handling Europe (TMHE) utgör en del av Toyota Industries, den globala 
ledaren inom materialhantering sedan 2001 (Toyota, 2019a). Toyota Material Handling 

Group, vilken grundades 2006, är aktiva inom fem regioner bestående av Europa, Japan, 
Nordamerika, Kina och internationellt. Organisationen utvecklar och tillverkar truckar samt 

andra tillhörande tjänster som service, reservdelsförsörjning, finansiering, uthyrning och 
förarutbildning. Autotruckar, fleet managementsystem (FMS) samt analys och rådgivning är 

något TMHE även erbjuder sina kunder (Toyota, 2019b). Cecilia Nilsson arbetar som Online 

Commerce Manager på TMHE:s huvudkontor i Mjölby.  

 

4.5.1)Uppfattning)av)omnikanal))

Omnikanal handlar om att utveckla ett verktyg för att kundupplevelsen ska vara densamma 

oavsett vilken kanal kunden väljer att ta kontakt via. I jämförelse med multikanal som 
strategi är omnikanal ett mer utvecklat koncept. I en multikanal rör sig kunder fortfarande 

mellan kanaler men det behöver inte innebära att informationen är identisk.  

“Omnikanal är lite starkare begrepp för multikanal och säger att kunden inte bara ska 

kunna röra sig mellan olika kanaler men också få samma typ av upplevelse.” 
 

De kanaler TMHE använder sig av idag är offline och online. Förutom säljare innefattar 

offlinekanalerna även återförsäljare och organisationens egna säljbolag. TMHE har egen 
fysisk butik och även säljbolagens kontor är det möjligt att besöka och provköra. Förutom 

dessa har organisationen det de kallar för “Go Local stores”, där begagnade truckar finns 
tillgängliga på utvalda fysiska platser. Det kan liknas vid en pop-up store. Finner inte kunden 

den truck den är i behov av finns även TMHEs egna onlinekatalog tillgänglig där alla 

begagnade truckar i Europa visas. Till kanaler räknas inte bara de kunden kan ta kontakt 
genom, utan det innebär även de kanaler organisationen internt använder sig av genom de 

olika affärsområdena.  

TMHE är i dagsläget inte fullt utvecklade inom omnikanal, men det finns strömmar där de 
är bättre, bland annat inom service. Till exempel kan kunden genom en applikation ha 

översikt över de serviceärenden och kontrakt de har. Denna information kan organisationen 
se internt och genom applikationen som verktyg kan de kommunicera ut till kunden när det 

är dags för service.  

“Serviceteknikern är offline-människan och det dem samtalar förs sedan vidare in i det 

digitala, appen exempelvis.” 
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Nilsson anser att TMHE skulle kunna använda omnikanal i ett prediktivt syfte. Genom att 

försöka förstå hur kunden orienterar sig vid kontakt med organisationen och hitta mönster 

och förmedla dessa till säljarna snabbare och mer preciserat kan TMHE prediktera kundens 
nästa steg och veta vilken relevant information som ska nå ut till kunden.  

 
 

4.5.2)Omnikanalstrategins)påverkan)på)organisationen)

Processen att övergå till omnikanalkommunikation måste inledas med att kartlägga var 

problemet ligger i dagsläget. TMHE upptäckte att de var i behov av att förstärka arbetet inom 
innehållsskapande då det kan kommuniceras olika budskap genom olika kanaler. Det kan till 

exempel gälla produktinformation. De valde att investera i ett system där all information om 

produkterna samlas vilken kan användas som källa till den information som kommuniceras 
ut i de olika kanalerna. På detta sätt kan det säkerställas att informationen stämmer överens 

oavsett kanal.      
 

IT är en stor del av projektet och Nilsson presenterar tre aspekter som förutsättningar för att 
kunna lyckas. Först att ha en kund-master (kundbas) som bygger på karaktär istället för 

kundnummer. Vidare en item-master som tillgängliggör information om exempelvis 

erbjudanden för att kunna se vilka erbjudanden som ligger ute i kanalerna. Till sist en price-
master som informerar om prissättning av produkterna och tjänsterna.   

 
“Dessa tre utgör en förutsättning för att kunna ha omnikanal. Har man inte de här tre på 

plats finns det ingen chans.” 
 

Idag ligger organisationens kanaler under olika avdelningar, men Nilsson ser att 

utvecklingen mot omnikanal kommer innebära att man spänner över affärsområdena. Att 
jobba krossfunktionellt istället för matrisstyrd med ett team där alla områden är samlade. 

Nilsson tror på krossfunktionella organisationsstrukturer där man jobbar med applikationer 
som träffar kunden. Online och offline fokus istället för att jobba med olika affärsområden 

som de gör nu. Nilsson tror på att målen inte kommer kunna uppnås om de inte ändrar 
organisationens struktur och arbetssätt. Online ska ha ett eget team där de olika 

affärsområdena finns representerade och inte är sina egna affärsområden.  

 
“Annars får du en app i service, du får någon lösning för begagnat och till slut har vi fem 

olika applikationer som kunden tycker är förvirrande och jobbigt.” 
 

En väl fungerande kommunikation inom organisationen är även av vikt. Om 
kommunikationen fungerar idag beror på den individuella förmågan, men om de som bolag 
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ska kunna säkerställa en god kommunikation tror Nilsson på att det krävs en bättre styrning 

rent organisatoriskt. 

 

4.5.3)Omnikanal)och)kundens)ökade)krav)

“Omnikanal är ett begrepp som varit en reaktion på att ett bolag inte tänkt för mycket på 
kunden utan har byggt för mycket inifrån och ut.”  

 

Att ha integrerade kanaler är viktigt då det är något som dagens kund förväntar sig. Den 
informationen som presenteras online ska speglas likadant offline. Om det inte stämmer 

överens kan det resultera i att kunden inte litar på det som finns online om något annat 
erbjuds offline. 

“Finns inte informationen om vilka produkter eller erbjudande vi har på webben finns de 

ju inte i princip alls kan man tro. [...] att vara ett transparent företag och att kunden inte 
ska känna att det alltid finns en bättre deal.” 

 

Kunden idag ställer även krav på att organisationen ska ha vetskap om all kontakt kunden 
haft. Organisationen ska veta om de är kund, vad de köpt eller vilket servicekontrakt kunden 

har. Det som av kunden kan tyckas självklart är inte alltid självklart för organisationen då 
alla system inte är integrerade.  

 
“Kunden förväntar sig mer och mer att vi ska kunna allt eftersom de vet att vi har tillgång 

till deras data och de tror att vi har bättre koll på dem än vad vi faktiskt har.” 
 

 

4.5.4)Utmaningar)i)arbetet)mot)omnikanal)

En organisatorisk utmaning mot omnikanal är att standardisera de olika erbjudandena som 

går ut i kanalerna så att kanalerna speglar samma budskap. Det förutsätter att man internt 
ser samma information, vilket kan kopplas till vikten av customer-, item- och price master 

som nämnts tidigare. Att standardisera datan för att kunna ge ut en enhetlig bild till kunden. 

Detta kan innebära en större utmaning för organisationer som är etablerade inom flera olika 
länder då lagar och rätt kan hindra arbetet. 

 
I dagsläget uppstår ofta internkonkurrens mellan de olika kanalerna vilket utmanar 

transformationen mot omnikanal. Nilsson berättar hur flera återförsäljare, oftare de mer 
lokala, till exempel inte vill dela med sig av kundinformation då de anser den kunden vara 

“deras kund”. Om återförsäljaren senare lägger märke till att kunden själv tagit kontakt med 

TMHE kan den tycka att TMHE har stulit kunden från dem. För att kunna undvika detta 
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beteende behöver organisationen och tankesättet förändras annars kommer det alltid finnas 

en kanalkonflikt.  

 
“Det enda sättet att komma bort från kanalkonfllikten är att man måste tänka att man inte 

äger kunden.” 
 

Vidare utmaningar kan vara att olika avdelningar har olika mål, vilket kan ses som en barriär. 
Ett mål TMHE har är att få marknadsandelar och för att få detta behöver de producera nya 

truckar. Dock tjänar organisationen finansiellt mer på hyrlösningar, mer specifikt tjänar 

onlinekanaler mer på uthyrning än försäljning. I denna situation uppstår det diskussioner 
om vem som då äger onlinekanalen. Nilsson tror på gemensamt satta mål om till exempel 

hur stor andel som ska hyras respektive säljas för att öka den totala försäljningen.  
 

“Man har de målen, de är andelarna där emellan, som är viktigt för att öka den totala 
försäljningen.” 

 
 

 

4.6)Modekedjan)Gina)Tricot))
Gina Tricot är en modekedja som startade 1997 och har idag över 180 butiker i fem 

europeiska länder samt e-handel i hela Europa (Gina Tricot, 2019). Företaget har ungefär 2 
000 anställda där 98% av dem är kvinnor. Gina Tricot erbjuder feminint mode med 

målsättningen att även erbjuda en ny och spännande shoppingupplevelse, oavsett kanal. 
Företaget har ett fokus på att utvecklas som internationell modeaktör (Gina Tricot, 2019) och 

har sedan 2009 ett samarbete med Ateles (E-handel, 2018). Samarbetet har tagit fram flera 

lösningar till omnikanal, både e-handeln men även att digitalisera de fysiska butikerna och 
integrera Gina Tricots försäljningskanaler. Renée Säverot arbetar som affärsutvecklare på 

Gina Tricots huvudkontor i Borås.  

 

4.6.1)Uppfattning)av)omnikanal))

Den övergripande målsättningen gällande omnikanal förklarar Säverot är en sömlös 

kundupplevelse där kunden känner igen sig oavsett vilken kanal den väljer. Kunden ska 
kunna få samma erbjudande och samma känsla av företaget överallt.  

 “För mig handlar det om att optimera kundupplevelsen.” 
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Säljkanalerna bolaget använder idag är e-handeln, de fysiska butikerna samt återförsäljare 

som Zalando och Boozt. De kommunicerar med kunden via andra kanaler också, exempelvis 

sociala medier, men de förstnämnda driver försäljningen. Arbetet med omnikanal anser 
Säverot vara viktigt för att lyckas möta kunden. Oavsett var i köpresan kunden befinner sig 

ska den kunna gå mellan kanalerna.  

“När man börjar köpprocessen börjar de flesta online för att sedan gå till butik för att prova 
eller köpa. [...] det ska helt enkelt vara sömlöst.”  

 
Gina Tricot tar många initiativ till omnikanal där målsättningen är att allt ska genomsyra 

omnikanal och därmed anser Säverot att de har strategin idag. Några exempel på hur 

företaget arbetar med omnikanal är bland annat att de erbjuder upphämtning av webb-order 
i butik, returer i butik, beställa i butik från nätet samt se lagersaldo online. Kundklubben är 

ytterligare ett initiativ till omnikanal och det var först efter lanseringen av kundklubben som 
företaget kunde identifiera kunden. Den knyter ihop många delar men behöver utvecklas 

eftersom bolaget ser att mervärdet till kunden bör öka. Hela Gina Tricots marknadsföring är 
byggd på en bas med både den fysiska butiken och online.  

 

“Kundklubben är såklart central och viktig för att kunna följa beteendet. Om man handlar 
i både webb och butik, ser vi att vi får bättre lönsamhet på kunden.” 

 
År 2013 började företaget komma i kontakt med fenomenet omnikanal och snabbt därpå 

lanserades retur i butik. Det var mycket prat om omnikanal på marknaden vid denna 
tidpunkt, idag upplever Säverot att det har gått över till unified commerce istället. En viktig 

drivare i arbetet med omnikanal har varit lönsamma kunder. Kunder som handlar i de olika 
kanalerna är mer lönsamma eftersom de handlar mer vilket resulterar i högre resultat. 

Dessutom är omnikanal en stor fördel för kunden som inte behöver ta hänsyn till vilken kanal 

man möter bolaget i, möjligheten att röra sig fritt mellan kanalerna finns. 
 

En förutsättning för att kunna jobba med omnikanal är digitalisering, något som Säverot 
berättar att Gina Tricot ständigt arbetar med. De inför automatiserade processer på 

kontoren, förbättrade kassasystem och förenklar arbetsuppgifter i samband med 
utvecklingen.  

 

 

4.6.2)Omnikanalstrategins)påverkan)på)organisationen)

Vilka organisatoriska förändringar som krävs för en omnikanalstrategi är ett svårare projekt 
att genomföra, både systemmässigt och kostnadsmässigt. En utgångspunkt är att säkerställa 

att man har rätt kompetens och resurser inom bolaget. Säverot förklarar att man behöver en 
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kombination av olika kompetenser för att lyckas. Duktiga e-handlare, serviceinriktad 

butikspersonal, specialister inom respektive kanal med flera. Kommunikation är en 

nyckelfaktor och det är viktigt att det som beslutas på central nivå kommuniceras ut till de 
butiksanställda och tvärtom för att dela information, sprida kompetenser och insikter mellan 

kontoret och butikerna.  

Säverot tror att det blir mycket svårare att vara kvar på marknaden om man inte jobbar med 
omnikanal just för att det finns mycket olika kundbeteenden. Även e-handlare öppnar 

butiker idag för att etablera fysisk närvaro och möta kunden på ett annat sätt än bara online.  

Många renodlade e-handlare har tänket från början för att de har kommit senare och har 

best practice från vad alla andra har gjort fel. Därmed kan de lättare köra direkt. Vi som 
äldre bolag har gamla strukturer, bland annat organisationsstrukturer, som gör det 

svårare att ställa om.” 
 

Organisationsstrukturen och att arbeta tvärfunktionellt är den stora organisatoriska 

förändringen vid implementering av omnikanalstrategi.  

“Det var ingen förändring över en natt, vi jobbar fortfarande med att försöka lösa hur vi 
ska jobba med detta på bästa sätt.” 

 

Gina Tricot arbetar med tvärfunktionella team idag men vill utveckla och effektivisera arbetet 
ytterligare. Organisationens uppgift är att se vad som är kundens utmaningar och problem 

och lösa dem gemensamt internt. Många enheter behöver gå ihop för att lösa de behoven som 
finns idag vilket innebär att man inte kan se avdelningarna som egna utan bör se företaget 

som en stor gemensam enhet. En ny enhet som tillkommit i samband med arbetet mot 
omnikanal är projektkontoret. Projektkontoret synkar alla projekt som finns inom bolaget 

för att se vilka avdelningar som är involverade i vilka projekt, stöttar organisationen och ser 

till att resurserna är på rätt plats. Förändringen ställer lite högre krav på varje person där 
man förväntas se hur man som individ och enhet kan påverka helheten, men Säverot ser 

förändringen som väldigt positiv.  
 

Gina Tricot har en traditionell hierarkisk organisationsstruktur med olika nivåer där varje 
butikschef eller e-handlare är ansvariga för sin egen avdelning och försäljning. Målsättningen 

är att bolaget ska ha samma kommunikation och budskap till kunder oavsett kanal. Dock 

kräver implementering av omnikanal att organisationen arbetar ännu mer synkat och att se 
utanför sin egen resultatenhet. Säverot ser att Gina Tricot inte är färdiga med utvecklingen 

av omnikanal och fokuserar på att bli ännu bättre. 
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4.6.3)Omnikanal)och)kundens)ökade)krav)

Kunder idag handlar på ett annat sätt än tidigare, exempelvis showrooming har blivit 

populärt, där det har blivit vanligare att man hoppar mellan olika kanaler. Säverot berättar 
att de har märkt att kundens efterfrågan på möjligheterna som en omnikanalstrategi erbjuder 

har ökat, även kundens krav på hur företaget ska synas. Kunden vill ha möjlighet att se 
lagersaldo online eller returnera varan i butik, de möjligheterna uppskattas mycket. Kunden 

förväntar sig att bli bemött på samma sätt oavsett kanal samt enkelheten, det ska vara smidigt 
att handla.  

För att en investering i omnikanal ska anses vara lönsam eller effektiv behöver den uppfylla 

de behov kunden har och uppnå de målen organisationen har. Gina Tricot har mål för olika 

delprojekt där de jämför om företaget uppnår de tänkta målen. Kundens roll är central där 
Gina Tricot arbetar med att identifiera kundens utmaningar och genom kanalerna försöka 

lösa dem.  

0

4.6.4)Utmaningar)i)arbetet)mot)omnikanal)

Arbetet med tvärfunktionella team ser Säverot som en positiv utveckling men det är även en 
organisatorisk utmaning att vara en stor gemensam enhet. När e-handeln blev större var det 

många butiker som ställde sig emot och påstod att e-handeln skulle ta butikernas kunder. 

Det har varit en utmaning att få organisationen att förstå e-handelns betydelse och att den 
inte tar butikerna kunder utan snarare driver trafik till butikerna.  
 

“Det finns en rädsla för internkonkurrens, eller har funnits i alla fall. Vi har kunnat visa att 
det är ingen kannibalisering utan att kanalerna ger till varandra.” 

 
Systemen och personal med rätt kompetens kostar mycket vilket gör omnikanal till en stor 

investering. För att täcka den kunskapslucka som finns har Gina Tricot valt att outsourca 

delar av arbetet för att få bästa kompetensen. Digitaliseringen gör att utvecklingen går fort 
och det är svårt för organisationen att utvecklas och anpassas i samma takt. Implementering 

av nya strategier som omnikanal tar tid och Säverot anser att marknaden börjar prata om 
annat, exempelvis unified commerce, samtidigt som många fortfarande är kvar och försöker 

utveckla tidigare strategier, exempelvis omnikanal. 
  

“Det blir mycket begrepp men vad betyder egentligen begreppen? Det finns ofta en 

beskrivning i litteraturen och en annan i praktiken.”  
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Utmaningarna kan förmildras genom en tydlig och genomtänkt implementeringsprocess. 

Säverot förklarar att man bör påbörja arbetet med att ha ett tydligt mål; vad vill bolaget 

uppnå? Det är viktigt att ställa sig frågan om nyttan för både kunden och bolaget och veta 
vilka konkreta problem på kundresan som kommer lösas med förändringen. 

Utgångspunkten bör vara kundperspektivet för att identifiera behoven och kartlägga 
aktiviteter efter det. Det handlar om en kontroll över kunddatan som även på ett smidigt sätt 

behöver spridas i organisationen.  
 

 

4.7)Telekombolaget)Tele2)
Tele2 är den näst största mobiloperatören i Sverige både när det kommer till privat- och 
företagsmarknaden (Tele2, 2019). Företaget grundades av Jan Stenbeck år 1993 och sedan 

1996 är det börsnoterat. Med sina fyra miljoner kunder är Tele2 aktiva även på den 
europeiska telekommarknaden där de förespråkar en företagskultur byggd på förtroende och 

möjligheter för medarbetarna att bidra till utvecklingen av tjänsterna företaget erbjuder 

(Tele2, 2019). Marcus Egberth arbetar som butikschef i Tele2-butiken i Linköping och har 
haft sin position i 6,5 år.   

 

4.7.1)Uppfattning)av)omnikanal))

Egberth kom i kontakt med begreppet omnikanal för cirka 3 år sedan och beskriver 
omnikanal som en strategi vilken porträtterar ett jämnt flöde genom kundresan samt att 

företaget ska kunna hantera kunden. Dessutom ska kunden känna att företaget är ett oavsett 
kanal. Omnikanal är till för att underlätta för kunden och på så sätt skapa kundvärde. De 

kanaler Tele2 använder sig av i dagsläget är kundservice över telefon, företagets hemsida, 

fysiska butiker, återförsäljare samt genom företagets applikation. “Mitt Tele2” som 
applikationen heter är ett exempel på hur företaget använder sig av integrerade kanaler. I 

applikationen kan kunden hantera sina tjänster genom självservice efter att ha besökt 
butiken. Tidigare hade företaget Click and collect men på grund av ett systembyte erbjuds 

inte den tjänsten idag trots att det är populärt och eftertraktat. När det kommer till 
kundservice har organisationen ett loggningssystem som är samma inom alla butiker och 

kundservice. Kundservice kan vid ärendehantering lägga in en så kallad loggning så 

butikerna kan följa ärendet. Loggningssystemet ingår även i systemet där online-ordrar 
hanteras. Trots att Tele2 är i pågående arbete mot integrerade kanaler ser Egberth att det 

definitivt finns mer att utveckla inom organisationen.  

“Idag är vi långt ifrån så integrerade som vi vill vara.” 
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4.7.2)Omnikanalstrategins)påverkan)på)organisationen)

En implementation av omnikanal kan underlätta arbetet inom organisationen då 

integrationen innebär en effektivisering både vad gäller tid och ekonomi. Tidsmässiga 
fördelar både för organisationen och kunden. Kunden får uppleva en smidig kundresa och de 

anställda inom organisationen får ett underlättat arbete med högre funktionalitet. Genom 
integrerade system blir arbetet att följa upp ärenden enklare. Ekonomiskt är omnikanal en 

stor investering och komplext projekt, men på lång sikt kommer det att vara lönsamt.  

“Gör man en investering ska man visa aktieägarna att det här är lönsamt.” 

Genom att integrera kanalerna ställs det krav på att även integrera organisationen i sig. I en 
omnikanalstrategi krävs ett fungerande samarbete över gränserna, ett samarbete som enligt 

Egberth inte existerar idag. Det uppstår internkonkurrens och det är en anledning till att 

implementeringen tar tid då individerna inom organisationen främst är fokuserade på sitt 
eget arbete.  

“Ofta är man stolt över det man gör själv.”  

När mycket fokus ligger på den enskilda butikens säljmål kan det uppstå friktion då en kund 

köpt något med hjälp av flera kanaler. Om en kund beställt en produkt eller tjänst via 
hemsidan och sedan hämtat i butik uppstår frågan vilken kanal det är som tjänar den 

summan. Inom säljkulturella bolag är det viktigt med incitament för att säljarna ska kunna 

motiveras till att sälja mer. Dock tillägger Egberth att fokuset egentligen inte ska behöva ligga 
på hur mycket som blir sålt, istället ska fokuset ligga på kundnöjdhet och inte 

försäljningssiffror.  
 

4.7.3)Omnikanal)och)kundens)ökade)krav)

En minskning av besökarantal i fysiska butiker har skett och av den anledningen blir 
integreringen av kanaler viktigare för att kunna uppnå en sömlös kundresa. Sättet kunder 

handlar på har förändrats och idag börjar resan vanligtvis på hemsidan och sedan besöker 

kunden butiken. Dessutom har de människor som tar sig till butikerna oftast ett ärende. Det 
är idag inte vanligt med spontanbesök.  

“Kunder tenderar att titta på Internet innan de handlar, därför måste det finnas en röd 

tråd mellan de olika kanalerna.” 

Kunden ställer idag krav på att organisationen ska följa och se all den interaktion kunden 
haft med företaget. Detta är något dagens kunder tar för givet. Samtidigt vill kunden inte att 

företaget ska veta för mycket, till exempel vad kunden gör på Internet. Egberth försäkrar om 

att det i det fallet endast är information om mängden datalagring som delas. Dessutom är 
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dagens kunder rädda för att binda upp sig en längre tid och det var av den anledningen Tele2 

sade upp alla bindningstider. 

“Om kunden känner sig lurad kan den bara säga upp avtalet.”  

 

4.7.4)Utmaningar)i)arbetet)mot)omnikanal)

En av utmaningarna mot en omnikanalsstrategi är definitivt att förbättra kommunikationen 

inom organisationen. För att lyckas behöver det finnas en fungerande dialog över gränserna 

oavsett nivå. Om en anställd på säljarnivå upptäcker ett problem ska det vara enkelt att 
kommunicera detta till övriga i företaget. Tyvärr är detta i dagsläget svårt inom 

organisationen.  

“Organisationsstrukturen är inte så överlappande vilket gör att säljare inte får göra sin 
röst hörd till ledningen så lätt.” 

I implementeringsprocessen är det av värde att blanda in så många inom organisationen som 

möjligt och från olika nivåer för att kunna få fler perspektiv i utvecklingen av 
omnikanalstrategin. Problemet idag är att det är uppdelat vad de olika kanalernas syfte är 

och vad de ska uppnå. I en implementering är det även viktigt att testa sig fram genom 

prototyper. 

“Annars kan det bli så att man missat något och så blir det pannkaka av allt.”  

Det är även krävande tidsmässigt och det kan vara svårt för individerna inom organisationen 
att sätta sig in i de nya rutinerna. Beroende på hur pass utvecklade de nya systemen är kan 

det definitivt även ställas krav på kompetens då det är fler rutiner och funktioner att ta sig 
an. Tele2 har tidigare utfört omorganisationer, bland annat vid dess uppköp av 

telekombolaget Comhem. Det skedde då en omplacering vilket medförde att det tog tid för 

de anställda att inta de nya rollerna.  

“Det ska inte bara vara smidigt för kund, utan inom organisationen också.” 

Inom organisationen kan det även uppstå en rädsla för att kannibalisera varandra. Det 
Egberth förklarar är att om hans butik förlorar kunder behöver det inte betyda att hela 

organisationen tappar kunder. Kanalerna kan generera trafik till varandra. Dock är det en 
självklarhet att försöka fånga så många kunder som möjligt till den egna butiken.  

“Chefens chef över butikerna har alla säljkanaler vilket gör att det inte spelar någon roll 

för hen vart kunderna handlar, medan vi i butikerna vill ju att kund ska handla i butik.” 

Till sist är företaget även beroende av de övriga parterna i värdekedjan och därför är det 

viktigt att alla jobbar effektivt och mot de mål Tele2 satt. Trots att Tele2 utfört sitt arbete 
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korrekt kan det uppstå problem med leverantörer, vilket påverkar organisationen enormt. 

Liknande kan Tele2 aldrig garantera från återförsäljarna att de rekommenderar just Tele2.  

“Återförsäljare måste ha en anledning till att sälja och marknadsföra Tele2:s produkter.” 
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Figur 6 – sammanfattning av empiri 
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5.)Analys!
I detta avsnitt kommer den empiriskt insamlade data att analyseras med grund i studiens 

teoretiska referensram. Avsnittet är indelat i teman som identifierades i den tematiska 

analysen där det inledande diskuteras uppfattning av omnikanal och dess definition. 
Vidare följer analys av den organisatoriska påverkan av omnikanal som strategi. Slutligen 

resoneras kring strategins uppfattade och upplevda utmaningar. Analysens avsikt är att 
knyta ihop teori med empirin för att sedan i slutsatsen kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. 
 

5.1)Uppfattning)av)omnikanal))

När respondenterna frågades att definiera vad omnikanal är hade de flesta svårt att enbart 
ge en definition. Begreppet har en bred uppfattning i både teori och praktik. Ordvalen bland 

respondenterna skiljer sig åt men har i grunden för majoriteten av dem liknande betydelse.  
Trots olika ordval finns gemensamma nämnare i definitionen av omnikanal bland 

respondenterna; kundresan eller kundupplevelsen. Samtliga nämner vikten av att förstå 
kunden, optimera kundresan samt erbjuda en sömlös kundupplevelse med ett jämt flöde. 

När respondenterna använder begreppet sömlöst eller jämnt flöde i sin definition förklaras 
att det innebär en eliminering av barriärerna mellan kanalerna. Teorin definierar omnikanal 

som en “integration av kanaler” i mycket högre utsträckning än vad praktikerna gör. 

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) exempelvis beskriver fenomenet som en utveckling av 
multikanal med en full integration mellan kanalerna. Liknande beskriver även Ailawadi och 

Farris (2017) att omnikanal förutsätter en integration mellan kanalerna. I praktiken visas 
dock ett tydligt mönster att det inte är teorins definition som är det viktiga utan snarare 

kundupplevelsen och att tillmötesgå kunden oavsett kanal.  

Tre av åtta respondenter nämner svårigheten med alla begrepp. Det finns inga tydliga linjer 

när företag exempelvis har gått från multikanal till omnikanal, det har varit ett successivt 
arbete hela tiden. Säverot på Gina Tricot beskriver att hon ofta upplever att det finns en 

beskrivning i litteratur och en annan i praktiken. Marknaden har många begrepp men 
innebörden och betydelsen av dem är inte alltid självklar. Även Björk på Tre menar att det 

finns en kunskapslucka i begreppet omnikanal men mekanismerna den innebär har alla 
förståelse för. Vi har även upptäckt att flera av respondenterna pratar om unified commerce 

som omnikanal, trots att flera påpekar att begreppen har olika innebörd. Mönstret vi kan 
hitta är att det råder en förvirring bland definitionerna av begreppen men att definition inte 

är fokus utan snarare vad företaget vill åstadkomma. Voorhees et al. (2017) påstår att företag 

måste vara medvetna om kunden för att uppnå en helhetlig, god kundupplevelse oavsett hur 
eller var kunden tar kontakt. Samtliga fallföretag belyser att de vill tillgodose kundens krav 

oavsett vart de befinner sig samt leverera en enhetlig bild av företaget. Detta anses vara 
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viktigare än att hitta en entydig teoretisk definition på begreppet att identifiera sig med. 

 

Samtliga respondenter menar att kundens krav har ökat och beteendet har gått mer åt att 
handla online. Köpbeteendet kan förklaras av digitaliseringen där Internet och ett ökat 

användande av mobila enheter är två drivna faktorer (Hagberg, Sundstrom, Egels-Zandén, 
2016), något majoriteten av respondenterna belyser som viktig aspekt till omnikanal. 

Digitaliseringen har möjliggjort nya tekniker men även lättillgänglig information där 
pristransparens är en konsekvens av Internet (Cöster och Westelius, 2016). Humby på 

MediaMarkt noterar hur den ökade informationen gjort kunden mer medveten och bidragit 

till att kunden själv undersöker och jämför alternativ innan beslut om köp. Detta beteende 
identifierar även Woollard med bakgrund i Tres kartläggning av kundresan som visade att 

kunder inte vill binda sig länge. Anledningen till detta ses vara Internet där kunder jämför 
erbjudanden och bolag kontinuerligt för att säkerställa att man får bästa alternativet. Egberth 

på Tele2 ser samma trend där kunden gör sökningar på Internet innan de kommer till butik 
och menar därför att det är viktigt att det finns en sammanlänkning mellan kanalerna. Flera 

respondenter nämner också att som följd av digitaliseringen råder ökad kunskap hos kunden 
och därmed ökade krav på transparens. Omnikanal uppfattas av flera respondenter bidra till 

en transparens där kunden blir igenkänd oavsett kanal.  

Berman (2012) lyfter ett omvärderat kundvärde och omvandling av verksamheten med hjälp 

av ny teknik som två viktiga aktiviteter för att differentiera sig med digitaliseringen. Det 
förstnämnda innebär att kundens krav och preferenser ändras vilket innebär att företagens 

affärsmodeller behöver göra likaså. Den andra aktiviteten handlar enligt Cöster och 
Westelius (2016) om en förståelse för hur organisationer och privatpersoner ska integrera 

med tekniken. Egberth menar att omnikanal handlar om att underlätta för kunden och 
därmed öka kundvärdet. Liknande menar resterande respondenter att kraven har ökat i form 

av snabbare leveranskrav, krav på smidighet och transparens samt rådande otålighet. För att 

möta kraven behöver man i enlighet med Berman (2012) och Cöster och Westelius (2016) 
påstående uppdatera organisationen och affärsmodellen för att öka kundvärdet och förbättra 

kundresan. Huruvida de undersökta fallen lyckats öka kundvärdet med sitt arbete mot 
omnikanal är svårt att uttala sig om men Nordnet Bank ser resultat i kundupplevelsen genom 

bättre engagemang från kunderna och fler gilla-markeringar på sina sociala medier. 
Majoriteten av respondenterna presenterade inte mätningen av kundupplevelse eller 

kundvärde men samtliga företag anser att det är viktigt att jobba med omnikanal eftersom 

kunden på dagens marknad förutsätter det. 

 

 



 
 
)

65 

Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) påstår att det fortfarande är otydligt hur företag ska 

arbeta med omnikanal för en lyckad implementering vilket tyder på att fenomenet är relativt 

nytt. Att begreppet har en bred uppfattning och definition i praktiken som i teorin innebär 
också att företagens strategier för omnikanal kan se olika ut. Det kan därmed också 

diskuteras hur viktigt det är att ha ett tydligt arbetssätt som företag bör utgå ifrån för en 
lyckad implementering av omnikanal. Om strategin uppfattas och har olika innebörd för 

företag kan det även anses att mer än ett arbetssätt är möjligt. Andra faktorer, som 
organisationens storlek eller verksamhet, kan tänkas påverka implementeringsprocessen och 

resultera i olika arbetssätt för att uppnå företagets definition och syfte av omnikanal. 

Bergman och Klefsjö (2012) påpekar att oavsett touchpoint är det helheten av upplevelsen 
med organisationen som bedömer kvaliteten för kunden. Detta tyder på att den enhetliga 

bilden av företaget och att möta kunden på bästa möjliga sätt är av större vikt. Hur företag 
tar sig dit eller via vilka processer som används kan anses inte behöva vara gemensamt.  

Omnikanal bidrar till ökad tjänstevalitet (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018) vilket är en 

viktig komponent för kundnöjdheten (Wilson et al., 2016). Björk påpekar hur arbetet mot 
omnikanal ändrat organisationens fokus från försäljning till kundnöjdhet och Woollard 

noterar att Tre som bolag har mer blivit ett tjänsteföretag. Även Egberth på Tele2 påpekar 

hur kundnöjdheten bör mätas i större utsträckning än försäljning om företaget ska lyckas 
med omnikanal. Uppfattningen av omnikanal bland respondenterna verkar fokusera på 

kunden och den upplevda kvaliteten mer än det gjorts i tidigare strategier. Det kan sannolikt 
bero på kundens krav som ökat i samband med digitaliseringen (Mladenow, Mollova & 

Strauss, 2018) och därmed ställt högre krav på organisationer. Den upplevda kvaliteten är en 
jämförelse av förväntningar och upplevelse enligt The Service Quality Model (Grönroos, 

1984) vilket kan förklara sambandet mellan omnikanal och fokus på kundupplevelse. Ökade 
krav har även genererat högre förväntningar på organisationer och för att tillgodose kraven 

behöver företagen uppfylla en god kundupplevelse.  

 

Samtliga respondenter uppfattar omnikanal som något positivt och har svårt att identifiera 
några nackdelar. Woollard beskriver att utan kunder skulle företaget inte existera och 

omnikanal speglar kundens önskemål vilket resulterar i att det inte kan vara något negativt. 
Kunder som upplever högre tillfredsställelse, exempelvis bemötande och uppfyllelse av 

behov, resulterar även i mer lojala kunder (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996) vilket 

gynnar företaget genom en positiv påverkan på lönsamheten (Garvin, 1984). Samtliga 
respondenter representerar vinstdrivande bolag vilket kan förklara deras positiva 

uppfattning av fenomenet som i längden anses bidra till lönsamhet. Dessutom har alla 
studerade fallföretag pågående arbete med omnikanal där deras uppfattning antagligen inte 

är en tillfällighet.   
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Vidare har vi upptäckt att beroende av position i företaget kan uppfattningen och 

definitionen se annorlunda ut. Woollard och Björk arbetar båda på telekombolaget Tre men 

har tämligen olika definitioner och uppfattning av omnikanal. Björks uppfattning av 
omnikanal är att kundanpassa upplevelsen medan Woollard menar att det innebär att 

gränserna mellan kanalerna suddas ut och kunden har en fri rörelse mellan dessa, möjlighet 
att tjäna kunden överallt. Deras uppfattning av fenomenet bildar även olika uppfattning om 

Tre som bolag har omnikanal idag eller inte. Björk anser det förstnämnda medan Woollard 
menar att Tre inte är integrerade med omnikanal. Matt, Hess och Benlian (2015) beskriver 

att organisationen behöver ha interna strategier för hur man ska tillmötesgå digitaliseringen. 

Omnikanal är en strategi som uppkommit som följd av digitaliseringen och kundens ökade 
krav (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018) och därmed anses vara en digitaliserande strategi. 

Den digitaliserade strategin bör sträcka sig och integreras med organisationens andra 
strategier och mål eftersom de går hand i hand med varandra (Matt, Hess, Benlian, 2015). 

Med hänsyn till de olika uppfattningarna Woollard och Björk upplever har företaget enligt 
teorin inte lyckats med integrationen av de interna och digitaliserande strategierna. Det kan 

diskuteras om olika uppfattningar innebär att företaget inte har en integrerad 
omnikanalstrategi ännu eftersom olika syn på fenomenet framkommer. Omnikanal behöver 

integrera kanalerna och ge en enhetlig bild till kund (Ailawadi och Farris, 2017; Piotrowicz 

och Cuthbertson, 2014) vilket bolagen kan anses inte ha lyckats med om olika enheter 
framför olika uppfattningar.  

 

5.2)Omnikanalens)påverkan)på)organisationen!!

5.2.1)En)strategi)med)gemensam)målsättning  

Majoriteten av respondenterna lyfter vikten av att organisationen ska ses som en helhet, 

både ifrån kundens perspektiv men även internt. Då en omnikanalstrategi förutsätter att 
kanalerna framför ett sammanhängande informationsflöde (Piotrowicz och 

Cuthbertson,2014) är det viktigt att samtliga medlemmar inom organisationen är medvetna 
och arbetar mot en gemensam strategi och målsättning. Flera av respondenterna förklarar 

att organisationen i en omnikanalstrategi inte kan se kanalerna som separata enheter. 
Istället ska de ses som en organisatorisk helhet som arbetar mot gemensamma mål. 

Schander på Ateles påpekar även att det är fullt verkligt att en kanal kan dra mer försäljning 

och en annan betydligt mindre, men att det inte behöver betyda att kanalen inte genererar 
nytta eller är värdelös. Den som inte bidrar med försäljning kan bidra med att bygga 

organisationens varumärke, vilket även det tillför värde. Det Schander framträder kan 
förklaras som synergieffekter, att en kanal nödvändigtvis inte behöver bidra med 

försäljning för att anses som lönsam (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). Kanalen kan 
istället driva trafik eller locka kunder till en annan kanal som i sig tillför försäljning 
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(Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). Funktionerna kompletterar varandra i en 

omnikanalstrategi och därför behöver kanalerna ses som en helhet.  

För att gå ifrån en multikanalstrategi bör säljmålen formas gemensamt och inte enskilt för 

respektive enhet (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). När enheters prestation mäts 
individuellt kan sammanhållningen internt brista, vilket Egberth ser inom Tele2 där han som 

butikschef sätter sin butiks mål främst och inte någon annan enhets. I och med 
transformationen mot omnikanal kan vi med grund i både empirin och teorin indikera på att 

implementeringen kan tendera att skapa förvirring och viss friktion inom organisationen. 
Några respondenter uttalar sig om hur det internt kan uppstå förvirring när en kund 

använder sig av mer än en kanal i sin kundresa, exempelvis när kunden köper online men 

hämtar i butik. Förvirringen ligger i vilken kanal som tjänar summan av den sålda produkten, 
hemsidan eller den fysiska butiken? Det är viktigt att medlemmarna är överens och medvetna 

om strategin för att minimera förvirring (Mintzberg och Waters, 1985) och därmed eliminera 
brister i den interna sammanhållningen. Dock kan det i denna studie vara av värde att beakta 

den större storlek majoriteten av fallföretagen har och hur kommunikationen av strategin 
möjligtvis kan komma att påverkas av den. Fler enheter innebär desto fler barriärer att riva. 

Detta, i samband med att implementeringen av omnikanal innebär för hela organisationen 

att byta tankesätt, som flera respondenter framfört, ställer högre krav på större bolag att på 
ett effektivt sätt kommunicera med respektive enhet då avståndet till de lägre nivåerna oftast 

är längre. 
 

Majoriteten av respondenterna bekräftar en organisation där prestationsmätning sker på 
enhetsnivå med uppsatta mål per avdelning. Den digitaliserade strategin, omnikanal i detta 

fall, behöver integreras med hela organisationen (Matt, Hess & Benlian, 2015) genom 
exempelvis gemensamma försäljningsmål. Två av respondenterna nämner att fokus ligger på 

målen som är uppsatta på enhetsnivå då det även är där mätningen sker. Tendensen blir att 

de övergripande organisationsmålen, som total försäljning, inte hamnar som en prioritet 
eftersom de inte kan påverkas av exempelvis en butikschef i samma utsträckning. Detta tyder 

på att omnikanalstrategin ännu inte integrerats med organisationens andra strategiska mål 
men det är en organisatorisk påverkan som sker för att strategin ska anses vara integrerad.  

Schander på Ateles har identifierat problematiken och uttrycker “du får inte mäta per kanal 
utan helheten”. Med djupare analys i respondenternas svar kan det identifieras att de målen 

organisationen sätter styr även enheternas beteende. Det faller naturligt att butikscheferna 

försöker behålla sina kunder och inte tänker över kanalgränserna när mätningen sker per 
butik där varje enhet eftersträvar att uppnå sina mål. Strukturen och målsättningen som 

bekräftas av respondenterna går emot teorin av en sömlös integration mellan företagets 
kanaler för en enhetlig bild av organisationen (Piotrowicz och Cuthbertson, 2014). Det kan 

därför anses relevant för majoriteten av de studerade fallen att motivera de anställda för en 
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enhetlig bild genom att sätta gemensamma mål. Detta kan ses som ett steg för organisationen 

att arbeta mot att riva barriärerna mellan kanalerna och bygga en organisation som tänker 

över gränserna för att kunna porträtteras som en helhet.  
 

5.2.2)En)struktur)som)river)barriärerna)inom)organisationen)

En trend bland intervjusvaren är diskussionen kring att omnikanalstrategin påverkar 

kompetenskraven inom organisationen på så sätt att individernas olika kompetenser behöver 
sammanföras för att med framgång kunna behärska en omnikanalstrategi. Följaktligen 

behöver organisationsstrukturen därmed anpassas för att föra samman de olika 
kompetenserna. Majoriteten av respondenternas organisationer har en struktur där 

beslutsfattandet är centraliserat och funktionerna arbetar separat. Samtidigt uttrycker 

samma respondenter att för att framgångsrikt kunna implementera en omnikanalstrategi 
måste barriärerna rivas och arbetet ske över gränserna inom organisationen. En hög 

centralisering undantrycker interaktioner mellan organisationens medlemmar (Gold et al., 
2001 via Zheng, Yang & McLean, 2010) och därmed även arbetet att integrera 

organisationen. Något som majoriteten av respondenterna lyfter är att kompetenserna ska 
delas inom organisationen för att kunna sprida kunskap från olika perspektiv. 

Organisationens enheter behöver därför utveckla tillvägagångssätt att samarbeta på för en 

integrerad organisationsstruktur för att kunna erbjuda den sammanhängande kundservicen 
en omnikanalstrategi förutsätter (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018). Som Woollard 

beskriver krävs det en mix av särskilda kompetenser för att kunna lyckas med arbetet mot 
omnikanal då både användaren, affären och teknologin ska samarbeta.  

)

Omvärlden idag är inte lika stabil som den varit på grund av den höga digitaliseringstakten 

(Kane et al., 2016). Detta bidrar till att organisationer behöver ta beslut snabbt (Kane et al., 

2016) vilket också kan vara anledningen till att tre av respondenterna menar att tvär- eller 
krossfunktionella team anses mer lämpliga än den struktur organisationen har i dagsläget. 

Krossfunktionella team suddar ut de formella strukturerna (Kane et al., 2016) och enligt 
respondenterna möjliggör detta att de olika funktionerna inom företaget förs samman och 

tillför olika perspektiv inom arbetsgruppen. Säverot från Gina Tricot som idag arbetar 
tvärfunktionellt förklarar att övergången till detta arbetssätt har inneburit en effektivisering 

av arbetet. En av respondenterna vars organisation är centraliserad vittnar om hur 
kommunikationen till de högre nivåerna inom företaget innehåller brister då anställda på 

säljarnivå har svårigheter att framföra åsikter till ledningen, något som inom omnikanal ska 

vara enkelt. Med belägg i empirin kan omnikanalimplementeringen visas påverka 
organisationen på sättet att en decentraliserad struktur där arbetsgrupperna består av flera 

kanaler kan vara av framgång att tillämpa. Då en decentraliserad organisation främjar 
experters inflytande i beslutstagandet samt uppmuntrar kommunikation på grund av 
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öppenheten till övriga medlemmar i organisationen (Burns och Stalker 1961, via Zheng, Yang 

& McLean, 2010) kan det vara en framgångsrik struktur att inneha då organisationen vill 

integrera sina kanaler på grund av det ökade kravet på kompetens som organisationer kan 
uppleva vid implementering av omnikanal.  

Vad som är värt att notera är att de intervjuade organisationerna är alla i pågående arbete 

mot en omnikanalstrategi där vissa anser sig ha kommit långt i sitt arbete varav andra 
fortfarande anser sig vara i starten av resan mot omnikanal. Även organisationer som anser 

sig ha omnikanal idag, exempelvis Gina Tricot, arbetar vidare med fenomenet. Utifrån 
empirin kan sambandet dras att i den initiala fasen mot omnikanal resoneras arbetet i 

begrepp som att omnikanal påverkar organisationen att vara mer transparent och samarbeta 

över gränserna, för att sedan i det pågående arbetet specificera begreppen i termer som att 
arbeta i tvär- eller krossfunktionella team. Detta kan grunda sig i att det kan vara svårt att i 

början av arbetet veta hur organisationen bäst ska struktureras för att implementera 
omnikanal och därför används mer öppna termer så som transparens.  

I arbetet mot omnikanal kan implementationen innebära organisatoriska förändringar i form 

av omorganisering och förändring av existerande enheter (Mladenow, Mollova & Strauss, 
2018), men även att nya enheter tillkommit vilket kan visa sig i två av fallföretagen. I den 

empiriska undersökningen visar det sig hos både Gina Tricot och Nordnet. Gina Tricots 

projektkontor som syftar synka alla företagets projekt och Nordnets CRM-avdelning som tog 
över marknadsavdelningens strategiska ansvar och där samtliga kanaler ingår i avdelningen. 

Båda kan ses som insatser mot att arbeta ifrån den silomentalitet som existerar i en 
multikanalstrategi (Berman, 2012) till att arbeta fram det fria informationsflödet samt 

organisationssammanhållningen som utgör en omnikanalupplevelse (Mladenow, Mollova & 
Strauss, 2018).  

)

5.2.3)En)organisationskultur)som)ser)helheten)och)individen)

En organisation är uppbyggd av individer (Mintzberg & Waters, 1985) och att påbörja arbetet 
mot omnikanal innebär därför en anpassning även på individnivå. Flera respondenter 

framför att förändringar inom organisationen kan leda till att förvirring bland individerna 
kan uppstå, där omnikanal inte är något undantag.   

Två respondenter framför att det uppstått oklarheter i vilken kanal som tar vinsten om en 

kund använder flera kanaler. Det framför att inom säljkulturen fokuserar individen främst 
på sitt eget arbete och ser därför extra stolthet i det man åstadkommit. När en kund använder 

fler kanaler kan det uppstå friktion eftersom det råder otydligthet kring vilken kanal som bör 

ta vinsten. Det kan därför krävas incitament för att motivera individerna till att sälja mer. 
Problematiken med att integrera de interna processerna och relationerna är enligt Schein 



 
 
)

70 

(2010) typiskt problem inom organisationskultur och gruppdynamik.  Respondenterna 

framför en organisatorisk rädsla för att en annan kanal sta ta vinsten eller kunden som 

kanalen anser är deras. Ett annat vanligt problem gällande organisationskultur är förståelse 
för gruppens mål och strategier (Schein, 2010) vilken enligt respondenternas presenteras 

genom att majoriteten av organisationerna fortfarande arbetar per kanal eller enhet. Det 
finns en svårighet med att engagera hela organisationen mot gemensamma mål och arbeta 

bort synen av separata enheter. Omnikanal påverkar individerna i organisationen att ställa 
om sitt tankesätt till att se organisationen som en helhet. Till exempel anser både Woollard 

och Björk att Tre innehar kompetensen för att implementera omnikanal men att arbetet 

snarare ligger i att ändra arbetssättet och mynta in tänket att vara gränslös inom 
organisationen.  

För att med framgång arbeta med omnikanal argumenterar Schander för en kultur som 

uppmuntrar individerna att våga ta risker och en organisation som jobbar agilt. Detta genom 
att vara flexibel och rörlig. Om arbetsgruppen inte experimenterar sker inget lärande eller 

utveckling (Kane et al., 2016) vilket flera respondenter påvisar i sin argumentation kring 
implementeringsprocessen. Det framförs av flera respondenter att en omnikanalstrategi bör 

implementeras genom att kontinuerligt testa sig fram tills kundens behov möts. Woollard 

exempelvis pratar om konceptet Design Thinking där organisationen kartlägger den tänka 
strategin, utvecklar konceptet för att sedan ifrågasätta om den möter kundernas behov. 

Konceptet dras sedan tillbaka, justeras och genomgår samma process tills den möter 
kundens krav. Liknande berättar Schander att organisationer bör implementera i små steg 

för att varje steg ska utvärderas och justeras tills de möter kraven innan den arbetas vidare. 
Att anpassa organisationen till den externa omgivningen är ett vanligt problem (Schein, 

2010) men flexibiliteten som krävs med omnikanal kan reducera problematiken. Om de 
externa kraven är kundens behov finns en sammankoppling mellan organisation och 

omvärld; organisationen internt måste kunna möta varandra för att lyckas möta den externa 

omgivningen.  

Flera respondenter lyfter att rätt kompetens är en resurs som är viktig eftersom projekten är 
komplexa och omfattande. Humankapital anses viktigt vid digitala strategier som påverkar 

organisationen (Matt, Hess & Benliam, 2015). De har förmåga att ta till sig nya tekniker 
snabbare men även att vara mer anpassningsbara i sin befattning. En respondent specificerar 

att antalet individer som kan hantera de kombinerade kanalerna och nya integrerade 

systemen tenderar att vara färre och att lösningen blivit att, förutom att utveckla de 
existerande resurserna, anställa handplockade specialister som kan hantera sådana 

omfattande transformationer som omnikanal. Det kan identifieras att organisationerna 
värderar att värna om individens kunskap och att sprida denna för att finna en helhet byggd 

på de olika kompetensernas perspektiv. Om organisationen investerar i de anställda 
förväntas det ge resultat i individens färdigheter och motivation som i sin tur påverkar till 
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exempel kvalitet, produktivitet och service, vilket över tid ger resultat finansiellt sett (Baer et 

al., 2012). Vad vi kan se utifrån datainsamlingen är att majoriteten av fallföretagen anser en 

fungerande kommunikation som en av de mest betydande faktorerna i omnikanal av 
anledningen att det är viktigt att avdelningarna kommunicerar med varandra och inte 

arbetar som enskilda avdelningar. För att avdelningarna ska kunna kommunicera kan de 
anställda därmed anses vara en nyckelfaktor. Individernas kompetens är något som 

majoriteten respondenter har lyft fram som viktigt i arbetet mot omnikanal. Eftersom 
samtliga organisationer som framfört detta har pågående arbete mot omnikanal, eller anser 

sig ha det, kan kompetens verkas utgöra en förutsättning för omnikanal då alla 

organisationer har sett behovet.  

Det krävs en digital kongruens för att organisationer ska överleva i en digitaliserad värld 
(Kane et al., 2016). Den digitala kongruensen innebär att organisationens struktur, kultur, 

individer och arbetsuppgifter är i linje med varandra och även synkar med affärsstrategin. 
Vikten av att bygga en kultur som genomsyrar hela organisationen blir därmed viktig, något 

som kan identifieras i respondenternas svar också. Studien visar tydliga resultat att 
kommunikation och enhetlig bild i organisationen är viktiga aspekter fallföretagen belyser 

och arbetar med.  

 

5.3)Organisationens)utmaningar)med)omnikanal)

5.3.1)Teknik,)komplexitet)och)rätt)kompetens)

Erbjudandet av flera kanaler i en sömlös kundupplevelse är en självklarhet på marknaden 
idag (Cummins, Peltier & Dixon, 2016). Den empiriska datan visar dock att 

implementeringen inte är lika självklar. Samtliga respondenter har utmaningar med arbetet 

mot en omnikanalstrategi där komplexiteten i projektet är vanligt förekommande 
beskrivning. Implementeringen av nya strategier är omfattande och tidskrävande process 

(Lemon & Verhoef, 2016) vilket samtliga respondenter belyser. Omnikanal innefattar för de 
flesta respondenter en teknisk lösning som integrerar organisationens olika system. 

Schander belyser att många av deras kunder visar tydliga exempel på svårigheten med 
omnikanal ur en systemaspekt. Det kan vara att kassasystemet hanterar vissa rabatter 

medan CRM-systemet hanterar andra. Detta kan enligt Schander förklaras av att tekniken 
och integrationen av systemen ökar komplexiteten i projektet. Tekniken som krävs är för 

många fallföretag också en dyr investering, både finansiellt och tidsmässigt. När 

digitaliserande strategier planeras är den första aspekten företag bör ta hänsyn till 
användandet av tekniker (Matt, Hess & Benlian, 2015), vilket även Nilsson på TMHE 

påpekar genom att uttrycka att tekniken och systemlösningen är en förutsättning för att 
arbeta med omnikanal. )
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Flera respondenter nämner att det ibland råder brister i förståelse för kunden eftersom 

kunden inte är igenkänd oavsett kanal, vilket är en utmaning baserad på tekniken. Att skapa 

en förståelse för kunden anses högst väsentligt för att optimera kundnöjdheten. Den tekniska 
utmaningen som benämns kan vara en förklaring till organisationens bristande förståelse 

eftersom enheterna inte kan ta del av all kunddata som behövs. Flera av fallföretagen 
upplever utmaningar med kommunikationen mellan enheterna, något som kan hämma en 

smidig kundupplevelse. På MediaMarkt förklarar Humby att kundtjänst och den fysiska 
butiken ännu inte har integrationen att automatiserat kunna dela ärendeuppgifter, något 

som önskas existera i framtiden.)Mithas, Krishnan och Fornell (2005) argumenterar för hur 

ett CRM-system kan underlätta en kundsupportprocess eftersom de anställda kan ta del av 

kundinformation från en och samma källa. Detta effektiviserar handläggningen samtidigt 
som det fyller kundbehovet att snabbt få svar i sin specifika kontext. Kundinformationen 

utgör en viktig källa för att kunna förbättra kvaliteten på den tjänst som erbjuds (Mithas, 
Krishnan och Fornell, 2005), vilket kan vara genom personifierade erbjudanden. Enligt flera 

respondenter förutsätter detta att transformationen till omnikanal innebär en systemmässig 
förändring där kundbasen innehåller all information på ett ställe, men det finns svårigheter 

med att hantera kunddatan. Implementering av ett CRM-system kan i dessa fall indirekt 

påverka kundnöjdheten (Mithas, Krishnan & Fornell, 2005) och användas som verktyg för 
att effektivisera hanteringen av kundinformation eller automatisera CRM-processer.  

Woollard beskriver att trots utmaningen med tekniken är motiveringen till 

implementeringen av omnikanal främst genereringen av förbättrade system i organisationen 
som ger företaget möjligheter att vara snabbare ut på marknaden och inte missa möjligheter. 

Utvecklingen i form av digitaliseringen går snabbt idag och ständiga förändringar påverkar 
kundens köpbeteende och behov (Hagberg, Sundstrom, Egels-Zandén,2016). Den tekniska 

utmaningen organisationer upplever kan jämföras med den ständiga förändringen. Tekniken 

och systemintegrationen är en process som, till skillnad från kundens förändring i behov och 
krav, tar lång tid. Möjligheterna och transparensen som kommer med digitaliseringen 

påverkar kundernas behov men ställer också krav på snabb anpassning för företag. Tekniken 
som behövs för att anpassas till en omnikanalupplevelse är däremot tidsmässigt utmanande. 

Behoven ändras snabbare än organisationen hinner anpassa systemen vilket kan anses som 
en del av komplexiteten. 

Många företag har brist på kompetens vilket begränsar det digitala arbetet mot omnikanal 

(Kane et al., 2016). Eftersom projektet är omfattande ställer det krav på kompetens, vilket 

enligt respondenterna anses vara en kostsam investering men också en förutsättning för 
omnikanal. Organisationer upplever att den interna kompetensen är den stora utmaningen 

vid en transformation som omnikanal. Nordnet Bank upptäckte brister i kompetens och 
anställde handplockade specialister i början av sitt arbete mot omnikanal. Liknande berättar 

Säverot att Gina Tricot outsourcat delar av sitt strategiarbete mot omnikanal för att 
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säkerställa att rätt kompetens på rätt plats finns. Kane et al. (2016) beskriver att företag 

behöver investera i spetskompetens där personlighetsdrag som flexibilitet och nyfikenhet 

värderas för att lyckas med arbetet av en digital strategi. Både Björk och Woollard anser att 
Tre innehar kompetensen som krävs men att organisationen behöver förändra arbetssättet. 

Detta kan tyda på att resurserna inom organisationen inte är villiga att ta till sig förändring 
vilket enligt Kane et al. (2016) kan ses som ett glapp av rätt personlighetsdrag. Majoriteten 

av respondenterna uttrycker att rätt kompetens på rätt plats är en stor utmaning. Ett tydligt 
resultat av studien visar att kompetens och teknik är två förutsättningar för omnikanal men 

att företag idag också ser det som en av de främsta utmaningarna. Organisationer verkar 

uppleva svårigheter med att hinna uppdatera organisationen i samma takt som omvärlden 
och digitaliseringen.  

 

5.3.2)Integrationen)av)samtliga)aktörer)i)värdekedjan)

Vid första anblick kan erbjudandet av flera kanaler låta okomplicerat och endast som ett 
utvecklande arbete av befintliga kanaler, men många företag har stora utmaningar med 

integrationen av de olika kanalerna (Cummins et al., 2016).  Omnikanal innebär en mer 
komplex organisation och i samband med utveckling behöver organisationer mer 

avancerade logistiklösningar som oftast innebär samarbete med fler aktörer (Mladenow, 

Mollova & Strauss, 2018). Detta innebär att för en fullt integrerad omnikanalstrategi 
behöver företaget integrera med andra aktörer, som leverantörer, och inte endast med 

organisationens interna enheter. Flera av respondenterna nämner integrationen med 
samtliga aktörer som en viktig aspekt för att den enhetliga bilden och företagets varumärke 

ska nå ut på ett rättvisande och bra sätt. Humby på MediaMarkt påpekar samarbetet med 
flera leverantörer i en komplex organisation med höga krav från kunderna som den främsta 

utmaningen med omnikanal. Även Tele2 anser att andra parter i värdekedjan styr hur 

företaget framstår och vilken service företaget lyckas leverera. )

 
 För att ha möjlighet att erbjuda en friktionslös kundupplevelse behöver företag ha kontroll 

över de olika kanalerna (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018), något som enligt 
respondenterna inte alltid är lätt. Om företaget erbjuder en leveranstid på fem arbetsdagar 

behöver det säkerställas att leverantören kan förhålla sig till dessa krav. Innehar företaget 
inte produkterna när leveransen bör ske har företaget inte lyckats uppfylla kundens krav eller 

företagets löfte. Kundupplevelsen påverkas av samtliga touchpoints med organisationen, 

innan, under och efter konsumtion (Bolton et al., 2018). Leverantör blir därmed en 
betydande faktor för organisationers arbete mot omnikanal. Konsekvensen kan bli en negativ 

uppfattning av företaget och en negativ kundupplevelse trots att företaget fullgjort allt de 
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kan. Den negativa uppfattning kan kosta företaget lojala kunder vilket enligt Mladenow, 

Mollova och Strauss (2018) även påverkar lönsamheten.  

 

5.3.3)Internkonkurrens)

Majoriteten av respondenterna upplever internkonkurrens mellan kanalerna vilket hämmar 
transformationen mot omnikanal. Då omnikanal innebär en integration mellan kanalerna 

och inte endast utveckling av ytterligare en försäljningskanal (Mladenow, Mollova & 
Strauss, 2018) är det sannolikt sammanslagningen som medför den stora utmaningen. Som 

tidigare diskuterat i analysen anser respondenterna att barriärerna mellan kanalerna inom 
organisationen måste elimineras för en fungerande omnikanalstrategi. Även Mladenow, 

Mollova och Strauss (2018) påpekar att detta är en förutsättning för omnikanal. Däremot 

upplevs internkonkurrens vara en utmaning som följer organisationerna längre in i arbetet 
med omnikanal. De olika organisatoriska dimensionerna som strategi, struktur, kultur och 

individ måste arbeta synkroniserat för att inte bromsa arbetet i transformationen till en 
digital strategi (Kane et al., 2016). Majoriteten av respondenterna upplever att det inte 

finns tillräcklig synkronisering idag där enheterna drar åt olika håll. Kane et al. (2016) 
menar att de interna problemen utgör det största hotet som organisationer möter i de 

digitala svängningarna vilket även respondenternas svar indikerar. )

 

Nilsson beskriver hur återförsäljare inte vill dela kundinformation med andra kanaler 
eftersom de anser att kunden är “deras”. En annan beskriver att fokus ligger på den egna 

kanalens arbete eftersom man vill “vinna kunden”. Utmaningen för majoriteten av de 
studerade fallen är kommunikationen och förståelsen av att omnikanal inte innebär 

kannibalisering utan snarare, som Schander menar, bidrar med synergieffekter och ger 
möjligheter till varandra. Med grund i den empiriska datan verkar de flesta uppleva störst 

rädsla av kannibalisering mellan e-handeln och de fysiska butikerna. Utvecklingen från 

multikanal till omnikanal erbjuder kunderna fler kanaler samt flexibilitet (Piotrowicz & 
Cuthbertson, 2014) vilket har resulterat i att kunden använder olika kanaler för olika behov. 

Egberth beskriver hur kunderna idag kan börja sin resa i en kanal men avsluta den i en annan. 
Oftast handlar det om informationssökning online, exempelvis besök av hemsidan, för att 

sedan genomföra köpet i den fysiska butiken, eller tvärtom. Vem äger kunden i detta fall? 
Även Nilsson berättar att när kunden tar initiativet till att kontakta deras bolag först kan 

återförsäljare anse att TMHE stulit deras kunder. Situationen har väckt en oro bland 

kanalerna där en rädsla för att e-handeln ska ta butikernas kunder har uppkommit. Nilsson 
förklarar hur hennes roll som e-commerce manager har inneburit stora utmaningar med att 

motbevisa kannibaliseringen. Hon menar att kanalkonflikten kan undvikas om 
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organisationens enheter kommer ifrån tankesättet att man äger kunden, något som är 

utmanande.  

Egberth förklarar att internkonkurrens är en av anledningarna till att processen mot 

omnikanal är tidskrävande. Enheterna fokuserar på sitt arbete och det är väldigt svårt att 
motarbeta det individuella tänket. Särskilt påpekas att säljkulturella bolag behöver 

incitament för att sälja mer på helhetsnivå, exempelvis att fokus flyttas från mätning av 
försäljningssiffror till kundnöjdhet. Utmaningen med internkonkurrens kan analyseras av 

tidigare diskuterade målsättning. Att enheterna har olika mål kan anses som barriärer som 
hämmar arbetet mot omnikanal. Synergieffekter där kanalerna drar nytta av varandra, 

oavsett om en specifik kanal inte driver försäljning eller inte, är svåra att mäta i kvantitativa 

data (Mladenow, Mollova & Strauss, 2018) vilket kan vara anledningen till att många företag 
fortfarande använder sig av försäljningssiffror per enhet. Arbetet mot uppfyllelse av den egna 

enhetens mål tenderar till att dämpa kommunikationen med resterande organisation, vilket 
inte är i linje med en omnikanalstrategi.  

 

5.3.4)Sammanfattning)analys 

Studien kan inte besvara hur långt fallföretagen kommit med sin implementering eller vilka 

utmaningar som helt eliminerats. Däremot kan studien jämföra fallföretagen med varandra 
för att med grund i analysen komma fram till vilka fallföretag som anses kommit längre i 

integrationsarbetet än andra fallföretag. Dessutom har analysen identifierat utmaningar 
som i större grad förekommer i början av implementering och utmaningar som verkar följa 

organisationen längre in i implementeringsprocessen. Resultatet presenteras i figur 7.)

Övergripande kan utmaningarna identifieras som svårigheter av intern integration för att 
prioritera uppfyllelse av kundens behov. Det har även identifierats att vissa utmaningar 

verkar spela större roll i början av organisationens arbete mot omnikanal och andra senare. 

Förutsättningen, men även utmaningen, för att lyckas implementera omnikanal har enligt 
respondenterna varit den tekniska lösningen och kompetens. Fallföretag som Nordnet Bank, 

TMHE och Gina Tricot har tagit sig an utmaningen genom att exempelvis rekrytera 
specialister och genomföra systemändringar. Däremot påpekas att det också varit en av de 

främsta interna utmaningarna. Bolagen har även infört nya enheter eller tvärfunktionella 
team för ett integrerat arbete vilket gör att dessa fallföretag anses ha kommit längre i 

implementeringen än resterande. Ateles, som själva är konsulter och specialister inom 

området av omnikanal, besitter kunskapen och anses därmed ligga i framkant gällande 
omnikanal. Dock implementerar bolaget omnikanal åt andra organisationer och inget aktivt 

arbete internt på bolaget vilket förklarar deras situation med en parantes i figuren. Teknik 
och kompetens uppfattades vara en utmaning företag behöver eliminera först av majoriteten 

av respondenterna. Detta anses därmed vara den initiala utmaningen för att lyckas arbeta 
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vidare med strategiarbetet. Modellen visar även att de företag som anses ha kommit längre 

har även vidtagit åtgärder för kompetens och teknik som utmaning.  

Oavsett hur långt organisationerna kommit i sitt arbete nämner de flesta internkonkurrens 

som en större utmaning. Flera respondenter beskriver internkonkurrens som något som är 
svårt att eliminera. Det framgår även att företag som har integrerat sina system och arbetat 

med den tekniska utmaningen fortfarande upplever internkonkurrens. Exempelvis Nilsson 
på TMHE berättar att internkonkurrens fortfarande ofta uppstår, även efter 

systemintegrationen som organisationen genomgått. Gina Tricot, som idag anser att de har 
omnikanal, belyser att det länge har förekommit internkonkurrens. Däremot anser Säverot 

att internkonkurrens idag inte finns på samma sätt inom bolaget. Organisationen har bemött 

den tekniska utmaningen tidigare genom bland annat integrationen av ett projektkontor, 
vilken även här tyder på att internkonkurrensen återstod även efter implementeringen av 

kompetens och teknik.  

 

 

 

 

Figur 7: Jämförelse av grad av omnikanal bland fallföretagen samt identifierade 

utmaningar i olika stadier  
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6.)Slutsatser)och)rekommendationer)))
I följande avsnitt presenteras slutsatsen som besvarar studiens forskningsfrågor som är 

formulerade i linje med studiens syfte. Vidare presenteras studiens kunskapsbidrag och 

förslag till vidare forskning.  
 

 

6.1)Slutsats)

6.1.1 Vad är organisationers uppfattning av omnikanal? 
Det kan konstateras att omnikanal är en relativt ny strategi där definitionen på begreppet 

fortfarande är diffus. Teorin och praktikerna använder någorlunda olika ordval till 

definitionen men det kan även identifieras mönster där samtliga menar att omnikanal är ett 
strategiarbete med kundfokus. Omnikanal uppfattas vara en självklarhet för samtliga 

fallföretag då den speglar kundens krav och behov. Investeringen i omnikanal anses bibehålla 
konkurrenskraft samt, på lång sikt, generera lönsamhet. Detta som följd av ökad 

tjänstekvalitet och kundnöjdhet vilket leder till lojala kunder. Samtliga ser på omnikanal 
positivt och menar att det är viktigt att arbeta med fenomenet för att vara kvar på marknaden. 

Resultatet av analysen visar att samtliga fallföretag belyser kunden och kundupplevelsen 
starkare än den interna integrationen.  

 

Respondenterna ser olika på begreppet där innebörden av definitionen även kan skilja sig 
mellan respondenter inom samma företag. Att det inte finns någon konsensus i begreppet 

leder till att definitionen kan upplevas förvirrande då det oftast står en sak i teorin men är 
något annat i praktiken. Olika definitioner innebär att organisationers arbete med omnikanal 

kan se olika ut. När olika uppfattningar råder finns möjlighet till att mer än ett 
tillvägagångssätt för lyckad implementering finns. Tydligt resultat av analysen är att 

definitionen på begreppet inte är det viktiga utan snarare vad organisationen vill uppnå med 

strategin. Målet är att uppnå syftet med strategin och engagera hela organisationen snarare 
än att identifiera sig med en teoretisk definition.  

 
6.1.2 Vilken organisatorisk påverkan med avseende på dimensionerna strategi, struktur 

och kultur har implementeringen av en omnikanalstrategi?  
Studien kan visa på att inom företag som ingår ett pågående arbete mot omnikanal kan det 

uppstå förvirring internt när en kund använder sig av mer än en kanal. Av denna anledning 

är det viktigt att medlemmarna inom organisationen är överens och medvetna av den strategi 
som organisationen väljer att anta vid omnikanal. Den strategiska påverkan anses vara en 

gemensam strategi som innehar gemensamma mål. I fallföretag där prestation mäts separat 
ses gemensamma mål som en mer lämpad strategi istället för att mäta kanalerna individuellt. 
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I en omnikanalstrategi behöver organisationen därför lita på synergieffekter. Detta för att 

arbeta ifrån den silomentalitet som existerar i en multikanalstrategi.    

 
Majoriteten av fallföretagen är i början av sin resa mot omnikanal och har därför fortfarande 

kvar en funktionell struktur där kanalerna arbetar separat, något som inte är aktuellt i en 
omnikanalstrategi. Av den anledningen kan organisationen komma att påverkas genom en 

decentralisering om organisationen tar in de olika kanalerna i en struktur där det inte 
existerar barriärer mellan kanalerna. De fallföretag som kommit längre på resan resonerar i 

mer specificerade termer som att arbeta i tvär- eller krossfunktionella team. För några 

fallföretag har omnikanalarbetet inneburit att nya enheter har tillkommit i form av enheter 
som fört samman de olika kanalerna för att synkronisera arbetet och få in fler perspektiv i 

arbetsgruppen. 
 

Med avseende på kulturen visas återigen vikten av kompetens från individerna i 
organisationen och hur organisationen behöver en organisationskultur som värnar om 

resurserna och utvecklar dessa för att kunna fortsätta resan mot omnikanal. Utifrån 
fallföretagen kan kompetens ses som en förutsättning för företag att implementera 

omnikanal. Studien visar på att ett arbete mot omnikanal innebär enligt flera respondenter 

ett ändrande av tankesätt. I en omnikanalstrategi behöver individerna se på organisationen 
som helhet och införliva en gränslös organisation där barriärerna är rivna.   

 
6.1.3 Vad upplever organisationer är de främsta interna utmaningarna med att 

implementera en omnikanalstrategi? 
Studien har visat att samtliga fallföretag ställs inför utmaningar vid implementering av 

omnikanal. Organisationer upplever tekniken och kompetensen som några av de främsta 

utmaningarna. Implementeringen av omnikanal förutsätter integrerade system för att det 
ska existera ett jämt flöde och transparens för organisationen och kunden. Den tekniska 

lösningen involverar hela organisationen vilket innebär att projektet blir komplext. Den 
tekniska lösningen ställer dock krav på kompetens, vilket många företag anser vara 

utmanande. Delvis framförs att det finns en kunskapslucka inom området omnikanal vilket 
begränsar organisationers arbete men även svårigheten med att rätt resurs ska finnas på rätt 

plats. Även organisationer som anser att de har rätt kompetens upplever att den inte är på 

rätt plats eftersom arbetetssättet i organisationen behöver ändras. Analysen kan identifiera 
att den initiala utmaningen vid implementeringen av omnikanal är kompetens och teknik 

eftersom det skapar grunden för ett vidare arbete. 
 

Komplexiteten som har identifierats ligger inte enbart inom organisationens egna ramar. 
Omnikanal ska enligt respondenterna leverera en sömlös kundupplevelse vilket innebär att 

aktörer utanför organisationen också behöver integreras med företaget för att lyckas ge en 
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enhetlig bild till kund. Företag samarbetar oftast med flera aktörer, exempelvis leverantörer 

eller återförsäljare, som kan påverka kundens uppfattning av organisationen. Förutom den 

tekniska utmaningen detta innebär kan det även tänkas att organisationer har olika mål 
vilket kan påverka hur samarbetsvilliga aktörerna utanför organisationen är. Leverantörer 

eller återförsäljare som själva inte har aktivt arbete med omnikanal kan anses uppleva 
integrationen som mindre viktigt och därmed påverka den interna organisationens arbete 

negativt.  

Ett annat problematiskt område som hämmat arbetet mot omnikanal för organisationer är 
internkonkurrensen. Enheterna i organisationen har svårt att komma ifrån tänket på 

enhetsnivå vilket resulterar i stora utmaningar för implementeringen. Flera respondenter 

påpekar att det finns en rädsla för att kanalerna ska ta varandras kunder. Det kan konstateras 
att internkonkurrensen har stor negativ påverkan på arbetet mot omnikanal eftersom 

enhetligt arbete och kommunikation är en förutsättning för strategin.  

Resultatet visar även att stora delar av den organisatoriska påverkan omnikanal innebär, 
upplever organisationer också är de främsta utmaningarna. Respondenterna bekräftar att 

påverkan blir ökad kommunikation, riva barriärerna mellan kanalerna samt arbete med 
krossfunktionella team. Dessa påverkande faktorer är även de upplevda utmaningarna med 

exempelvis internkonkurrens.  

 

6.2)Kunskapsbidrag)
Studiens resultat bidrar med insikter till fenomenet omnikanal ur organisationens perspektiv 

som andra företag sedermera kan använda sig av vid eller inför implementering av en 
omnikanalstrategi. Tidigare forskning visar att ämnet är relativt oexploaterat varför denna 

studie har framställt en djupare förståelse för organisationens uppfattning av omnikanal, 
vilken organisatorisk påverkan den har samt de interna utmaningar fallföretagen upplever. 

Resultatet anses vara relevant och bidra med ökad förståelse för organisationer som 

överväger att implementera omnikanalstrategi.  
 

Studien har identifierat vikten av en entydig definition på begreppet omnikanal där resultatet 
visar att den teoretiska definitionen inte är viktig att identifiera sig med i praktiken. 

Uppfattningen är att organisationen ska ha ett tydligt arbete mot ett gemensamt mål för att 
uppnå det syfte företaget har med strategin. Vidare har studien identifierat den 

organisatoriska påverkan implementeringen av omnikanal innebär samt de främsta 

utmaningar som förekommer. Därmed anses att studien bidrar till goda insikter och råd till 
företag som har till avsikt att implementera omnikanal, men även som komplement till redan 

existerande forskning. Resultatet ska hjälpa företag att identifiera påverkande faktorer och 
utmaningar för att effektivisera eventuell kommande implementering av omnikanal. Genom 
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att på förhand veta vilken påverkan omnikanal kan ha på organisationen samt vilka 

utmaningar som är vanligt förekommande kan företag arbeta proaktivt för att minimera 

svårigheterna innan implementering sker.  
 

Studiens huvudsakliga målsättning är att bidra med ökad kunskap kring definitionen av 
omnikanal samt svårigheterna den medför men även lärdomar avseende den påverkan den 

har på organisationen. Studien bidrar vidare till en förståelse för omnikanalens betydelse på 
marknaden eftersom det genom uppfattning av omnikanal och utmaningar diskuterats kring 

sambandet mellan omnikanal och konkurrenskraft samt kund.  

 
 

6.3)Förslag)till)framtida)forskning)
Digitaliserande strategier uppdateras i snabb takt med hänsyn till den omvärld vi har idag. 

Som nämnt i problemformuleringen är området fortfarande oexploaterat och mer forskning 
för starkare belägg kring fenomenet behövs. Denna studie har inte tagit hänsyn till bransch 

på de studerande fallföretagen, vilket vore intressant att göra. För att göra tydliga skillnader 
anser vi att det vore intressant att jämföra med den offentliga sektorn. Tidigare forskning 

visar att detaljhandeln är den mest undersökta branschen som det ser ut idag. Är det en 

tillfällighet eller finns det goda skäl till att detaljhandeln arbetar mer med omnikanal än 
exempelvis sjukvården? Det kan vara betydelsefullt att identifiera om en specifik bransch 

ligger mer i framkant än andra och varför i sådana fall.  
 

Några av respondenterna nämnde även begreppet unified commerce vilken anses vara nästa 
revolutionerande steg efter omnikanal. Begreppet är idag nytt och uppfattningen är att 

företag ännu inte implementerat något som benämns unfied commerce. Det vore intressant 

att följa upp begreppet och forska kring vilket genomslag den fått. Uppfattningen bland 
respondenterna är att marknaden idag har många begrepp men att de i praktiken inte skiljer 

sig åt. Därmed vore det intressant att jämföra med omnikanal som anses vara en snarlik 
strategi för att hitta eventuella skillnader. 
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8.)Bilagor)

8.1)Intervjuguide))

 

Personlig bakgrundsfakta 
 

Namn: 
 

Ålder:  
 

Utbildning: 

 
Företag: 

 
Position/Befattning:    

 
Hur länge har du innehaft den rollen du har idag?     

  
 
Allmänt Omnichannel  
 

1.! Vad är omnichannel? 
 

2.! Vilka kanaler använder ni idag? 
 

3.! Anser ni att det är viktigt med omnichannel och integrerade kanaler för företag 
idag? Varför?  

 

4.! Hur och när kom ni först i kontakt med fenomenet omnichannel?  
 

5.! Anser ni själva att ni har omnichannel, det vill säga integrerade kanaler som ger en 
sömlös kundupplevelse?  

 

6.! Kan du ge ett exempel på hur ni har/använder omnichannel? 
 

7.! Vilka fördelar anser du finns med omnichannel? Vilka nackdelar? 
 

8.! Behöver anställda särskild kompetens för att arbeta med digitalisering, 
omnichannel och dylikt hos er?  
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Omnichannel och organisationen  
 

9.! Hur har utvecklingen till integrerade kanaler sett ut? Beskriv gärna med tidsaspekt 
och belysning av milstolpar. Många företag har gått från single channel till 
multichannel och idag integrerar till omnichannel. Har ni samma resa?   

 

10.!Vilka utmaningar har funnits på vägen? 
11.! Vilka skäl finns bakom intresset att införa och investera i omnichannel för er 

verksamhet?  
 

12.! Ligger de olika kanalerna på olika ansvarsområden/avdelningar? 
              Hur funkar kommunikationen mellan dessa i sådana fall?  
 

13.!Hur har utvecklingen påverkat organisationen? Har integrationen mellan kanalerna 
inneburit organisatoriska förändringar? Har det varit organisatoriska utmaningar 
och varför?  

 

14.!Kan du förklara vilka steg som bör ingå i implementeringsprocessen för 
omnichannel? 

 

15.! Är implementering av omnichannel/integrerade kanaler en stor investering 
kostnadsmässigt?  

 

16.!Vad krävs för att en investering i omnichannel ska anses vara lönsamt/effektivt?  
 

 
 

Omnichannel och kundupplevelse  
 

17.!Har ni märkt skillnad vad gäller kundupplevelsen?  
 

18.!Anser ni att kundens krav har ökat? Hur? 
 

19.!Tycker ni att kundens beteende har förändrats och hur?  
 

20.!Ser ni några utmaningar med omnichannel ur ett marknadsföringsperspektiv?  
 

21.!Hur hanterar ni all kunddata och vilken roll har den i integrationen mellan 
kanalerna?  

 

22.!I vilken utsträckning tar man hänsyn till kundens integritet?  
 
 

 



 
 
)

90 

Övrigt 
 

23.!Anser du att det finns en kunskapslucka inom detta område?  
 

24.!Anser du att ni bör utvecklas inom detta område? Förklara. 
 

25.!Vart ser du företaget om 10 år gällande omnichannel och integrerade kanaler? 
Kundupplevelse? Organisatoriskt perspektiv? Marknadsföringsperspektiv?  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

)
)
)


