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Sammanfattning	  
Nyckelord	   Integration,	  Marknadsfunktioner,	   Logistikfunktioner,	   Interaktion,	   Sam-‐

arbete,	  Produkttillgänglighet	  
	   	  
Bakgrund	   Tidigare	  studier	  belyser	  vikten	  av	  att	  företag	  integrerar	  marknadsfunk-‐

tionen	  och	   logistikfunktionen,	   detta	   då	   en	   sådan	   integration	   leder	   till	  
fördelar	  för	  företag.	  När	  funktionerna	  är	  integrerade	  kan	  företag	  bland	  
annat	  möta	  kunders	  förväntningar	  vad	  gäller	  produkttillgänglighet	  och	  
leveransservice	  på	  ett	  mer	  effektivt	  sätt	  än	  om	  funktionerna	  inte	  är	  in-‐
tegrerade.	  I	  dagsläget	  finns	  endast	  begränsade	  studier	  om	  hur	  integra-‐
tion	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  ser	  ut	  i	  praktik-‐
en.	  En	  empirisk	  kunskapslucka	  vad	  gäller	  integration	  mellan	  marknads-‐
funktioner	  och	  logistikfunktioner	  i	  svenska	  detaljhandelsföretag	  kunde	  
således	  påvisas	  och	  det	  är	  denna	  kunskapslucka	  som	  legat	  till	  grund	  för	  
denna	  studie.	   
	  

Syfte	   Denna	   studie	   syftar	   till	   att	   analysera	   om,	   och	   i	   så	   fall	   hur,	  marknads-‐
funktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  svenska	  detaljhandelsföretag	  är	  
integrerade.	  	  
	  

Genomförande	   För	   att	   uppnå	   syftet	   genomfördes	   intervjuer	   med	   medarbetare	   på	  
marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   inom	   tre	   svenska	   detalj-‐
handelsföretag.	  Dessa	  företag	  var	  Cervera,	  Glitter	  och	  KappAhl.	  Vidare	  
genomfördes	  observationer	   i	  två	  av	  respektive	  företags	  butiker	  för	  att	  
undersöka	   produkttillgängligheten	   på	   aktuella	   kampanjvaror.	   I	   sam-‐
band	   med	   observationerna	   genomfördes	   intervjuer	   med	   företagens	  
butikschefer.	   Slutligen	   intervjuades	   ett	   antal	   branschaktörer	   gällande	  
deras	  erfarenheter	  av	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logi-‐
stikfunktioner	  inom	  detaljhandelsbranschen.	  	  
	  

Slutsats	   Enligt	   denna	   studie	   framgår	   att	  marknadsfunktioner	   och	   logistikfunk-‐
tioner	  inom	  svenska	  detaljhandelsföretag	  till	  viss	  del	  kan	  anses	  integre-‐
rade	  men	  att	  integrationen	  kan	  förbättras.	  Funktionerna	  är	  främst	  inte-‐
grerade	  genom	  att	  de	  utbyter	  dokument,	  delar	  på	  resurser,	  har	  en	  vilja	  
att	  uppnå	  mål	   tillsammans,	   en	  gemensam	  vision	   samt	  har	  en	  gemen-‐
sam	  planering.	  Under	  ett	  företags	  kampanjperiod	  är	  det	  framförallt	  av	  
stor	  vikt	  med	  en	  effektiv	  integration	  mellan	  de	  två	  funktionerna	  då	  de	  
behöver	  delge	  varandra	   information.	   Inom	  svenska	  detaljhandelsföre-‐
tag	   påverkas	   integrationen	   mellan	   marknadsfunktionen	   och	   logistik-‐
funktionen	   av	   organisationskultur,	   organisationsstruktur,	   kommunika-‐
tion,	  informationssystem	  och	  funktionernas	  fysiska	  placering.	  



	  

Abstract	  
Key	  words	   Integration,	  Marketing	  functions,	  Logistics	  functions,	  Interaction,	  Colla-‐

boration,	  Product	  availability	  
	   	  
Background	   Previous	   studies	   highlight	   the	   importance	   of	   integration	   between	   the	  

marketing	  function	  and	  logistics	  function	  since	  it	  leads	  to	  several	  bene-‐
fits	  for	  an	  organization.	  For	  example,	  an	  organization	  can	  in	  a	  more	  effi-‐
cient	  way	  meet	  customers’	  expectations	  regarding	  product	  availability	  
and	  delivery	  service	  when	  the	  functions	  are	  integrated.	  It	  only	  exists	  li-‐
mited	  studies	  on	  how	  integration	  between	  marketing	  functions	  and	  lo-‐
gistics	  functions	  appear	  in	  practice.	  An	  empirical	  gap	  in	  knowledge	  re-‐
garding	   integration	   between	   marketing	   functions	   and	   logistics	   func-‐
tions	   in	   Swedish	   retail	   companies	   was	   detected.	   This	   knowledge	   gap	  
has	  been	  the	  basis	  for	  this	  study.	  
	  

Aim	   This	  study	  aims	  to	  analyze	  whether	  or	  not	  the	  marketing	  functions	  and	  
the	   logistics	  functions	  within	  Swedish	  retail	  companies	  are	   integrated,	  
and	  in	  that	  case,	  to	  analyze	  how	  they	  are	  integrated.	  
	  

Execution	   To	  achieve	  the	  aim	  of	  this	  study,	   interviews	  were	  conducted	  with	  em-‐
ployyees	   of	   the	   marketing	   function	   and	   the	   logistics	   function	   within	  
three	  Swedish	  retail	  companies.	  These	  companies	  were	  Cervera,	  Glitter	  
and	  KappAhl.	  Observations	  were	  made	  in	  two	  of	  each	  company's	  stores	  
to	   examine	   the	   availability	   of	   current	   campaign	   products.	   During	   the	  
observations	  interviews	  were	  conducted	  with	  the	  stores	  manager.	  Fin-‐
ally,	   interviews	   were	   made	   with	   industry	   participants	   to	   investigate	  
their	  experience	  of	  integration	  between	  marketing	  functions	  and	  logis-‐
tics	  functions	  within	  the	  retail	  industry.	  
	  

Conclusion	   This	  study	  indicates	  that	  market	  functions	  and	  logistics	  functions	  within	  
Swedish	  retail	  companies	  can	  be	  considered	  integrated	  to	  some	  extent	  
but	   it	   also	   indicates	   that	   the	   integration	   can	   be	   improved.	   The	   func-‐
tions	  are	  primarily	   integrated	  by	  exchanging	  documents,	  sharing	  reso-‐
urces,	  having	  a	  desire	  to	  achieve	  goals	  together	  and	  by	  sharing	  a	  vision	  
and	   having	   a	   common	   planning.	   During	   periods	  with	   product	   campa-‐
igns	   it	   is	   important	  with	   an	  effective	   integration	  of	   the	   two	   functions	  
since	  they	  need	  to	  share	  information.	  In	  Swedish	  retail	  companies	  the	  
integration	  between	  the	  functions	  is	  affected	  by	  the	  organizational	  cul-‐
ture,	   organizational	   structure,	   communication,	   information	   systems	  
and	  the	  physical	  placement	  of	  the	  functions.	  
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Inledning	  

	  1	  

1 Inledning	  
	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  bakgrunden	  till	  denna	  studie	  samt	  motivet	  till	  att	  den	  genom-‐
förts.	  Vidare	   tydliggörs	   ramarna	   för	   studien	  och	  det	   redogörs	  även	   för	  den	  kunskap	  som	  
studien	  avser	  att	  generera.	  
	  

1.1	  Bakgrund	  
	  
De	   flesta	   har	   nog	   vid	   något	   tillfälle	   tagit	   del	   av	   information	   från	   ett	   företag	   om	   att	   de	  
under	  ett	  visst	  antal	  dagar	  kommer	  att	  erbjuda	  specifika	  varor	  till	  kampanjpris.	  Många	  kan	  
säkert	  också	  känna	  igen	  sig	  i	  att	  de	  förväntansfullt	  tagit	  sig	  till	  företagets	  butik	  för	  att	  ta	  del	  
av	   erbjudandet.	   Som	   konsument	   förväntar	  man	   sig	   således	   att	   de	   annonserade	   varorna	  
finns	  i	  butiken.	  För	  att	  varorna	  ska	  finnas	  på	  plats	  krävs	  dock	  kommunikation	  och	  samarbe-‐
te	  mellan	   företagets	  marknadsfunktion	  och	   logistikfunktion.	  Det	  krävs	  med	  andra	  ord	  en	  
viss	  integration	  dessa	  emellan.	  
	  
Integration	   är	   ett	   brett	   begrepp	   som	   i	   vardagliga	   sammanhang	   kan	   liknas	  med	   ord	   som	  
samspel,	   samverkan,	   samordning	   och	   samarbete.	   Enligt	  O’Leary-‐Keller	   och	   Flores	   (2002)	  
handlar	   integration	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  separata	  grupper	  arbetar	  tillsammans	  för	  att	  
uppnå	  ett	  ömsesidigt	  accepterat	  mål.	  	  När	  individer	  i	  en	  organisation	  arbetar	  tillsammans	  
kan	   uppsatta	  mål	   uppnås	   effektivare	   än	   om	   individerna	   arbetar	   individuellt	   (Bruzelius	  &	  
Skärvad,	  2011).	  Utan	  ett	  organisatoriskt	  samarbete	  mellan	  individer	  skulle	  många	  uppgif-‐
ter	  inte	  kunna	  lösas.	  Bruzelius	  och	  Skärvad	  (2011)	  menar	  att	  summan	  av	  individers	  indivi-‐
duella	  ansträngningar	  aldrig	  kan	  bli	  mer	  effektiv	  än	  när	  individerna	  är	  förenade	  och	  arbe-‐
tar	   tillsammans.	   Att	   funktioner	   inom	   ett	   företag	   är	   integrerade	   innebär	   enligt	   Kahn	   och	  
Mentzer	  (1996)	  att	  de	  genomför	  interaktions-‐	  och	  kommunikationsaktiviteter.	  De	  nämner	  
möten,	   informationsdelning,	   samarbete,	   delade	   resurser	   och	   gemensamma	   mål	   mellan	  
funktioner	  som	  exempel	  på	  sådana	  aktiviteter.	  Ellinger,	  Daugherty	  och	  Keller	  (2000)	  menar	  
att	  integration	  avser	  interaktion	  och	  samarbete	  mellan	  funktioner	  och	  att	  interaktionsakti-‐
viteter	  är	  formella	  medan	  samarbete	  är	  en	  informell	  process	  som	  avgörs	  av	  de	  anställdas	  
vilja	  att	  samarbeta.	  Det	  är	  enligt	  Kahn	  och	  Mentzer	  (1996)	  dock	  inte	  säkert	  att	  alla	  situatio-‐
ner	  kräver	  en	  hög	  grad	  av	  interaktion	  och	  samarbete	  mellan	  ett	  företags	  funktioner.	  Aktivi-‐
teter	  som	  exempelvis	  är	  funktionsspecifika	  och	  inte	  kräver	  involvering	  av	  andra	  funktioner	  
behöver	  endast	  en	  låg	  grad	  av	  interaktion	  och	  samarbete.	  
	  
Ett	  företags	  marknadsfunktion	  arbetar	  enligt	  Daugherty,	  Chen,	  Mattioda	  och	  Grawe	  (2009)	  
vanligtvis	  med	  att	  skapa	  efterfråga	  på	  företagets	  produkter	  eller	   tjänster,	  exempelvis	  ge-‐
nom	  olika	  annonser,	  produkterbjudanden	  och	  kampanjer.	  En	  marknadsfunktion	  skapar	  på	  
detta	  sätt	  löften	  till	  kunder	  vad	  gäller	  produkttillgänglighet.	  Det	  är	  ofta	  logistikfunktionens	  



Inledning	  

	  2	  

uppgift	  att	  säkerställa	  att	  produkterna,	  som	  marknadsfunktionen	  annonserat,	  finns	  på	  pla-‐
ts	   i	  butiken	   (Daugherty	  et	  al.,	  2009).	   Logistikfunktionen	  arbetar	  därför	  vanligtvis	  med	  att	  
planera	  flödet	  av	  produkter	  på	  ett	  så	  effektivt	  sätt	  som	  möjligt	  (Oskarsson,	  Aronsson	  &	  Ek-‐
dahl,	  2006).	  Ruekert	  och	  Walker	  (1987)	  beskriver	  att	  ett	  företags	  olika	  funktioner	  besitter	  
unika	  kompetenser,	  resurser	  och	  förmågor.	  För	  att	  funktionerna	  ska	  kunna	  arbeta	  effektivt	  
krävs	  ett	  utbyte	  av	  material,	   information	  och	  andra	  resurser	  vilket	  bidrar	  till	  att	  det	  finns	  
ett	  naturligt	  beroende	  mellan	  dem	  (Ruekert	  &	  Walker,	  1987).	  När	  två	  eller	  flera	  individer	  
har	   ett	   beroendeförhållande,	   kompletterande	   kompetenser	   och	   är	   engagerade	   i	   att	   till-‐
sammans	  uppnå	  ett	  gemensamt	  mål	  menar	  Bruzelius	  och	  Skärvad	  (2011)	  att	  dessa	  indivi-‐
der	  skapar	  ett	  team.	  	  
	  
Enligt	  ovanstående	  stycke	  framgår	  att	  marknadsfunktionen	  primärt	  arbetar	  med	  att	  sam-‐
mankoppla	   kunden	   med	   företagets	   erbjudande.	   Moorman	   och	   Rust	   (1999)	   menar	   att	  
marknadsföringens	  4P	   ingår	   i	  denna	  uppgift.	  4P,	  också	  kallad	  Marknadsmixen,	  avser	  Pro-‐
dukt,	  Pris,	  Påverkan	  samt	  Plats	  och	  är	  ett	  välkänt	  begrepp	  inom	  marknadsföring	  (Constan-‐
tinides,	  2006).	  Produkt	  handlar	  om	  att	  utveckla	  en	  produkt	  som	  matchar	  kundernas	  behov,	  
Pris	  avser	  prissättning	  av	  produkten,	  Påverkan	  avser	  annonsering	  samt	  marknadsföring	  av	  
produkten	  och	  Plats	   avser	   slutligen	  distributionen	  av	  produkten	   till	   kunderna	   (Moorman	  
och	  Rust,	  1999).	  Det	  uppstår	   i	  denna	  studie	  en	  problematik	  vid	  antagandet	  att	  en	  mark-‐
nadsfunktion	  arbetar	  utifrån	  de	  4P:na	  i	  Marknadsmixen,	  detta	  eftersom	  marknadsfunktio-‐
nen	  och	  logistikfunktionen	  då	  genomför	  arbetsuppgifter	  av	  samma	  slag	  med	  avseende	  på	  
Plats.	  Denna	  problematik	   innebär	  att	   logistikfunktionen	  kan	  anses	  överflödig	   i	   företag	  då	  
marknadsfunktionen,	  enligt	  Marknadsmixen,	  är	  den	  funktion	  som	  ansvarar	  för	  distribution	  
av	   varor.	   Enligt	   bland	   annat	   Daugherty	   et	   al.	   (2009)	   arbetar	   dock	   marknadsfunktionen	  
främst	  med	  företagets	  marknadskommunikation	  och	  således	   inte	  med	  samtliga	  P	   i	  Mark-‐
nadsmixen.	   Denna	   gränsdragning	   gällande	   marknadsfunktionens	   arbetsområden	   anses	  
viktig	  att	  ta	  upp	  då	  den	  ligger	  som	  utgångspunkt	  för	  marknadsfunktionens	  arbetsuppgifter	  
i	  denna	  studie.	  	  	  
	  
För	  att	  kunna	  möta	  kunders	  förväntningar	  vad	  gäller	  produkttillgänglighet	  och	  leveransser-‐
vice	  är	  en	  effektiv	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  inom	  fö-‐
retag	  av	  stor	  betydelse	  (Daugherty	  et	  al.,	  2009).	  Det	  är	  viktigt	  att	  ett	  företags	  annonser	  och	  
kampanjer	   är	   synkroniserade	   med	   det	   leveransschema	   som	   logistikfunktionen	   planerar,	  
företaget	  riskerar	  annars	  att	  kunder	  blir	  missnöjda	  när	  de	  kommer	  till	  butiken	  och	  varorna	  
inte	  finns	  på	  plats	   (Daugherty	  et	  al.,	  2009).	  En	  effektiv	   integration	  mellan	  marknadsfunk-‐
tionen	  och	  logistikfunktionen	  är	  således	  viktigt	  för	  att	  företag	  ska	  kunna	  uppnå	  högt	  kund-‐
värde	   (Ellinger	  et	  al.,	  2000).	  Vidare	   leder	   integration	  mellan	  dessa	   två	   funktioner	  ofta	   till	  
bättre	   lagerstyrning,	   högre	   precision	   i	   prognoser	   samt	   en	   högre	   tillfredsställelse	   hos	   an-‐
ställda	  (Kahn	  &	  Mentzer,	  1996).	  Om	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  inte	  är	  in-‐
tegrerade	  menar	  Abrahamsson	  och	  Brege	  (2004)	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  funktionerna	  strä-‐
var	  åt	  olika	  håll	  och	  att	  företaget	  förlorar	  sin	  konkurrenskraft.	  Enligt	  Van	  Hoek	  och	  Mitchell	  
(2006)	  kan	  det	  ofta	  uppstå	  missförstånd	  och	  oenigheter	  inom	  organisationer	  när	  det	  sak-‐
nas	   internt	  samarbete	  och	  ömsesidig	   förståelse.	  Stank,	  Keller	  och	  Closs	   (2001)	  menar	  att	  
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det	  finns	  en	  risk	  för	  dubbelarbete	  och	  därigenom	  ökade	  kostnader	  om	  logistikfunktionens	  
aktiviteter	  inte	  integreras	  med	  andra	  funktioner	  inom	  företaget.	  
	  

1.2	  Problemdiskussion	  
	  
I	  litteraturen	  belyses	  vikten	  av	  integration	  mellan	  ett	  företags	  marknadsfunktion	  och	  logi-‐
stikfunktion	   för	  att	  öka	   företagets	  prestationer	   (Daugherty	  et	  al.,	  2009).	  Förutom	  studier	  
gällande	   de	   fördelar	   som	   integration	   mellan	   marknadsfunktioner	   och	   logistikfunktioner	  
kan	  leda	  till	  finns	  många	  studier	  som	  beskriver	  olika	  tekniker	  och	  faktorer	  som	  främjar	  in-‐
tegration	   i	   företag.	   I	  en	  studie	  av	  Murphy	  och	  Poist	   (1994)	   framgår	  bland	  annat	  att	   stöd	  
från	  ledningen	  och	  informationsdelning	  är	  faktorer	  som	  främjar	  integration	  mellan	  ett	  fö-‐
retags	  funktioner.	  Gemensamma	  utvärderings-‐	  och	  belöningssystem	  mellan	  funktioner	  har	  
enligt	  Ellinger	  (2000)	  också	  en	  positiv	  påverkan	  på	  integration.	  	  
	  
Enligt	  Ellinger	  et	  al.	   (2000)	   finns	  endast	  begränsade	  studier	  om	  hur	   integrationen	  mellan	  
ett	  företags	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  ser	  ut	  i	  praktiken.	  Att	  området	  är	  out-‐
forskat	  skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	  vid	  en	  första	  
anblick	  arbetar	   inom	  verksamhetsområden	  som	   ligger	   relativt	   långt	   ifrån	  varandra,	  vilket	  
kan	  ge	  en	  antydan	  om	  att	  funktionernas	  aktiviteter	  egentligen	  inte	  är	  lämpliga	  att	  integre-‐
ra.	  Då	  mycket	  av	  litteraturen	  dock	  tyder	  på	  att	  integration	  mellan	  dessa	  funktioner	  är	  vik-‐
tigt	  för	  företag	  och	  resulterar	  i	  många	  fördelar	  kan	  det	  anses	  vara	  ett	  område	  som	  bör	  un-‐
dersökas.	   I	   enlighet	  med	   Ellinger	   et	   al.	   kunde	  det	   inför	   denna	   studie	   identifieras	   att	   det	  
saknades	  studier	  gällande	  integration	  mellan	  de	  två	  funktionerna	  i	  svenska	  detaljhandels-‐
företag.	  En	  empirisk	  kunskapslucka	  vad	  gäller	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  
logistikfunktionen	   inom	   svenska	   detaljhandelsföretag	   kunde	   således	   påvisas	   och	   det	   är	  
denna	  kunskapslucka	  som	  legat	  till	  grund	  för	  denna	  studie.	  
	  
Abrahamsson	  och	  Brege	  (2004)	  lyfter	  fram	  att	  det	  framförallt	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  företag	  i	  en	  
dynamisk	  miljö	  att	  integrera	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen,	  detta	  då	  integra-‐
tion	  mellan	  dessa	  funktioner	  möjliggör	  en	  hög	  prestations-‐	  och	  anpassningsförmåga.	  Abra-‐
hamsson	   och	   Brege	  menar	   att	   företag	   på	   en	   dynamisk	  marknad	   bör	   ha	   en	   hög	   anpass-‐
ningsförmåga	  för	  att	  kunna	  möta	  omfattande,	  osäkra	  och	  snabbt	  förekommande	  föränd-‐
ringar	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  och	  därigenom	  behålla	  sin	  konkurrenskraft.	  Företag	  i	  detaljhan-‐
delsbranschen	  befinner	  sig	   i	  en	  dynamisk	  miljö	   i	  och	  med	  den	  ökade	  globaliseringen,	  ut-‐
vecklade	   e-‐handeln	   och	   snabbt	   föränderliga	   kundkrav	   (Bouzaabia,	   van	   Riel	   &	   Semeijn,	  
2013).	  Det	  bör	  således	  vara	  viktigt	  med	   integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logi-‐
stikfunktionen	   inom	  detaljhandelsföretag.	  Med	  hänsyn	   till	   detta	   resonemang	   ansågs	   det	  
intressant	  att	  undersöka	  huruvida	   företag	   i	  detaljhandelsbranschen	  har	   integrerat	  de	   två	  
funktionerna	   eller	   inte.	   Är	   integration	  mellan	   företagens	  marknadsfunktion	   och	   logistik-‐
funktion	  viktigt	  i	  praktiken?	  Är	  teorier	  inom	  området	  applicerbara	  i	  en	  svensk	  kontext?	  
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1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  analysera	  om,	  och	  i	  så	  fall	  hur,	  marknadsfunktioner	  och	  logistik-‐
funktioner	  inom	  svenska	  detaljhandelsföretag	  är	  integrerade.	  	  
	  
Studien	  ämnar	  besvara	  följande	  frågeställningar:	  
	  

• I	   vilken	  grad	  och	  på	  vilket	   sätt	  är	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	   inte-‐
grerade?	  

• Vilka	   faktorer	  möjliggör	   samt	  hindrar	   integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  
logistikfunktioner?	  

• Vilka	  fördelar	   respektive	  nackdelar	  uppkommer	   vid	   integration	  mellan	  marknads-‐
funktioner	  och	  logistikfunktioner?	  

	  
Förutom	  dessa	  huvudsakliga	  frågeställningar	  ämnar	  studien	  undersöka	  produkttillgänglig-‐
heten	  på	  kampanjvaror	  för	  att	  analysera	  huruvida	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  
och	  logistikfunktioner	  påverkar	  produkttillgänglighet.	  	  
	  

1.4	  Avgränsning	  	  
	  
I	  denna	  studie	  gjordes	  en	  avgränsning	   till	   integration	  mellan	   funktioner	   inom	  ett	   företag	  
och	  studien	  innefattar	  således	   inte	   integration	  mellan	  företag	   i	  en	  värdekedja.	  Denna	  av-‐
gränsning	  gjordes	  utifrån	  uppfattningen	  att	  tidigare	  studier	  främst	  fokuserat	  på	  extern	  in-‐
tegration.	   En	   avgränsning	   gjordes	   även	   till	   att	   undersöka	   integration	   mellan	   marknads-‐
funktionen	   och	   logistikfunktionen	   samtidigt	   som	  medvetenhet	   fanns	   om	   att	   integration	  
mellan	  andra	  funktioner	  också	  har	  betydelse	  för	  ett	  företags	  framgång.	  Det	  är	  enligt	  Daug-‐
herty	  et	  al.	  (2009)	  av	  intresse	  att	  studera	  hur	  två	  funktioner	  samarbetar	  men	  det	  är	  också	  
viktigt	   att	  dessa	   funktioner	  arbetar	   tillsammans	  med	  andra	   funktioner	   i	   företaget	   för	  att	  
generera	  en	  långsiktig	  framgång	  för	  hela	  organisationen.	  Valet	  av	  funktioner	  gjordes	  dels	  
då	  litteraturen	  framhävt	  vikten	  av	  integration	  mellan	  dessa	  funktioner	  och	  dels	  till	  följd	  av	  
personliga	  intressen.	  
	  

1.5	  Kunskapsbidrag	  	  
	  
Genom	  denna	  studie	  skapas	  kunskap	  om	  hur	   integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  
logistikfunktioner	  ser	  ut	  i	  praktiken	  hos	  svenska	  detaljhandelsföretag.	  Ett	  bidrag	  kan	  såle-‐
des	  ges	  till	  den	  identifierade	  kunskapsluckan.	  Då	  integration	  mellan	  ett	  företags	  marknads-‐
funktion	  och	  logistikfunktion	  har	  stor	  betydelse	  för	  företagets	  framgång	  kan	  det	  anses	  vara	  
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ett	  problem	  för	  den	  allmänna	  kunskapen	  att	  det	  saknas	  empiriska	  studier	  inom	  området.	  
Att	  utveckla	  kunskap	   inom	  området	  bör	  därför	   ligga	   i	  allmänhetens	   intresse.	  Studien	  ger	  
ett	  vetenskapligt	  kunskapsbidrag	  i	  form	  av	  en	  ny	  problemställning	  samt	  teoretiska	  och	  em-‐
piriska	  slutsatser.	  
	  

1.6	  Definitioner	  	  
	  
Marknadsfunktionen	  
I	  denna	   studie	  avser	  en	  marknadsfunktion	  den	  grupp	  personer	   i	   ett	   företag	   som	  arbetar	  
med	   företagets	   externa	   kommunikation,	   kampanjer	   samt	   kunderbjudanden	   för	   att	   driva	  
försäljning.	  En	  marknadsfunktion	  arbetar	  också	  med	  att	  ta	  fram	  skyltmaterial	  samt	  plane-‐
ring	  av	  butiksexponering.	  
	  
Logistikfunktionen	  
En	  logistikfunktion	  avser	  i	  denna	  studie	  den	  grupp	  personer	  i	  ett	  företag	  som	  fokuserar	  på	  
förflyttning,	  lagring	  och	  distribution	  av	  produkter,	  för	  att	  säkerställa	  att	  kunders	  behov	  och	  
önskemål	   tillfredsställs.	   Logistikfunktionen	   strävar	  efter	  att	  produktflödet	   ska	   fungera	  på	  
ett	  så	  kostnadseffektivt	  sätt	  som	  möjligt.	  
	  
Integration	  
Integration	  definieras	  i	  denna	  studie	  som	  samarbete	  och	  interaktion	  mellan	  två	  funktioner	  
i	  ett	  företag.	  Genom	  ett	  gemensamt	  arbete	  kan	  funktionerna	  dela	  nödvändig	  information	  
med	  varandra	  och	  därigenom	  arbeta	  mer	  effektivt	  än	  om	  de	  arbetat	  oberoende	  av	  varan-‐
dra.	  
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2 Metod	  
	  
	  
I	   detta	   avsnitt	   beskrivs	   studiens	   vetenskapliga	   förhållningssätt,	   ansats	   och	   design.	   Även	  
studiens	   tillvägagångssätt	   redogörs	   i	   detta	   avsnitt.	   Empiriskt	  material	   har	   samlats	   in	   ge-‐
nom	  djupintervjuer	  med	  representanter	  från	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  i	  
tre	  olika	  detaljhandelsföretag.	  Vidare	  genomfördes	  observationer	  i	  de	  tre	  undersökta	  före-‐
tagens	   butiker	   för	   att	   kontrollera	   produkttillgängligheten	   på	   kampanjvaror.	   Vid	   observa-‐
tionstillfällena	  genomfördes	  också	   kortare	   intervjuer	  med	  butikschefer.	   Slutligen	  genom-‐
fördes	  mail-‐	  och	  telefonintervjuer	  med	  fem	  så	  kallade	  branschaktörer	  som	  ansågs	  besitta	  
stor	  erfarenhet	  av	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  detaljhandelsbransch-‐
en.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  en	  diskussion	  om	  studiens	  etiska	  aspekter	  och	  kvalitet.	  	  
	  

2.1	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  
	  
Det	  perspektiv	  en	  studie	  utgår	  ifrån	  bör	  enligt	  Justensen	  och	  Mik-‐Meyer	  (2011)	  explicitgör-‐
as	  då	  det	  medför	  metodologiska	  konsekvenser	  för	  hur	  studien	  genomförs	  i	  praktiken.	  Den-‐
na	  studie	  har	  likheter	  med	  ett	  hermeneutiskt	  vetenskapligt	  förhållningssätt	  då	  den	  ämnar	  
skapa	  kunskap	  och	  förståelse	  för	  ett	  specifikt	  område.	  Ödman	  (2004)	  menar	  att	  hermene-‐
utiken	  syftar	  till	  att	  skapa	  förståelse	  för	  ett	  specifikt	  område	  och	  bygger	  på	  tolkning	  som	  
främsta	  kunskapsform.	  Den	  hermeneutiske	  forskaren	  närmar	  sig	  sitt	  forskningsobjekt	  sub-‐
jektivt,	   utifrån	   sin	   egen	   förförståelse,	   vilket	   skiljer	   sig	   från	   det	   positivistiska	   förhållnings-‐
sättet	  där	  fokus	  ligger	  på	  att	  ta	  fram	  en	  sanning	  genom	  logik	  och	  objektivitet	  (Alvesson	  &	  
Sköldberg,	  2008).	  Denna	  studie	  har	  inte	  för	  avsikt	  att	  ta	  fram	  en	  sanning	  genom	  objektiva	  
metoder	  eller	  mått	  och	  anses	  därmed	  inte	  vara	  av	  positivistisk	  karaktär.	  Det	  empiriska	  ma-‐
terial	  som	  samlats	  in,	  genom	  kvalitativa	  intervjuer	  samt	  observationer,	  har	  tolkats	  utifrån	  
vår	  förförståelse	  och	  den	  förståelse	  som	  skapats	  genom	  den	  teoretiska	  referensramen.	  	  	  
	  
Ontologi	  avser	  en	  undersökares	  syn	  på	  den	  verklighet	  som	  utgör	  undersökningsfältet	   för	  
en	  studie	  (Justensen	  &	  Mik-‐Meyer,	  2011).	  Denna	  studie	  har	  främst	  utgått	  från	  ett	  fenome-‐
nologiskt	  perspektiv	  då	  den	  bygger	  på	  grundantagandet	  att	  integration	  mellan	  marknads-‐
funktioner	  och	  logistikfunktioner	  kan	  variera	  i	  olika	  företag	  samt	  att	  erfarenheter	  från	  res-‐
pondenter	   i	   verkligheten	  är	   subjektiva.	  Ett	   fenomenologiskt	  perspektiv	  kännetecknas	  en-‐
ligt	  Justensen	  och	  Mik-‐Meyer	  (2011)	  av	  att	  det	  finns	  flera	  olika	  verkligheter	  och	  att	  dessa	  
är	  subjektiva.	  Verkligheten	  återspeglas	  utifrån	  aktörernas	  egna	  perspektiv	  och	  uppfattning.	  
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2.2	  Ansats	  
	  
Enligt	  Patel	  och	  Davidsson	  (2011)	  kan	  en	  undersökning	  vara	  av	  explorativ,	  deskriptiv	  eller	  
hypotesprövande	  karaktär	  beroende	  på	  hur	  mycket	  kunskap	  det	   finns	  om	  problemområ-‐
det	   innan	   undersökningen	   startar.	   Då	   det	   saknas	   kunskap	   om	   integration	  mellan	  mark-‐
nadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  i	  svenska	  företag	  kan	  denna	  studie	  anses	  ha	  likheter	  
med	   en	   explorativ	   undersökning.	   En	   explorativ	   undersökning	   är	   enligt	   Ghauri	   och	  Grøn-‐
haug	  (2010)	  lämplig	  när	  ett	  område	  är	  outforskat	  och	  när	  undersökningen	  bidrar	  till	  ökad	  
förståelse.	   Denna	   studie	   anses	   kunna	   öka	   förståelsen	   för	   integration	   mellan	   marknads-‐
funktioner	  och	   logistikfunktioner	   inom	  svenska	  detaljhandelsföretag	  och	  därmed	  kan	  ytt-‐
erligare	  likheter	  göras	  med	  en	  explorativ	  undersökning.	  
	  
För	   att	   öka	   förståelse	   och	   uppnå	   en	   studies	   syfte	   behövs	   information	   om	   verkligheten	  
samlas	   in.	  En	  undersökningsstrategi	  är	  huvudsakligen	  kvantitativ	  eller	  kvalitativ	  och	  avser	  
hur	   forskare	   väljer	   att	   generera,	   bearbeta	   och	   analysera	   insamlad	   information	   (Bryman,	  
2011).	  Denna	  studie	  har	  en	  kvalitativ	  undersökningsstrategi	  vilket	  enligt	  Ghauri	  och	  Grøn-‐
haug	  (2010)	  är	   lämpligt	  när	  djup	  förståelse	  krävs	  för	  att	  uppnå	  en	  studies	  syfte.	  Det	  som	  
avgör	   vilken	   strategi	   som	   är	   mest	   lämplig	   är	   studiens	   syfte	   och	   undersökningsproblem	  
(Patel	  &	  Davidsson,	  2011).	  Då	  det	  för	  att	  uppnå	  denna	  studies	  syfte	  krävdes	  en	  djup	  förstå-‐
else,	  snarare	  än	  en	  bred	  kunskap	  som	  fås	  genom	  kvantitativa	  undersökningar,	  antar	  studi-‐
en	   en	   kvalitativ	   strategi.	   Ghauri	   och	  Grønhaug	   (2010)	  menar	   att	   en	   kvalitativ	   strategi	   är	  
lämplig	  när	  undersökningsproblemet	  handlar	  om	  att	  förstå	  människors	  erfarenheter	  eller	  
beteenden.	  Vid	  val	  av	  en	  kvalitativ	  strategi	  menar	  Ghauri	  och	  Grønhaug	  att	  vissa	  metoder	  
för	  insamling	  av	  data	  blir	  lämpliga.	  Dessa	  metoder	  är	  historisk	  genomgång,	  gruppdiskussio-‐
ner	  samt	  fallstudier	  och	  leder	  ofta	  vidare	  till	  val	  av	  kvalitativa	  tekniker	  såsom	  konversatio-‐
ner	  och	  djupgående,	  ostrukturerade	  eller	  semistrukturerade	  intervjuer.	  Vissa	  forskare	  an-‐
ser	  att	  kvalitativa	  undersökningar	  är	  för	  subjektiva	  då	  resultatet	  bygger	  på	  forskarnas	  ofta	  
osystematiska	  uppfattningar	  samt	  att	  de	  många	  gånger	  skapar	  ett	  nära	  och	  personligt	  för-‐
hållande	  med	  undersökningspersonerna	  (Bryman,	  2011).	  En	  medvetenhet	  om	  detta	  fanns	  
men	  en	  kvalitativ	  strategi	  ansågs	  ändå	  mest	  lämpligt	  med	  hänsyn	  till	  studiens	  syfte.	  
	  
Undersökningsproblemet	  för	  denna	  studie	  har	  formulerats	  utifrån	  befintlig	  teori	  inom	  om-‐
rådet	   för	   integration,	  vilket	   i	  enlighet	  med	  Gummessons	  (2004)	  resonemang	  tyder	  på	  att	  
studien	  har	  en	  deduktiv	  ansats.	  Vid	  en	  deduktiv	  ansats	   ligger	  teori	  som	  utgångspunkt	  för	  
datainsamlingsprocessen	  (Bryman,	  2011).	  Om	  en	  studie	  istället	  tar	  utgångspunkt	  i	  empirisk	  
data	  menar	  Bryman	  (2011)	  att	  den	  antar	  en	  induktiv	  ansats.	  Alvesson	  och	  Sköldberg	  (2008)	  
menar	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  dessa	  två	  angreppssätt	  kombineras	  och	  därigenom	  rymmer	  in-‐
slag	   av	   varandra,	   vilket	   kallas	   för	   abduktion.	   Vid	   en	   sådan	   process	  menar	   Alvesson	   och	  
Sköldberg	  att	  teori	  och	  empiri	  omtolkas	  i	  skenet	  av	  varandra	  för	  att	  bättre	  kunna	  förklara	  
det	  enskilda	  fallet	  och	  därigenom	  öka	  förståelsen.	  Denna	  studie	  tog	  sin	  utgångspunkt	  i	  teo-‐
rin	  men	  under	  studiens	  gång	  har	  teorin	  successivt	  omtolkats	  med	  hänsyn	  till	  den	  insamla-‐
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de	  empirin	   för	  att	  undersöka	   teorins	  applicerbarhet	   i	  en	  svensk	  kontext.	  Med	  hänsyn	   till	  
detta	  kan	  studien	  till	  viss	  del	  även	  anses	  ha	  inslag	  av	  induktion.	  
	  

2.3	  Undersökningsdesign	  
	  
Denna	  studie	  har	  utformats	  i	  egenskap	  av	  en	  fallstudie,	  vilket	  enligt	  Gustavsson	  (2004)	  är	  
lämpligt	  när	  en	  studie	  avser	  att	  beskriva	  hur	  situationen	  ser	  ut	  på	  en	  särskild	  plats	  och	  av-‐
ser	  att	  gå	  på	  djupet	  inom	  ett	  område.	  På	  liknande	  sätt	  menar	  Bryman	  (2011)	  att	  det	  vid	  en	  
fallstudie	  är	   fallet	   i	   sig	   som	  utgör	  det	   intressanta	  och	  målet	  är	  att	   ingående	  belysa	  detta	  
fall.	  Denna	  studie	  avser	  bidra	  till	  den	  kunskapslucka	  som	  finns	  gällande	  integration	  mellan	  
marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  svenska	  detaljhandelsföretag	  och	  då	  kon-‐
texten	  är	  av	   stor	  betydelse	   för	   studien	  kan	   likheter	  göras	  med	  en	   fallstudie.	  Studien	  kan	  
även	  liknas	  med	  en	  komparativ	  design	  då	  valet	  gjordes	  att	  undersöka	  mer	  än	  ett	   fallföre-‐
tag.	  Valet	  att	  undersöka	  mer	  än	  ett	  fallföretag	  gjordes	  för	  att	  få	  ett	  bredare	  perspektiv	  på	  
integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  svenska	  detaljhandels-‐
företag.	  I	  likhet	  med	  Yin	  (2007)	  ansågs	  undersökning	  av	  mer	  än	  ett	  fallföretag	  göra	  studien	  
mer	  övertygande	  än	  om	  endast	  ett	  fallföretag	  undersökts.	  En	  komparativ	  design	  möjliggör	  
enligt	  Bryman	  (2011)	  jämförelser	  mellan	  olika	  fall	  som	  sedan	  kan	  användas	  som	  utgångs-‐
punkt	  för	  teoretiska	  reflektioner	  och	  denna	  möjlighet	  ansågs	  vidare	  vara	  fördelaktig	  i	  den-‐
na	  studie.	  Bryman	  menar	  att	  en	  komparativ	  design	  som	  används	  i	  samband	  med	  en	  kvali-‐
tativ	  undersökningsstrategi	  kallas	   för	  en	   flerfallsstudie.	   I	  en	   flerfallsstudie	  undersöks	  mer	  
än	  ett	  fall	  för	  att	  underlätta	  teoriutvecklingen.	  Vid	  en	  flerfallsstudie	  är	  det	  vanligtvis	  teori	  
och	  empiri	   som	   jämförs	  och	   inte	  de	  olika	   fallen	   (Bryman,	  2011).	   I	  denna	  studie	  har	  dock	  
fallföretagen	  även	  jämförts	  med	  varandra	  för	  att	  möjliggöra	  en	  djupare	  analys	  och	  viss	  ge-‐
neralisering	  av	  resultatet.	  
	  
Trots	  att	  studien	  har	  utformats	  likt	  en	  flerfallsstudie	  har	  empiriskt	  material	  även	  samlats	  in	  
genom	  intervjuer	  med	  aktörer	  utan	  koppling	  till	  fallföretagen.	  Att	  intervjua	  personer	  utan-‐
för	   fallföretagen	  gjordes	   för	   att	   få	   ett	   ytterligare	  perspektiv	  på	   integration	  mellan	  mark-‐
nadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  i	  detaljhandelsföretag.	  	  
	  

2.4	  Tillvägagångssätt	  
	  
Nedan	  beskrivs	  processen	   för	   insamling	  av	   teoretiskt	  och	  empiriskt	  material	   i	  denna	  stu-‐
die.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  en	  redogörelse	  för	  hur	  det	   insamlade	  materialet	  har	  analyse-‐
rats.	  	  
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2.4.1	  Litteraturgenomgång	  
Denna	  studie	  inleddes	  med	  en	  genomgång	  av	  befintlig	  forskning	  om	  integration	  inom	  före-‐
tag	   för	  att	   skapa	  en	  grundförståelse	   för	  begreppet.	   Information	   samlades	   in	  genom	  sök-‐
ningar	   på	   ord	   som	   exempelvis	   “integration”,	   “interdepartmental	   integration”,	   “marke-‐
ting”,	  “logistic”	  och	  “interaction”	   i	  databaser	  såsom	  Scopus	  och	  UniSearch.	  Under	   littera-‐
turgenomgången	  identifierades	  att	  det	  saknades	  studier	  om	  integration	  mellan	  marknads-‐
funktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  svenska	  detaljhandelsföretag	  och	  utifrån	  detta	  for-‐
mulerades	  en	  intressant	  och	  aktuell	  problemdiskussion.	  För	  att	  få	  en	  djupare	  kunskap	  om	  
integration	   genomfördes	   specificerade	   sökningar	   på	   beståndsdelar	   och	   faktorer	   som	  på-‐
verkar	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner.	  Utifrån	  insamlad	  lit-‐
teratur	  utformades	  studiens	  teoretiska	  referensram	  som	  sedan	  låg	  till	  grund	  för	  insamling-‐
en	  av	  empiri.	  Det	  var	  av	  stor	  vikt	  att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  området	  för	  att	  kunna	  formu-‐
lera	  relevanta	  intervjufrågor.	  Den	  teoretiska	  referensramen	  låg	  också	  till	  grund	  för	  analys-‐
en	  av	  insamlad	  empiri.	  
	  

2.4.2	  Urval	  
Val	  av	  fallföretag	  
Ett	  av	  urvalskriterierna	  vid	  val	  av	  fallföretag	  för	  denna	  studie	  var	  att	  företagen	  skulle	  befin-‐
na	  sig	  inom	  samma	  bransch,	  detta	  för	  att	  utesluta	  eventuell	  påverkan	  av	  branschmässiga	  
skillnader	  på	   resultatet.	   Förhoppningen	  var	  även	  att	  en	  djupare	   förståelse	   för	  branschen	  
som	  helhet	  kunde	  skapas.	  Valet	  att	  undersöka	  företag	  inom	  detaljhandelsbranschen	  gjor-‐
des	  då	  det	  är	  en	  bransch	  som	  möter	  snabb	  utveckling	  och	  ständigt	  föränderliga	  kundkrav	  
(Bouzaabia	  et	  al.,	  2013)	  och	  där	   integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunk-‐
tionen	   spelar	   en	   viktig	   roll	   (Abrahamsson	  &	   Brege,	   2004).	   Ytterligare	   ett	   urvalskriterium	  
var	   att	   företagen	   skulle	   vara	   tillräckligt	   stora	   för	   att	   ha	   en	  marknadsfunktion	   respektive	  
logistikfunktion.	  
	  
Med	  hänsyn	  till	  ovanstående	  urvalskriterier	  sammanställdes	  en	  lista	  över	  relevanta	  företag	  
att	  kontakta	  utifrån	  en	  brainstorming.	  Denna	  lista	  kompletterades	  med	  relevanta	  företag	  
hämtade	  från	  två	  köpcentrums	  hemsidor,	  Kupolens	  hemsida	  (2014)	  och	  Tuna	  Parks	  hem-‐
sida	  (2014).	  Totalt	  kontaktades	  ett	  trettiotal	   företag	  (se	  bilaga	  1)	  via	  telefon	  och	  mail	   likt	  
ett	  målinriktat	  urval.	  Ett	  målinriktat	  urval	  innebär	  enligt	  Bryman	  (2011)	  att	  organisationer	  
eller	  individer	  som	  är	  direkt	  hänförbara	  till	  den	  utformade	  frågeställningen	  väljs	  ut.	  Bland	  
de	  trettiotal	  företag	  som	  kontaktades	  fanns	  en	  bristande	  access	  vad	  gäller	  företag	  som	  ha-‐
de	  möjlighet	  att	  delta.	  Denna	  bristande	  access	  berodde	  främst	  på	  tidsbrist	  hos	  företagen	  
och	  skapade	  vissa	  svårigheter	  att	  arbeta	  utefter	  den	  tidsplan	  som	  från	  början	  tagits	  fram	  
för	   studien.	  Då	  det	   fanns	  utrymme	   för	   fördröjningar	   i	   tidsplanen	  kunde	  detta	  accesspro-‐
blem	  ändå	  hanteras.	  Av	  de	  företag	  som	  kontaktades	  hade	  endast	  tre	  företag	  möjlighet	  att	  
delta	  i	  studien.	  Dessa	  var	  Cervera,	  Glitter	  och	  KappAhl.	  I	  denna	  studie	  undersöktes	  således	  
de	  företag	  som	  för	  tillfället	  fanns	  tillgängliga	  vilket	  kan	  liknas	  med	  det	  Bryman	  (2011)	  be-‐
nämner	  bekvämlighetsurval.	  Medvetenhet	  fanns	  om	  att	  undersökning	  av	  fler	  företag	  möj-‐
ligtvis	  hade	  gett	  ett	  bredare	  perspektiv	  på	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logi-‐
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stikfunktioner	  samtidigt	  som	  fler	  företag	  inte	  ansågs	  nödvändigt	  för	  att	  kunna	  uppnå	  studi-‐
ens	  syfte.	  	  
	  
Val	  av	  representanter	  från	  fallföretagens	  funktioner	  
Vid	   ett	  målinriktat	   urval	  menar	   Bryman	   (2011)	   att	   urvalet	   ofta	   görs	   på	  mer	   än	   en	   nivå,	  
detta	  kan	   liknas	  vid	  urvalsprocessen	   i	  denna	  studie	  där	   första	  nivån	  var	  val	  av	   fallföretag	  
och	  andra	  nivån	  val	  av	  intervjupersoner	  inom	  respektive	  företag.	  För	  att	  få	  en	  rättvisande	  
bild	  av	  den	  potentiella	  integrationen	  inom	  fallföretagen	  intervjuades	  en	  representant	  från	  
marknadsfunktionen	  samt	  en	  representant	  från	  logistikfunktionen	  på	  varje	  företag.	  Enligt	  
Dalen	  (2007)	  leder	  intervjuer	  med	  flera	  respondenter	  till	  möjligheten	  att	  fånga	  upp	  nyan-‐
ser	  och	  mångfald	  ur	  en	  och	  samma	  situation.	  Intervjupersonerna	  utsågs	  med	  kriteriet	  att	  
de	  skulle	  besitta	  god	  kunskap	  om	  det	  dagliga	  arbetet	  inom	  funktionen	  och	  det	  eventuella	  
samarbetet	   med	   den	   andra	   funktionen	   inom	   företaget.	   Kontakt	   togs	   inledningsvis	   med	  
marknadschef	  samt	  logistikchef	  på	  respektive	  fallföretag.	  Det	  fanns	  dock	  inte	  möjlighet	  för	  
marknadschefen	  och	   logistikchefen	  på	  samtliga	  företag	  att	  delta	   i	  studien.	  På	  Cervera	   in-‐
tervjuades	   logistikchef	  samt	  marknadschef,	  på	  Glitter	   intervjuades	   lagerchef	  samt	  PR-‐an-‐
svarig	  och	  på	  KappAhl	  intervjuades	  logistikchef	  samt	  en	  marknadsförare.	  Att	  intervjuperso-‐
nerna	  hade	  olika	  befattningar	  ansågs	  inte	  vara	  av	  betydelse	  för	  studiens	  resultat	  då	  samtli-‐
ga	   personer	   upplevdes	   besitta	   tillräcklig	   kunskap.	   Då	   intervjupersonerna	   valdes	   ut	   med	  
hänsyn	  till	  deras	  relevans	  för	  studien	  kan	  likheter	  göras	  med	  ett	  strategiskt	  urval	  i	  enlighet	  
med	  Bryman	  och	  Bells	  (2005)	  resonemang.	  
	  
Val	  av	  observationsobjekt	  och	  respondenter	  för	  kortare	  intervjuer	  
Observationerna	  av	  fallföretagens	  produkttillgänglighet	  genomfördes	  i	  Linköping	  på	  Cerve-‐
ras,	  Glitters	  och	  KappAhls	  butiker	  belägna	  i	  Linköping	  City	  samt	  Ikanohuset	  i	  Tornby,	  totalt	  
besöktes	  således	  två	  av	  respektive	  företags	  butiker.	  Observationerna	  genomfördes	  i	  Linkö-‐
ping	  av	  bekvämlighetsskäl	   samt	  med	  uppfattningen	  om	  att	  butikernas	  geografiska	  place-‐
ring	   inte	  hade	  någon	  större	  påverkan	  på	  resultatet.	  Vid	  observationstillfällena	  genomför-‐
des	  även	  en	  kortare	  intervju	  med	  respektive	  butikschef.	  Valet	  att	  intervjua	  butikscheferna	  
gjordes	  utifrån	  uppfattningen	  om	  att	  de	  borde	  besitta	  mest	  kunskap	  om	  butikernas	  dagliga	  
verksamhet	  och	  kampanjvarornas	  tillgänglighet.	  
	  
Val	  av	  branschaktörer	  
Vid	  val	  av	  branschaktörer	  var	  det	  främsta	  urvalskriteriet	  att	  personerna	  skulle	  besitta	  stor	  
kunskap	   om	  detaljhandelsbranschen	   och	   logistikfunktioner	   eller	  marknadsfunktioner.	   In-‐
tervjupersonernas	  nuvarande	  befattning	  ansågs	  inte	  vara	  av	  stor	  vikt	  vid	  detta	  urval	  utan	  
det	  viktiga	  var	  istället	  deras	  erfarenheter	  inom	  området.	  Inför	  intervjuerna	  kontrollerades	  
därför	  att	  personerna	  hade	  arbetat	  inom	  detaljhandelsbranschen	  en	  längre	  period.	  I	  den-‐
na	   studie	   antogs	   en	   lång	   arbetslivserfarenhet	   inom	  detaljhandelsbranschen,	   antingen	  på	  
någon	  av	  de	  två	  funktionerna	  eller	  annan	  hög	  position	  inom	  företag,	  vara	  tillräckligt	  för	  att	  
personerna	  skulle	  besitta	  lämplig	  kunskap.	  Enligt	  Dalen	  (2007)	  är	  geografisk	  plats	  ofta	  ett	  
kriterium	  vid	  val	  av	  intervjupersoner,	  då	  dessa	  intervjuer	  genomfördes	  via	  mail	  eller	  tele-‐
fon	  togs	  ingen	  hänsyn	  till	  detta	  kriterium	  vid	  val	  av	  branschaktörer.	  	  
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Valet	  av	  intervjupersoner	  gjordes	  i	  enlighet	  med	  vad	  Bryman	  (2011)	  kallar	  för	  snöbollsur-‐
val.	  Ett	   snöbollsurval	  kännetecknas	  av	  att	  kontakt	   först	   tas	  med	  ett	  mindre	  antal	  männi-‐
skor	   som	  kan	  anses	   relevanta	   för	   undersökningens	   tema.	  Utifrån	  dessa	  människors	   kon-‐
taktnät	  kontaktas	  sedan	  ytterligare	  personer	  som	  kan	  vara	  relevanta.	  De	  personer	  som	  ti-‐
digare	  deltagit	  i	  studien	  kontaktades	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  deras	  eventuella	  kontakter	  inom	  
detaljhandelsbranschen.	  Under	  urvalsprocessen	  kontaktades	  även	  lämpliga	  personer	  inom	  
vissa	   av	   de	   företag	   som	   tidigare	   visat	   intresse	   av	   att	   delta	  men	   som	  avböjt	   på	   grund	   av	  
tidsbrist.	  Då	  dessa	  intervjuer	  var	  mindre	  omfattande	  och	  kunde	  genomföras	  via	  mail	  kon-‐
taktades	  dessa	  personer	  med	  förhoppningen	  att	  de	  vid	  detta	  tillfälle	  skulle	  ha	  möjlighet	  att	  
delta.	  De	  fem	  branschaktörer	  som	  hade	  möjlighet	  att	  delta	  blev	  slutligen	  de	  som	  intervjua-‐
des.	  Dessa	  var	  tre	  logistikchefer,	  en	  centrumledare	  och	  en	  butiksägare.	  	  
	  

2.4.3	  Datainsamlingsprocess	  
I	  denna	  studie	  har	  intervju	  valts	  som	  huvudsaklig	  metod	  för	  insamling	  av	  primärdata.	  Enligt	  
Gummesson	  (2000)	  är	  intervju	  en	  vanlig	  metod	  vid	  en	  kvalitativ	  undersökningsstrategi	  då	  
intresse	  finns	  för	  intervjupersonens	  uppfattning	  om	  ett	  ämne.	  En	  av	  fördelarna	  med	  inter-‐
vju	  som	  datainsamlingsmetod	  är	  enligt	  Yin	  (2007)	  att	  den	  direkt	  fokuserar	  på	  fallstudiens	  
frågeställningar.	  Sverke	  (2004)	  menar	  att	  intervjuer	  möjliggör	  undersökning	  av	  mer	  omfat-‐
tande	  och	  komplexa	  frågor.	  En	  av	  riskerna	  med	  intervju	  som	  datainsamlingsmetod	  är	  en-‐
ligt	  Sverke	  (2004)	  och	  Bryman	  (2011)	  intervjuareffekten.	  Intervjuareffekten	  innebär	  att	  in-‐
tervjuarens	  etnicitet,	  kön	  och	  sociala	  bakgrund	  kan	  bidra	  till	  en	  skevhet	  i	  intervjupersoner-‐
nas	  svar	  då	  de	  ger	  vissa	  svar	  för	  att	  ge	  ett	  gott	  intryck.	  Det	  saknas	  dock,	  enligt	  Bryman,	  stu-‐
dier	  om	  vilka	  faktorer	  eller	  drag	  som	  egentligen	  skapar	  skevhet	  i	  intervjupersonernas	  svar.	  
Problematiken	  med	  skevhet	  i	  respondenternas	  svar	  är	  något	  som	  även	  Yin	  (2007)	  tar	  upp.	  
Yin	  menar	  att	  skevhet	  också	  kan	  uppkomma	  till	   följd	  av	  dåligt	  formulerade	  intervjufrågor	  
av	   intervjuaren.	   För	  denna	   studie	  ansågs	   intervjuer	   vara	  en	  av	  metoderna	   som	  var	  mest	  
lämplig	  för	  insamling	  av	  data	  varvid	  dessa	  risker	  har	  tagits	  i	  beaktande.	  
	  
Yin	   (2007)	  menar	   att	   en	   av	   fördelarna	  med	  en	   fallstudiebaserad	  undersökningsdesign	   är	  
att	   flera	  olika	  metoder	   kan	  användas	   vid	   insamling	  av	  empiriskt	  material.	   I	   denna	   studie	  
genomfördes	   observationer	   för	   att	   undersöka	   produkttillgängligheten	   på	   kampanjvaror	  
hos	  de	  tre	  fallföretagen.	  Yin	  menar	  att	  om	  det	  i	  en	  fallstudie	  finns	  ett	  intresse	  av	  att	  under-‐
söka	   faktorer	   i	   omgivningen	   kan	   direkta	   observationer	   användas	   som	   ytterligare	   datain-‐
samlingsmetod.	  Fördelen	  med	  att	  samla	  in	  material	  genom	  observationer	  är	  att	  det	  ger	  en	  
alternativ	  syn	  på	  det	  som	  studeras	  (Yin,	  2007).	  Observationerna	  som	  genomfördes	  i	  denna	  
studie	  gav	  nya	  dimensioner	  till	  den	  information	  gällande	  produkttillgänglighet	  som	  samlats	  
in	  genom	  kvalitativa	  intervjuer.	  Ett	  problem	  med	  observationer	  som	  datainsamlingsmetod	  
är	  enligt	  Bryman	  (2011)	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  uppnå	  hög	  intern	  validitet.	  Intern	  validi-‐
tet	  handlar	  om	  huruvida	  ett	  kausalt	  samband	  mellan	  två	  variabler	  kan	  fastställas.	  Medvet-‐
enhet	  fanns	  om	  att	  det	   inte	  med	  säkerhet	  går	  att	  avgöra	  om	  produkttillgänglighet	  påver-‐
kas	  av	  integration	  mellan	  ett	  företags	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  varvid	  obser-‐
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vationernas	  interna	  validitet	  kan	  ifrågasättas.	  Observationerna	  ansågs	  trots	  detta	  ge	  ett	  in-‐
tressant	  bidrag	  till	  studien.	  
	  
Djupintervjuer	  med	  representanter	  från	  fallföretagens	  funktioner	  
Semistrukturerade	  intervjuer	  ansågs	  vara	  den	  mest	  lämpliga	  tekniken	  för	  intervjuerna	  med	  
representanterna	  från	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  på	  de	  tre	  fallföretagen.	  
Valet	   av	   semistrukturerade	   intervjuer	   grundades	   på	   att	   intervjupersonerna	   behövde	   be-‐
svara	  en	  del	  specifika	  frågor	  för	  att	  en	   jämförelse	  mellan	  empiri	  och	  den	  teoretiska	  refe-‐
rensramen	  skulle	  vara	  möjlig.	  Vid	  semistrukturerade	   intervjuer	  används	  en	   intervjuguide,	  
med	  specifika	  teman	  och	  frågor	  som	  ska	  behandlas,	  men	  intervjupersonen	  ges	  stor	  frihet	  
att	   utforma	   svaren	   på	   sitt	   eget	   sätt	   samtidigt	   som	   följdfrågor	   är	   vanligt	   förekommande	  
(Bryman	  &	  Bell,	  2005).	  Att	  genomföra	  semistrukturerade	  intervjuer	  med	  representanterna	  
från	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  på	  fallföretagen	  ansågs	  lämpligt	  för	  att	  lå-‐
ta	  intervjupersonerna	  tala	  relativt	  fritt	  och	  på	  ett	  rikligt	  sätt	  kunna	  ta	  del	  av	  intervjuperso-‐
nernas	  egna	  uppfattningar.	  
	  
Vid	   framtagning	   av	   intervjufrågorna	  utformades	   inledningsvis	   teman	  över	   vilka	   områden	  
som	  skulle	  belysas.	  Dessa	  teman	  grundades	  i	  de	  mest	  centrala	  delarna	  från	  den	  teoretiska	  
referensramen	   och	   berörde	   exempelvis	   kommunikation,	   samarbete	   och	   interaktion.	  Uti-‐
från	   dessa	   teman	   formulerades	   sedan	   ett	   antal	   intervjufrågor	   (se	   bilaga	   2	   och	   3).	   Enligt	  
Lindfors	  (1993)	  (refererad	  i	  Gustavsson,	  2004)	  är	  bra	  intervjufrågor	  enkelt	  och	  tydligt	  for-‐
mulerade.	  Vidare	  menar	  Lindfors	  att	  de	   inte	  bör	   innehålla	  negationer	  då	  det	  kan	   leda	  till	  
att	  respondenten	  blir	  osäker.	  Lindfors	  menar	  också	  att	  frågorna	   inte	  bör	  vara	  av	   ledande	  
karaktär	  i	  den	  mening	  att	  de	  styr	  respondentens	  svar	  i	  någon	  specifik	  riktning	  samt	  att	  frå-‐
gorna	  helst	  inte	  bör	  beröra	  mer	  än	  en	  aspekt	  i	  sänder.	  Dessa	  rekommendationer	  tillämpa-‐
des	   vid	   utformningen	   av	   intervjufrågorna	   i	   denna	   studie.	   Intervjufrågorna	   var	   till	   största	  
del	  av	  öppen	  karaktär	  för	  att	  fånga	  intervjupersonens	  egna	  uppfattningar.	  Vidare	  inleddes	  
intervjuerna	  med	  ett	  antal	  inledande	  frågor	  för	  att	  sedan	  övergå	  till	  en	  kombination	  av	  di-‐
rekta	  frågor,	  uppföljningsfrågor	  och	  strukturerande	  frågor	  i	  enlighet	  med	  Kvales	  (1996)	  (re-‐
fererad	   i	  Bryman,	  2011)	   frågekategorier.	   För	  att	  undvika	  missförstånd	  och	   säkerställa	  en	  
korrekt	  uppfattning	  av	   intervjupersonens	   svar	   användes	  även	  kontrollfrågor	  under	   inter-‐
vjuerna.	  
	  
Representanterna	  från	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  på	  de	  tre	  fallföretagen	  
intervjuades	   separat	   för	  att	  undvika	   risken	  att	  personerna	  påverkade	  varandras	   svar	  och	  
åsikter	  samt	  för	  att	  få	  en	  bredare	  bild	  av	  den	  potentiella	  integrationen	  på	  varje	  företag.	  In-‐
tervjuerna	   genomfördes	   på	   Cerveras,	   Glitters	   och	   KappAhls	   respektive	   kontor	   i	   den	   ut-‐
sträckning	  det	  var	  möjligt	  med	  hänsyn	  till	  geografisk	  distans	  och	   intervjupersonernas	  ön-‐
skemål.	  Vid	  tre	  av	  de	  sex	  intervjuerna	  var	  det	  möjligt	  med	  en	  intervju	  på	  plats	  hos	  företag-‐
en	  medan	   resterande	   intervjuer	  genomfördes	  via	   telefon.	  Vid	  en	   telefonintervju	   försum-‐
mas	  möjligheten	  att	  notera	  kroppsspråk,	  vilket	  eventuellt	  kan	  ses	  som	  en	  nackdel.	  Dalen	  
(2007)	  menar	  att	  det	  vid	  ett	  intervjutillfälle	  är	  viktigt	  att	  visa	  intresse	  för	  det	  intervjuperso-‐
nen	  berättar	  genom	  bland	  annat	  ögonkontakt	  och	  icke-‐verbal	  kommunikation.	  Denna	  möj-‐
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lighet	  försvinner	  vid	  en	  telefonintervju	  men	  då	  intresse	  enligt	  Dalen	  också	  kan	  uppvisas	  ge-‐
nom	  verbal	  kommunikation	  ansågs	  inte	  detta	  vara	  ett	  stort	  problem	  i	  denna	  studie,	  varvid	  
telefonintervjuer	  bedömdes	  som	  en	  lämplig	  metod	  då	  fysiska	  möten	  inte	  var	  möjliga.	  	  
	  
För	  att	  under	   intervjuerna	  kunna	  vara	  uppmärksam	  och	  följa	  upp	   intressanta	  synpunkter	  
från	  intervjupersonerna	  spelades	  intervjuerna	  in	  för	  att	  sedan	  transkriberas.	  Dalen	  (2007)	  
menar	  att	  inspelning	  är	  att	  föredra	  vid	  kvalitativa	  intervjuer	  då	  det	  är	  av	  vikt	  att	  få	  med	  in-‐
tervjupersonernas	  egna	  ord.	  Medvetenhet	  fanns	  om	  att	  transkribering	  av	  inspelat	  material	  
är	  en	  tidskrävande	  process	  då	  det	  leder	  till	  en	  stor	  textmassa	  som	  måste	  behandlas	  samt	  
att	   inspelning	  kan	  hämma	  intervjupersonens	  uttalanden	  (Bryman	  &	  Bell,	  2005).	  Då	   inter-‐
vjupersonerna	  godkände	   inspelning	  utan	  några	  problem	  samt	  upplevdes	  bekväma	  under	  
intervjun	  ansågs	  den	  hämmande	  effekten	  av	   inspelning	  vara	   försumbar.	   Fördelarna	  med	  
inspelning	  ansågs	  således	  överväga	  nackdelarna	  varvid	  inspelning	  nyttjades	  vid	  intervjuer-‐
na	  med	  representanterna	  från	  marknadsfunktionerna	  och	  logistikfunktionerna	  på	  Cervera,	  
Glitter	  och	  KappAhl.	  	  
	  
Observationer	  och	  kortare	  intervjuer	  med	  butikschefer	  
Som	  komplement	  till	  djupintervjuerna	  med	  medarbetarna	  på	  de	  två	  funktionerna	  har	  pri-‐
märdata	   även	   samlats	   in	   genom	   observationer	   på	   två	   av	   respektive	   fallföretags	   butiker	  
samt	  genom	  kortare	  intervjuer	  med	  butikschefer.	  Observationerna	  genomfördes	  med	  av-‐
sikten	  att	  undersöka	  produkttillgängligheten	  på	  kampanjvaror,	  detta	  då	  integration	  mellan	  
marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	   i	   ett	   företag	  enligt	  bland	  annat	  Daugherty	  et	  
al.	  (2009)	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  att	  kunna	  möta	  kunders	  förväntningar	  vad	  gäller	  tillgänglighet-‐
en	  på	  annonserade	  varor.	  	  
	  
Innan	  observationerna	  genomfördes	  insamlades	  information	  om	  aktuella	  kampanjproduk-‐
ter	   från	   respektive	   fallföretags	  hemsida.	  De	  produkter	   som	  valdes	  ut	   för	  observation	  var	  
de	   kampanjprodukter	   som	   kunde	   återfinnas	   på	   företagens	   startsidor.	   På	   Cervera	   under-‐
söktes	   tillgängligheten	  på	   sex	  produkter,	  på	  Glitter	  undersöktes	   sju	  produkter	  där	   två	  av	  
produkterna	  fanns	  i	  flertalet	  färger	  och	  på	  KappAhl	  undersöktes	  fem	  produkter.	  En	  närma-‐
re	  beskrivning	  av	  produkterna	  återfinns	  i	  avsnitt	  6.	  De	  valda	  produkterna	  sammanställdes	  i	  
ett	  så	  kallat	  observationsschema	  (se	  bilaga	  4).	  Ett	  observationsschema	  innebär	  enligt	  Bry-‐
man	  (2011)	  att	  en	  tydlig	  struktur	  finns	  för	  vad	  det	  är	  som	  ska	  observeras.	  Vid	  observations-‐
tillfällena	  noterades	  produkttillgängligheten	  genom	  att	  bocka	  av	  de	  produkter	  som	  fanns	  i	  
butiken	   på	   observationsschemat.	   Anteckningar	   gjordes	   även	   om	   ungefärlig	   kvantitet	   på	  
respektive	  produkt,	  samt	  färg	  och	  storlek	  i	  aktuella	  fall.	  Medvetenhet	  fanns	  om	  att	  resulta-‐
ten	  från	  dessa	  observationer	  inte	  med	  säkerhet	  speglar	  den	  produkttillgänglighet	  som	  van-‐
ligtvis	   existerar	   hos	   fallföretagens	   butiker.	   Givetvis	   kan	   ett	   antal	   tillfälligheter	   påverkat	  
produkttillgängligheten	   vid	   observationstillfällena.	   Att	   två	   av	   respektive	   företags	   butiker	  
besöktes	  kan	  anses	  minska	  denna	  osäkerhet	  gällande	  resultatens	  trovärdighet.	  	  
	  
Vid	  observationstillfällena	  genomfördes	  även	  en	  kortare	   intervju	  med	  butikschefen	   i	   res-‐
pektive	  butik.	  Avsikten	  med	  intervjuerna	  var	  att	  få	  en	  bild	  av	  butikschefernas	  uppfattning	  
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om	  den	  potentiella	  integrationen	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  samt	  
integrationens	   påverkan	   på	   butikens	   produkttillgänglighet.	   Intervjufrågorna	   (se	   bilaga	   5)	  
berörde	  huvudsakligen	  produkttillgängligheten	  på	   kampanjvaror	   i	   butiken	   samt	  huruvida	  
eventuella	  problem	  gällande	  detta	  uppstår.	  Vidare	  behandlade	   intervjufrågorna	  huruvida	  
butiken	  har	  kontakt	  med	  marknadsfunktionen	  eller	  logistikfunktionen	  samt	  butikschefens	  
uppfattning	  om	   samarbetet	  mellan	   funktionera.	  Under	   intervjuerna	   togs	   kortare	   anteck-‐
ningar	  och	  efter	  varje	  intervju	  sammanfattades	  det	  mest	  väsentliga	  som	  sagts.	  
	  
Intervjuer	  med	  branschaktörer	  
För	   att	   få	   ett	   bredare	   perspektiv	   och	   en	   djupare	   förståelse	   för	   integration	  mellan	  mark-‐
nadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  detaljhandelsföretag	  intervjuades	  ett	  antal	  br-‐
anschaktörer.	   Då	   intervjufrågorna	   skulle	   kunna	   besvaras	   av	   respondenterna	   via	  mail	   an-‐
sågs	  strukturerade	  intervjuer	  vara	  mest	  lämpligt.	  Strukturerade	  intervjuer	  definieras	  enligt	  
Justensen	   och	  Mik-‐Meyer	   (2011)	   av	   att	   det	   inför	   intervjun	   finns	   en	   färdig	   intervjuguide	  
som	  exakt	  anger	  frågorna	  och	  dess	  ordningsföljd.	  Till	  följd	  av	  de	  accessproblem	  som	  upp-‐
stod	  vid	  val	  av	  fallföretag	  och	  respondenter	  för	  djupintervjuer	  bestämdes	  att	  dessa	  inter-‐
vjuer	  skulle	  vara	  av	  kortare	  karaktär	  och	  besvaras	  via	  mail	  eller	  telefon.	  Totalt	  genomför-‐
des	  fem	  intervjuer,	  fyra	  via	  mail	  samt	  en	  via	  telefon,	  och	  det	  var	  intervjupersonerna	  som	  
gjorde	  valet	  av	  hur	  intervjufrågorna	  skulle	  besvaras.	  Intervjufrågorna	  till	  branschaktörerna	  
(se	  bilaga	  6)	  baserades	  främst	  på	  studiens	  frågeställningar.	  Under	  telefonintervjun	  togs	  an-‐
teckningar	  under	  hela	  samtalet.	  
	  

2.4.4	  Behandling	  av	  empiriskt	  material	  
Djupintervjuer	  med	  representanter	  från	  fallföretagens	  funktioner	  
Fallstudiebaserad	   forskning	   leder	  enligt	  Gummesson	   (2004)	  ofta	   till	   stora	  mängder	  diffus	  
data	   och	   det	   är	   således	   viktigt	   att	   datamängden	   ordnas	   i	   begrepp,	   kategorier,	  modeller	  
eller	  matriser	  för	  att	  den	  ska	  bli	  hanterlig	  och	  överblickbar.	  Efter	  transkriberingen	  av	  djup-‐
intervjuerna	  med	  representanterna	  från	  Cerveras,	  Glitters	  och	  KappAhls	  marknadsfunktion	  
och	   logistikfunktion	  kodades	  materialet	  med	  utgångspunkt	   i	  den	   teoretiska	   referensram-‐
en.	  De	  kategorier	  som	  användes	  vid	  kodningen	  var	  Organisationsstruktur	  och	   -‐kultur,	  Ar-‐
betsuppgifter,	   Interaktion,	   Samarbete	   samt	   Integrationen	   som	   helhet	   och	   återfinns	   som	  
rubriker	   i	   empiriavsnitt	   5.	  Vid	   kodningen	  behandlades	   varje	   fallföretag	   separat	  och	  båda	  
intervjupersonernas	  svar	  sammanställdes	  under	  samma	  kategori	  för	  att	  få	  företagets	  hel-‐
hetsbild.	  Under	  genomgången	  av	  insamlat	  material	  urskildes	  framförallt	  upprepningar,	  lik-‐
heter	   och	   skillnader	   i	   intervjupersonernas	   svar.	   Vid	   kodningen	   valdes	   vissa	   delar	   av	   det	  
transkriberade	  materialet	  bort	  då	  de	   inte	  ansågs	   relevanta	   för	   studiens	   syfte.	  Efter	   sam-‐
manställningen	   av	   empirin	   mailades	   texten	   till	   de	   intervjuade	   personerna,	   detta	   för	   att	  
undvika	  missförstånd	  och	  säkerställa	  att	  deras	  beskrivningar	  av	  verkligheten	  uppfattats	  på	  
rätt	  sätt.	  	  	  
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Observationer	  och	  kortare	  intervjuer	  med	  butikschefer	  
Då	  materialet	   som	   samlades	   in	   genom	   observationerna	   i	   fallföretagens	   butiker	   samt	   de	  
kortare	   intervjuerna	   inte	   var	   alltför	   omfattande	   återges	   den	   i	   sin	   helhet	   utifrån	  de	   sam-‐
manfattningar	  som	  i	  efterhand	  sammanställdes.	  Det	  empiriska	  materialet	  presenteras	  se-‐
parat	  för	  varje	  företag	  för	  att	  underlätta	  analysen	  av	  materialet.	  
	  
Intervjuer	  med	  branschaktörer	  
Materialet	  från	  intervjuerna	  med	  branschaktörerna	  strukturerades	  enligt	  de	  frågor	  som	  re-‐
spondenterna	  besvarat,	  detta	  för	  att	  underlätta	  vid	  analysen.	  Vidare	  togs	  beslutet	  att	  åter-‐
ge	   de	   fem	   branschaktörernas	   uppfattningar	   om	   integration	   mellan	   marknadsfunktioner	  
och	  logistikfunktioner	  separat	  då	  det	  ansågs	  viktigt	  att	  skildra	  varje	  persons	  helhetsbild.	  	  
	  

2.4.5	  Analysmetod	  
Analys	  är	  den	  process	  där	  insamlat	  material	  bearbetas	  för	  att	  skapa	  förståelse	  och	  insikter	  
(Ghauri	  &	  Grønhaug,	  2010).	  Det	  är	  under	  analysen	  som	  ordning,	  struktur	  och	  mening	  ska-‐
pas	  för	  att	  uppnå	  studiens	  syfte	  (Ghauri	  &	  Grønhaug,	  2010).	  En	  av	  de	  största	  utmaningar-‐
na	  vid	  analys	  av	  kvalitativt	  material	  är	  enligt	  Bryman	  (2011)	  att	  skapa	  struktur	  i	  det	  rikhalt-‐
iga	  material	  som	  samlats	  in.	  Några	  av	  de	  vanligaste	  aktiviteterna	  under	  en	  analysprocess	  är	  
enligt	  Ghauri	  och	  Grønhaug	   (2010)	   kategorisering	  och	   jämförelse,	   vilka	  också	  var	  huvud-‐
aktiviteterna	  vid	  analysen	  i	  denna	  studie.	  Kategorisering	  är	  en	  process	  där	  forskaren	  klassi-‐
ficerar	  olika	  delar	  av	  den	  insamlade	  datan	  med	  syftet	  att	  identifiera	  de	  delar	  eller	  enheter	  
som	  tillhör,	  representerar	  eller	  är	  ett	  exempel	  på	  ett	  mer	  generellt	  fenomen	  eller	  område.	  
Jämförelse	  är	  en	  process	  som	  avser	  att	  identifiera	  och	  tolka	  likheter	  och	  skillnader	  i	  det	  in-‐
samlade	  materialet.	  
	  
Analysen	  i	  denna	  studie	  utgick	  från	  den	  analysmodell	  som	  illustreras	  i	  avsnitt	  8.1	  där	  de	  tre	  
delarna	   i	   modellen	   utgör	   ett	   varsitt	   delavsnitt	   i	   analysen.	   Delavsnitten,	   och	   därigenom	  
även	  modellens	  beståndsdelar,	  är	  baserade	  på	  studiens	  frågeställningar	  samt	  den	  teoretis-‐
ka	  referensramen.	  De	  tre	  avsnitten	  berör	  vad	  som	  möjliggör	  integration	  mellan	  marknads-‐
funktioner	  och	  logistikfunktioner,	  vad	  som	  indikerar	  på	  att	  funktionerna	  är	  integrerade	  och	  
vilken	   integrationsgrad	   som	   uppnås	   samt	   slutligen	   vilka	   för-‐	   och	   nackdelar	   som	   integra-‐
tionen	  medför.	  För	  att	  skapa	  en	  helhetsförståelse	  analyserades	  även	  kopplingarna	  mellan	  
de	  olika	  delarna	  i	  modellen	  löpande.	  Analysprocessen	  genomfördes	  i	  flera	  steg	  där	  empirin	  
från	   djupintervjuer	   med	   fallföretagens	   funktioner	   och	   empirin	   från	   intervjuer	   med	   br-‐
anschaktörer	  först	  analyserades	  var	  för	  sig	  under	  respektive	  delavsnitt.	  Vid	  analysen	  av	  de	  
olika	  empiriavsnitten	   jämfördes	   teori	  och	  empiri	   inledningsvis	  med	  varandra	   för	  att	  hitta	  
likheter	   och	   skillnader	   samt	   skapa	   djupare	   förståelse	   för	   den	   insamlade	   empirin.	   De	   två	  
empiriavsnitten	   jämfördes	   också	   till	   viss	   del	   med	   varandra	   för	   att	   lyfta	   fram	   eventuella	  
motsvarigheter	  och	  avvikelser	  i	  respondenternas	  svar,	  detta	  möjliggjorde	  att	  en	  ökad	  för-‐
ståelse	   för	   integration	   mellan	   marknadsfunktioner	   och	   logistikfunktioner	   kunde	   skapas.	  
Under	  analysarbetet	  diskuterades	  även	  teoriernas	  applicerbarhet	  för	  att	  avgöra	  dess	  rele-‐
vans	   i	  en	  svensk	  kontext.	  Empirin	   från	  observationer	  och	  kortare	   intervjuer	  analyserades	  
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avslutningsvis	  för	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  den	  eventuella	  påverkan	  som	  integration	  
mellan	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   har	   på	   produkttillgänglighet	   av	   kam-‐
panjvaror.	  	  
	  

2.5	  Etiska	  aspekter	  
	  
Det	  finns	  enligt	  Vetenskapsrådet	  (2002)	  ett	  antal	  krav	  på	  hur	  forskning	  ska	  bedrivas.	  Dessa	  
krav	   sammanfattas	   i	  ett	   forskningskrav	  och	  ett	   individskyddskrav.	  Forskningskravet	  avser	  
att	   forskningen	   bör	   inriktas	   på	   väsentliga	   frågor	   och	   hålla	   hög	   kvalitet	   vilket	   innebär	   att	  
den	  kunskap	  som	  finns	  tillgänglig	  utvecklas	  och	  fördjupas	  samt	  att	  metoder	  förbättras.	  In-‐
dividskyddskravet	  avser	  att	  hänsyn	  bör	   tas	   till	  de	   individer	  som	  deltar	   i	  en	   forskningsstu-‐
die.	  Individer	  får	  inte	  utsättas	  för	  psykisk	  eller	  fysisk	  skada,	  förödmjukelse	  eller	  kränkning.	  I	  
denna	  studie	  har	  hänsyn	   tagits	   till	   forskningskravet	  samt	   individskyddskravet,	  utifrån	  Ve-‐
tenskapsrådets	   (2002)	  rekommendationer,	   för	  att	  bland	  annat	  säkerställa	  etisk	  hantering	  
av	  de	  intervjupersoner	  som	  deltagit.	  
	  
Individskyddskravet	  kan	  enligt	  Vetenskapsrådet	  (2002)	  delas	   in	   i	  de	  fyra	  allmänna	  huvud-‐
kraven	   informationskravet,	   samtyckeskravet,	   konfidentialitetskravet	  och	  nyttjandekravet.	  
Informationskravet	   innebär	   att	   forskaren	   ska	   informera	  de	  personer	   som	  deltar	   i	   under-‐
sökningen	  om	  deras	  uppgift	  i	  undersökningen	  samt	  vilka	  villkor	  som	  gäller	  för	  deras	  deltag-‐
ande.	  Det	  är	  enligt	  Vetenskapsrådet	  (2002)	  viktigt	  att	  bland	  annat	  upplysa	  personerna	  om	  
att	  deras	  deltagande	  är	  frivilligt.	  Samtyckeskravet	  innebär	  att	  deltagarna	  i	  en	  undersökning	  
själva	  har	  rätt	  att	  bestämma	  över	  sin	  medverkan,	  det	  vill	  säga	  om,	  hur	  länge	  och	  på	  vilka	  
villkor	   de	   ska	   delta.	   Vidare	   avser	   samtyckeskravet	   att	   deltagarna	   ska	   kunna	   avbryta	   sin	  
medverkan	   och	   inte	   får	   utsättas	   för	   påtryckning	   eller	   påverkan.	   Konfidentialitetskravet	  
handlar	   om	   att	   forskare	   bör	   underteckna	   en	   förbindelse	   om	   tystnadsplikt	   vid	   de	   fall	   då	  
forskningen	  omfattar	  användning	  av	  etiskt	  känsliga	  uppgifter	  om	  identifierbara	  personer.	  
Det	  sista	  kravet,	  nyttjandekravet,	  syftar	  till	  att	  säkerställa	  att	  de	  insamlade	  uppgifterna	  om	  
enskilda	  personer	  endast	  används	  för	  forskningsändamål.	  Uppgifterna	  får	  således	  inte	  an-‐
vändas	  eller	  lånas	  ut	  för	  kommersiellt	  bruk	  eller	  andra	  icke-‐vetenskapliga	  syften.	  I	  enlighet	  
med	  nyttjandekravet	  raderades	  samtliga	  ljudfiler	  från	  intervjuerna	  när	  empiriavsnittet	  var	  
färdigställt.	  
	  

2.6	  Tillförlitlighet	  
	  
En	  studies	  tillförlitlighet	  avgörs	  enligt	  Bryman	  (2011)	  av	  de	  fyra	  delkriterierna	  trovärdighet,	  
överförbarhet,	  pålitlighet	  samt	  möjligheten	  att	  styrka	  och	  konfirmera.	  I	  detta	  avsnitt	  analy-‐
seras	  denna	  studies	  tillförlitlighet	  utifrån	  delkriterierna	  som	  Bryman	  tar	  upp.	  
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2.6.1	  Trovärdighet	  
Ofta	  kan	  en	  social	  verklighet	  beskrivas	  på	  många	  olika	  sätt	  och	  för	  att	  skapa	  acceptans	  är	  
det	  viktigt	  med	  en	  trovärdig	  beskrivning	  av	  studiens	  resultat	  (Bryman,	  2011).	  Trovärdighet	  
kan	  enligt	  Bryman	  (2011)	  säkerställas	  genom	  att	  forskaren	  visar	  på	  att	  de	  regler	  som	  finns	  
inom	  forskningen	  har	  efterföljts.	  I	  denna	  studie	  har	  de	  regler	  som	  Vetenskapsrådet	  (2002)	  
tagit	  fram	  efterföljts	  enligt	  tidigare	  beskrivning,	  vilket	  bör	  öka	  denna	  studies	  trovärdighet.	  
Bryman	   (2011)	   rekommenderar	   respondentvalidering	  vilket	   innebär	  att	  de	  personer	   som	  
deltagit	   i	   undersökningen	   bekräftar	   att	   forskarens	   beskrivning	   är	   riktig.	   För	   att	   öka	   tro-‐
värdigheten	  i	  denna	  studie	  gavs	  intervjupersonerna	  möjlighet	  att	  godkänna	  materialet	  in-‐
nan	  det	   publicerades.	   Vidare	   användes	   kontrollfrågor	   vid	   intervjutillfällena	   för	   att	   säker-‐
ställa	  att	  intervjupersonernas	  beskrivningar	  uppfattats	  på	  rätt	  sätt.	  För	  att	  skapa	  en	  trovär-‐
dig	  beskrivning	  av	  den	   sociala	   verklighet	   som	  undersöktes	   intervjuades	   fyra	   anställda	  på	  
respektive	   fallföretag.	   Vidare	   genomfördes	   observationer	   i	   två	   av	   respektive	   fallföretags	  
butiker	  för	  att	  få	  en	  ännu	  bättre	  förståelse	  för	  integrationen	  i	  fallföretagen.	  Dessa	  metod-‐
val	  kan	  liknas	  med	  triangulering	  vilket	  innebär	  att	  mer	  än	  en	  metod	  eller	  datakälla	  används	  
(Bryman,	  2011).	  För	  att	  ytterligare	  öka	  trovärdigheten	  och	  uppnå	  studiens	  syfte	  intervjua-‐
des	   fem	  branschaktörer.	   Deras	   erfarenheter	   och	   perspektiv	   på	   integration	  mellan	  mark-‐
nadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  ansågs	  skapa	  en	  trovärdig	  bild	  av	  integration	  i	  detalj-‐
handelsföretag	  mer	  generellt.	  	  
	  

2.6.2	  Överförbarhet	  	  
Överförbarhet	   handlar	   om	   resultatets	   generaliserbarhet	   till	   andra	   situationer	   (Bryman,	  
2011).	   Vid	   fallstudieforskning	   är	   det	   vanligt	   att	   studiens	   generaliserbarhet	   ifrågasätts	   på	  
grund	  av	  ett	  begränsat	  urval	  (Bryman,	  2011).	  Medvetenhet	  fanns	  om	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  
att	  generalisera	  denna	  studies	  resultat	  till	  en	  annan	  situation	  då	  resultatet	  baseras	  på	  ett	  
begränsat	   urval	   av	   företag	   och	   intervjupersoner.	   Justensen	   och	  Mik-‐Meyer	   (2011)	   anser	  
att	  möjligheten	  för	  ett	  generaliserbart	  resultat	  ökar	  om	  valet	  av	  intervjurespondenter	  görs	  
med	  noggrannhet.	   Vidare	  menar	   Justensen	  och	  Mik-‐Meyer	   att	   respondenterna	  bör	   vara	  
representativa	  för	  den	  större	  population	  som	  generaliseringen	  avser.	  För	  att	  öka	  generali-‐
serbarheten	  av	  resultaten	  i	  denna	  studie	  intervjuades,	  förutom	  representanterna	  från	  fall-‐
företagen,	  personer	  med	  stor	  erfarenhet	  av	  detaljhandelsbranschen	  för	  att	  få	  ett	  bredare	  
perspektiv	   på	   integration	   mellan	   marknadsfunktioner	   och	   logistikfunktioner.	   Bryman	  
(2011)	  menar	  dock	  att	  fallstudieforskare	  oftast	   inte	  har	  för	  avsikt	  att	  det	  studerade	  fallet	  
ska	  vara	  representativt	   för	  en	  större	  population	  utan	  att	   resultat	   från	  den	  kvalitativa	  un-‐
dersökningen	   istället	   kan	   generaliseras	   till	   teori.	   Vid	   bedömning	   av	   generaliserbarhet	   är	  
det	  de	  teoretiska	  slutsatser	  som	  kan	  tas	  på	  grundval	  av	  kvalitativ	  data	  som	  är	  det	  viktiga	  
(Bryman,	  2011).	  Då	  denna	  studies	  empiri	  främst	  jämförts	  med	  den	  teoretiska	  referensram-‐
en	  för	  att	  undersöka	  teoriernas	  applicerbarhet	  i	  svensk	  kontext	  kan	  en	  viss	  generalisering	  
anses	  möjlig.	  	  
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2.6.3	  Pålitlighet	  
Enligt	  Bryman	  (2011)	  handlar	  pålitlighet	  om	  möjligheten	  för	  studien	  att	  upprepas.	  För	  att	  
en	  undersökning	  ska	  kunna	  upprepas	  menar	  Bryman	  att	  det	  krävs	  en	   fullständig	  och	   till-‐
gänglig	   redogörelse	   av	   forskningsprocessens	   alla	   faser.	   Justensen	   och	  Mik-‐Meyer	   (2011)	  
diskuterar	   transparens-‐	   eller	   genomskinlighetskriteriet	   vilket	   innebär	   att	   det	   tydligt	   ska	  
framgå	  hur	  undersökningen	  av	  problemet	  har	  genomförts	  samt	  varför	  angivna	  datainsam-‐
lingsmetoder	  har	  valts.	  Medvetenhet	  fanns	  om	  dessa	  krav	  och	  de	  togs	  i	  beaktande	  vid	  ut-‐
formningen	  av	  metodavsnittet	  i	  denna	  studie.	  Enligt	  Bryman	  (2011)	  är	  det	  ofta	  svåruppnå-‐
eligt	  att	  upprepa	  en	  studie	   inom	  kvalitativ	   forskning	  eftersom	  den	  sociala	  miljön	  och	  be-‐
tingelserna	  är	  svåra	  att	  replikera.	  	  
	  

2.6.4	  Möjlighet	  att	  styrka	  och	  konfirmera	  
Det	  sista	  kriteriet	  för	  tillförlitlighet	  är	  möjligheten	  att	  styrka	  och	  konfirmera	  vilket	  innebär	  
att	  forskaren	  säkerställer	  ett	  agerande	  i	  god	  tro	  (Bryman,	  2011).	  I	  denna	  studie	  har	  person-‐
liga	  värderingar	  och	  åsikter	  i	  högsta	  möjliga	  mån	  exkluderats	  för	  att	  öka	  studiens	  tillförlit-‐
lighet.	   Då	   studien	   har	   tolkning	   som	   främsta	   kunskapsform	   baserades	   dock	   analysen	   på	  
tolkningar	  av	  intervjupersonernas	  upplevelser.	  Dessa	  tolkningar	  har	  varit	  så	  objektiva	  som	  
möjligt	  för	  att	  säkerställa	  ett	  agerande	  i	  god	  tro.	  	  
	  

2.7	  Källkritik	  
	  
Alvesson	  och	  Sköldberg	  (2008)	  menar	  att	  källkritik	  handlar	  om	  den	  förvrängning	  av	  infor-‐
mation	  som	  kan	  ske	  då	  forskaren	  inte	   iakttar	  verkligheten	  direkt	  utan	  genom	  något	  slags	  
medium.	   I	  denna	  studie	  valdes	  kvalitativa	   intervjuer	  som	  huvudsakligt	  medium	  för	  att	  ge	  
kunskap	   om	   det	   studerade	   området.	   Alvesson	   och	   Sköldberg	   nämner	   tendenskritik	   och	  
menar	  att	  det	   innebär	  till	  vilken	  grad	  uppgiftslämnaren	  medvetet	  eller	  omedvetet	  har	   in-‐
tresse	  att	  vinkla	   informationen,	  vilket	  även	  påverkar	  värdet	  på	  källans	   information.	  Upp-‐
giftslämnarens	  eventuella	  tendens	  bedöms	  i	  relation	  till	  dennes	  bakomliggande	  situation.	  I	  
denna	  studie	   fanns	  en	  risk	  att	  de	   intervjuade	  funktionsrepresentanterna	  på	   fallföretagen	  
hade	   ett	   intresse	   att	   vinkla	   informationen	   till	   fördel	   för	   den	   representerade	   funktionen.	  
För	  att	  försöka	  undgå	  denna	  risk	  intervjuades	  en	  medarbetare	  från	  logistikfunktionen	  res-‐
pektive	  marknadsfunktionen	  på	   samtliga	   fallföretag.	   Informationen	   från	  dessa	   två	   repre-‐
sentanter	  kan	  vidare	  anses	  kompletterande,	  i	  enlighet	  med	  Alvesson	  och	  Sköldbergs	  reso-‐
nemang,	   då	   representanterna	   utgjorde	  motsatta	   tendenser.	  Medvetenhet	   fanns	   om	   att	  
även	  butikscheferna	  på	  fallföretagen	  eventuellt	  hade	  intresse	  att	  vinkla	  informationen	  för	  
att	   ge	  en	   säljande	  bild	  av	   företaget.	  Denna	   risk	   försökte	  undgås	  genom	  att	   intervjua	   två	  
butikschefer	  på	  respektive	  fallföretag.	  Vad	  gäller	  vinklade	  svar	   från	  branschaktörerna	  an-‐
sågs	   risken	   lägre	  än	   för	  övriga	   respondenter	   i	   studien	  då	  dessa	  personer	   inte	  på	   samma	  
sätt	  representerade	  ett	  företag.	  	  
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Vid	  tolkning	  av	  kvalitativt	  material	  kan	  problem	  uppstå	  om	  materialet	  exempelvis	  upplevs	  
motstridigt	  eller	   förefaller	  osäkert	   (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  2008).	  Dessa	  motstridigheter	   i	  
insamlat	  material	  kan	  bland	  annat	  bero	  på	  att	  den	  intervjuade	  personen	  påverkats	  av	  an-‐
dra	  eller	  att	  lång	  tid	  har	  förflutit	  sedan	  den	  relaterade	  händelsen	  inträffade.	  Det	  empiriska	  
material	   som	  samlats	   in	   i	   denna	   studie	  har	   inte	  uppfattats	   som	  motstridigt	   eller	  osäkert	  
under	  tolkningsprocessen.	  Vid	  samtliga	   intervjuer	  uppfattades	   intervjupersonerna	  besitta	  
lämplig	  kunskap	  för	  att	  besvara	  intervjufrågorna	  utifrån	  sina	  egna	  åsikter	  och	  upplevdes	  vi-‐
dare	  trygga	  med	  att	  delge	  information.	  I	  denna	  studie	  intervjuades	  högt	  uppsatta	  personer	  
inom	  respektive	  funktion	  på	  fallföretagen	  vilket	  bör	  utesluta	  att	  de	  påverkats	  av	  påtryck-‐
ningar	   från	  andra	   i	  organisationen.	  En	  anställd	   som	  har	  en	   lägre	  position	   i	   företaget	  kan	  
enligt	  Alvesson	  och	  Sköldberg	  (2008)	  anses	   löpa	  större	  risk	  att	  vara	  påverkad	  av	  påtryck-‐
ningar	   eller	   krav	   från	   chefer	   eller	   ledningen.	   De	   intervjuade	   butikscheferna	   upplevdes	  
också	  kunna	  besvara	   intervjufrågorna	  utifrån	  sin	  egen	  uppfattning	  och	  dessa	   intervjuper-‐
soner	   upplevdes	   inte	   heller	   påverkade	   av	   någon	   annan	   inom	   organisationen.	   Vad	   gäller	  
branschaktörerna	  ansågs	  de	  inte	  ha	  motiv	  att	  vinkla	  informationen	  eller	  vara	  påverkade	  av	  
någon,	  då	  de	  inte	  skulle	  besvara	  intervjufrågorna	  ur	  ett	  specifikt	  företags	  perspektiv.	  
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3 Teoretisk	  referensram	  
	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  delges	  teorier	  inom	  området	  integration	  för	  att	  skapa	  en	  tydlig	  förståelse	  för	  
integration	   mellan	   funktioner	   inom	   ett	   företag.	   Bland	   annat	   diskuteras	   hur	   integration	  
mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  uppstår	  samt	  ett	  antal	  för-‐	  och	  nackdel-‐
ar	  med	  denna	  integration.	  Inledningsvis	  förs	  en	  allmän	  diskussion	  gällande	  marknadsfunk-‐
tionens	  och	   logistikfunktionens	  utveckling	  och	  roll	   för	  att	  belysa	  deras	  relation	  till	  varan-‐
dra.	  
	  

3.1	  Marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  
	  
Historiskt	   sett	   har	  marknadsfunktioner,	   enligt	  Weigand	   (1961)	   (refererad	   i	   Piercy,	   1986),	  
uppstått	  genom	  en	  sammanslagning	  av	  försäljningsfunktionen	  och	  reklamfunktionen	  inom	  
företag.	  En	  marknadsfunktion	  avser	  enligt	  Moorman	  och	  Rust	  (1999)	  den	  grupp	  personer	  
som	   i	  ett	   företag	  besitter	  ansvaret	   för	   företagets	  marknadsaktiviteter.	  En	  vanlig	  uppfatt-‐
ning	   är	   att	   marknadsfunktioner	   huvudsakligen	   arbetar	   med	   marknadsföring.	   Workman,	  
Homburg	  och	  Gruner	  (1998)	  menar	  dock	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  skilja	  på	  “marketing”	  som	  en	  
funktion,	  det	  vill	   säga	  som	  en	   tydlig	  organisatorisk	  enhet,	  och	  “marketing”	  som	  ett	  antal	  
aktiviteter.	  “Marketing”	  kan	  således	  definieras	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  om	  det	  avser	  en	  
marknadsfunktion	   eller	  marknadsföringsaktiviteter	   och	  Workman	   et	   al.	  menar	   att	   dessa	  
två	   perspektiv	   inte	   exkluderar	   varandra	   eller	   är	   motsatser.	   Huvudansvaret	   för	   personer	  
som	   arbetar	   inom	   marknadsföringsområdet	   anses	   enligt	   Anderson	   (1982)	   (refererad	   i	  
Workman	  et	  al.,	  1998)	  vara	  att	  skapa	  långsiktiga	  relationer	  med	  företagets	  kunder.	  Medar-‐
betare	  på	  marknadsfunktioner	  har	  enligt	  Ruekert	  och	  Walker	  (1987)	  ofta	  en	  koordineran-‐
de	  roll	  då	  de	  arbetar	  med	  att	  sammankoppla	  kundernas	  efterfrågan	  med	  de	  funktioner	  in-‐
om	  företaget	  som	  kan	  tillfredsställa	  denna	  efterfrågan.	  Bund	  och	  Carroll	  (1957)	  definierar	  
marknadsfunktionen	  som	  de	  personer	  som	  arbetar	  med	  försäljning	  och	  aktiviteter	  såsom	  
reklam,	  kampanjer	  och	  marknadsundersökningar.	  
	  
Logistik	  har	   traditionellt	   involverat	  planering,	   implementering	  och	  kontroll	  av	  produktflö-‐
det	  samt	  lagring	  av	  varor,	  tjänster	  och	  relaterad	  information	  från	  dess	  ursprung	  till	  konsu-‐
ment	  (Stock,	  Greis	  &	  Kasarda,	  1998).	  En	  logistikfunktion	  arbetar	  enligt	  Stock	  et	  al.	   (1998)	  
bland	  annat	  med	  transport,	  lagerhållning,	  inköp	  och	  distribution.	  Stock	  et	  al.	  anser	  att	  des-‐
sa	  aktiviteter	  traditionellt	  delats	  upp	  mellan	  separata	  funktioner	  i	  företag	  och	  att	  logistik-‐
funktionen	  har	   varit	   en	   smalt	   definierad	   funktion.	   Till	   följd	   av	  den	   globala	   konkurrensen	  
och	  den	  snabba	  tekniska	  utvecklingen	  menar	  Confessore,	  Corini	  och	  Stecca	  (2008)	  att	  logi-‐
stikfunktioner	  idag	  möter	  hårda	  krav	  vad	  gäller	  kostnads-‐	  och	  tidseffektiv	  leverans	  av	  pro-‐
dukter	  till	  slutkund.	  Confessore	  et	  al.	  menar	  att	  kunder	  idag	  förväntar	  sig	  att	  företag	  ska	  le-‐
verera	  rätt	  vara,	  i	  rätt	  mängd,	  till	  rätt	  plats	  och	  i	  rätt	  tid.	  På	  liknande	  sätt	  menar	  Stock	  et	  al.	  
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(1998)	  att	  det	  har	  skett	  vissa	  förändringar	  i	  logistikens	  kapacitet,	  teknologi	  samt	  lednings-‐
metoder	  vilket	  har	  gjort	  logistikfunktionen	  till	  en	  viktig	  mekanism	  vid	  integrering	  och	  koor-‐
dinering	  av	  aktiviteter	  inom	  värdekedjan.	  Flertalet	  studier,	  bland	  annat	  Stock	  et	  al.	  (1998)	  
och	  Stank	  et	  al.	   (2001),	  menar	  att	  det	  är	  av	   stor	  vikt	  att	   logistikverksamheten	   integreras	  
både	  inom	  företag	  och	  mellan	  företag	  i	  värdekedjan.	  
	  
Vid	   ett	   samarbete	  mellan	  marknadsfunktioner	   och	   logistikfunktioner	  menar	   bland	   annat	  
Murphy	  och	  Poist	  (1994)	  att	  det	  uppstår	  en	  koppling	  och	  även	  en	  motsättning	  mellan	  funk-‐
tionerna	   genom	   komponenterna	   i	  Marknadsmixen.	   Vad	   gäller	   exempelvis	   komponenten	  
Påverkan	  så	  har	  marknadsfunktionens	  beslut,	  om	  huruvida	  produktflödet	  genom	  distribu-‐
tionskanalen	   ska	   anta	   en	   push-‐strategi	   eller	   pull-‐strategi,	   inverkan	   på	   logistikfunktionen	  
(Coyle,	  Bardi	  &	  Langlay,	  1992	  refererad	  i	  Murphy	  &	  Poist,	  1994).	  Enligt	  Coyle	  et	  al.	  (1992)	  
är	  en	  push-‐strategi	  ofta	  att	  föredra	  ur	  ett	  logistiskt	  perspektiv	  då	  den	  innebär	  en	  större	  sä-‐
kerhet	  gällande	  kvantiteter	  och	  leveranstid	  för	  produkterna.	  Teoretiskt	  sett	  är	  logistikfunk-‐
tionens	   betydelse	   och	   relation	   till	   marknadsfunktionen	   problematisk	   då	   logistik	   ingår	   i	  
Marknadsmixens	  komponent	  Plats	  (Murphy	  &	  Poist,	  1994).	  Att	  logistik	  ingår	  i	  en	  av	  mark-‐
nadsföringens	  komponenter	  blir	  i	  denna	  studie	  problematiskt	  då	  marknadsfunktionen	  och	  
logistikfunktionen	  upplevs	  arbeta	  med	  samma	  arbetsuppgift.	  I	  praktiken	  är	  dock	  koppling-‐
en	  som	  uppstår	  mellan	  funktionerna	  genom	  Plats	  en	  av	  de	  viktigaste	  samspelen	  då	  distri-‐
bution	  har	  en	  direkt	  påverkan	  på	  företagets	  kundservice	  (Lambert	  &	  Stock,	  1993	  refererad	  
i	  Murphy	  &	   Poist,	   1994).	   Utifrån	   detta	   resonemang	   är	   logistik	   en	   viktig	   variabel	   i	  Mark-‐
nadsmixen	  och	  det	  är	  således	  av	  stor	  betydelse	  att	  marknadsfunktioner	  och	   logistikfunk-‐
tioner	  samarbetar.	  
	  

3.2	  Integration	  mellan	  funktioner	  
	  
Integration	  handlar	  enligt	  O’Leary-‐Keller	  och	  Flores	  (2002)	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  separa-‐
ta	   grupper	   arbetar	   tillsammans	   för	   att	   uppnå	   ett	   ömsesidigt	   accepterat	  mål.	   Integration	  
mellan	   funktioner	   i	   ett	   företag	   brukar	   delas	   in	   i	   interaktion	   och	   samarbete	   (Kahn	   &	  
Mentzer,	  1998;	  Pagell,	  2004	  refererade	   i	  Daugherty,	  2009).	   Interaktion	  avser	  enligt	  Kahn	  
och	  McDonough	  (1996)	  olika	  kommunikations-‐	  och	  informationsaktiviteter	  mellan	  funktio-‐
ner	  i	  ett	  företag	  såsom	  möten,	  telefonkonferenser	  och	  utbyten	  av	  dokument.	  Vid	  interak-‐
tion	  ligger	  fokus	  således	  på	  att	  kommunicera	  och	  utbyta	  information	  verbalt	  och	  skriftlig-‐
en.	  Samarbete	  definieras	  istället	  som	  ambitionen	  hos	  olika	  funktioner	  inom	  ett	  företag	  att	  
arbeta	  tillsammans	  och	  innefattar	  att	  funktionerna	  har	  en	  vilja	  att	  uppnå	  mål	  tillsammans,	  
en	   delad	   vision,	   ömsesidig	   förståelse	   samt	   delade	   resurser	   (Kahn	  &	  McDonough,	   1996).	  
Samarbete	  avser	  enligt	  Kahn	  och	  McDonough	  (1996)	  således	  känslo-‐	  och	  viljemässigt	  dela-‐
de	  processer.	  Vidare	  handlar	  samarbete	  om	  att	  skapa	  en	  gemensam	  företagsanda	  och	  fö-‐
rena	  funktioners	  mål.	  	  
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Forskare	  menar	  att	  interaktionsaktiviteter	  tenderar	  att	  vara	  obligatoriska	  och	  formella	  vil-‐
ket	  också	  gör	  dem	  lätta	  att	  kontrollera,	  medan	  samarbeten	  är	  frivilliga	  processer	  och	  bete-‐
enden	  som	  därmed	  är	  svårare	  att	  kontrollera	  (Ellinger	  et	  al.,	  2000).	  Interaktionsaktiviteter	  
kan	  enligt	  Ellinger	  et	  al.	  (2000)	  kategoriseras	  i	  två	  grupper	  av	  aktiviteter;	  de	  aktiviteter	  som	  
involverar	   personlig	   kommunikation,	   såsom	  möten	   samt	   telefon-‐	   och	   mailkonversation,	  
och	  de	  aktiviteter	  som	  inte	  gör	  det,	  såsom	  utbyte	  av	  dokument.	  När	  personlig	  kommunika-‐
tion	   förekommer	   sker	   ett	   rådgivande	   informationsutbyte	   där	   parterna	   har	  möjlighet	   att	  
diskutera	  problem	  och	  oklarheter.	  
	  
Nedan	   illustreras	   begreppet	   integration	   i	   en	   figur	   för	   att	   tydliggöra	   ovanstående	   diskus-‐
sion.	  De	  åtta	   rutorna	   längst	  ner	   i	   figuren	  har	   använts	   som	   indikatorer	   för	  bedömning	  av	  
huruvida	   integration	   existerar	   mellan	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   inom	  
svenska	  detaljhandelsföretag.	  
	  

Figur	  1.	  Beståndsdelar	  i	  integration.	  

	  
Ellinger	  et	  al.	  (2000)	  anser	  att	  samarbete	  har	  större	  inverkan	  än	  interaktion	  vad	  gäller	  att	  
uppnå	  en	  effektiv	  integration	  mellan	  funktioner	  inom	  företag.	  Vidare	  menar	  Ellinger	  et	  al.	  
att	   interaktionsaktiviteter	   i	   form	  av	  ökat	   informationsutbyte	  mellan	   funktioner	   inte	  alltid	  
är	   en	   effektiv	   integrationsstrategi	   då	   den	   ökade	   personliga	   kontakten	   är	  mer	   tvingande	  
och	  kan	  påverka	  relationen	  negativt.	  Relationen	  kan	  påverkas	  negativt	  då	  olikheter	  mellan	  
funktionerna	   kan	   göra	   att	   kommunikationen	   för	  med	   sig	   fler	   nackdelar	   än	   fördelar.	   Att	  
samarbete	   är	   den	   variabel	   som	   har	   störst	   inverkan	   på	   integration	   anser	   även	   Kahn	   och	  
McDonough	   (1996),	   som	   också	   förklarar	   att	   interaktion	   och	   samarbete	   är	   två	   variabler	  
som	  kan	  påverka	  varandra.	  Ett	  ökat	  samarbete	  bör	  öka	  interaktionen	  då	  mer	  kommunika-‐
tion	   och	   informationsdelning	   krävs	   när	   funktionerna	   arbetar	   tillsammans	  och	   vidare	   kan	  
interaktion	  vara	  användbart	  för	  att	  skapa	  samarbete.	  	  	  
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Ruekert	  och	  Walker	  (1987)	  menar	  att	  integration	  består	  av	  fem	  dimensioner	  som	  förklarar	  
hur	  och	  varför	  funktioner	   integreras	   i	  ett	   företag.	  Dessa	  dimensioner	  beskrivs	  av	  Ruekert	  
och	  Walker	  ur	  marknadsfunktionens	  perspektiv,	  men	  skildrar	  enligt	  vår	  mening	  också	  hur	  
och	   varför	   funktioner	   generellt	   integreras	  med	   varandra.	   Den	   första	   dimensionen	   är	   re-‐
sursberoende	  och	   innebär	  att	   funktioner	  ofta	  behöver	  erhålla	   resurser,	   information	  eller	  
prestationer	  från	  en	  annan	  funktion	  för	  att	  kunna	  uppnå	  sina	  mål.	  Integration	  mellan	  funk-‐
tioner	  uppkommer	  således	  till	  följd	  av	  att	  det	  finns	  ett	  resursberoende	  mellan	  funktioner-‐
na.	  Ruekert	  och	  Walker	  menar	  att	  ju	  mer	  en	  funktion	  upplever	  att	  den	  är	  beroende	  av	  en	  
annan	   funktion	   för	  att	  kunna	  prestera,	  desto	  mer	   integration	  krävs	  mellan	   funktionerna.	  
Transaktionsdimensionen,	  vilket	  utgör	  den	  andra	  dimensionen,	  innebär	  att	  integration	  be-‐
står	  av	  transaktioner	  mellan	  ett	  företags	  funktioner	  och	  dessa	  transaktioner	  innefattar	  flö-‐
den	  av	  resurser,	  arbetsuppgifter	  och	  support.	  Integration	  mellan	  två	  eller	  flera	  funktioner	  
föreligger	   följaktligen	   när	   funktionerna	   länkas	   samman	   genom	   olika	   transaktioner.	   Den	  
tredje	  dimensionen	  är	  koordinationsdimensionen	  och	  avser	  att	  de	  transaktioner	  som	  länk-‐
ar	  samman	  funktioner	  behöver	  vara	  koordinerad	  för	  att	  minska	  osäkerheter	  och	  oklarhet-‐
er	   i	   flödena.	   För	   att	   öka	   effektiviteten	   i	   koordinationen	  mellan	   funktioner	   används	   ofta	  
regler	   och	   standardiserade	   processer.	   Kommunikationsflöden	   är	   också	   en	   av	   de	   fem	   di-‐
mensionerna	   i	   integration	   och	   kan	   enligt	   Ruekert	   och	  Walker	   förklaras	   utifrån	  mängden	  
och	   komplexiteten	   i	   kommunikationen.	   Kommunikation	   är	   viktigt	   för	   både	   transaktions-‐
dimensionen	  och	   koordinationsdimensionen.	  Den	   sista	  dimensionen,	  utfallsdimensionen,	  
avser	  de	  konsekvenser	  som	  uppstår	  för	  de	  involverade	  individerna,	  funktionerna	  och	  orga-‐
nisationen	  som	  helhet	  till	  följd	  av	  integrationen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  utfallen,	  såsom	  uppnåel-‐
se	  av	  individuella	  och	  delade	  mål,	  kan	  uppfyllas	  genom	  integrationen.	  	  
	  

3.3	  Fördelar	  med	  integration	  
 
Enligt	  Chen,	  Daugherty	  och	  Landry	  (2009)	  är	  de	  huvudsakliga	  orsakerna	  till	  att	  företag	  inte-‐
grerar	  sina	   funktioner	  kostnadsbesparing,	  effektivisering	  och	   lagerreducering.	   Integration	  
mellan	   ett	   företags	  marknadsfunktion	  och	   logistikfunktion	   leder	   även	   till	   bättre	  distribu-‐
tionsservice	  och	  högre	  produkttillgänglighet	  (Daugherty	  et	  al.,	  2009).	  
	  

3.3.1	  Kostnadsbesparing	  och	  effektivisering	  
Giménez	   och	   Ventura	   (2003)	   (refererad	   i	   Daugherty	   et	   al.,	   2009)	   anser	   att	   integration	  
mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  kan	  bidra	  till	  att	  skapa,	  utveckla	  och	  bi-‐
behålla	  förmågor	  som	  är	  kritiska	  för	  företagets	  framgång.	  Integrationen	  kan	  således	  bland	  
annat	   leda	   till	   bättre	  prestationer	   vad	  gäller	   framtagning	  av	  prognoser	  och	  utförande	  av	  
kundservice.	   Vidare	   medför	   integrationen	   mellan	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunk-‐
tionen	  enligt	  Daugherty	  et	  al.	  (2009)	  att	  företag	  kan	  exploatera	  nya	  möjligheter	  på	  ett	  eff-‐
ektivt	   sätt.	  På	   liknande	   sätt	  menar	  Abrahamsson	  och	  Brege	   (2004)	  att	   logistikfunktionen	  
inom	  ett	  företag	  bör	  samspela	  med	  marknadsfunktionen	  för	  att	  stödja	  strategiska	  möjlig-‐
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heter.	   Genom	   att	   integrera	   funktionerna	   kan	   företaget	   enligt	   Abrahamsson	   och	   Brege	  
bland	   annat	   bredda	   sitt	   sortiment	   lättare	   då	   det	   kräver	   hantering	   av	   en	   större	   produkt-‐
variation	   och	   nya	   efterfrågemönster	   som	   logistikfunktionen	   måste	   vara	   förberedd	   på.	  
Abrahamsson	  och	  Brege	  menar	  även	  att	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logi-‐
stikfunktionen	  möjliggör	  och	  underlättar	  användning	  av	  nya	  marknadsföringskanaler,	  det-‐
ta	  då	  fler	  marknadsföringskanaler	  kräver	  att	  logistiken	  har	  en	  struktur	  som	  stödjer	  och	  kan	  
hantera	  nya	  ordrar	  och	  leveranskrav.	  Abrahamsson	  och	  Brege	  menar	  att	  ytterligare	  en	  för-‐
del	  med	  att	   integrera	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	  är	  att	   företaget	   lättare	  
kan	   uppnå	   strategisk	   flexibilitet.	   Strategisk	   flexibilitet	   avser	   ett	   företags	   förmåga	   att	   an-‐
passa	  sig	  till	  osäkra	  och	  snabbt	   inträffande	  miljömässiga	  förändringar	  som	  påverkar	  före-‐
tagets	  prestationer.	  Enligt	  Abrahamsson	  och	  Brege	  är	  strategisk	  flexibilitet	  en	  förutsättning	  
för	   att	   en	  organisation	   ska	  kunna	  exploatera	  nya	   strategiska	  möjligheter.	  Hitt,	   Keats	  och	  
DeMarie	   (1998)	  menar	  att	   företag	  behöver	  utveckla	  strategisk	   flexibilitet	   för	  att	  göra	  an-‐
passningar	  och	  förändringar	  vid	  behov	  och	  därigenom	  skapa	  konkurrensfördelar.	  
	  
Ökad	  integration	  mellan	  funktioner	  leder	  också	  till	  förbättrade	  informationsförmågor,	  vil-‐
ket	  avser	   funktionernas	   skicklighet	  att	   införskaffa,	  processa	  och	  överföra	   information	   för	  
effektivt	  beslutsfattande	  (Grover	  &	  Malhotra,	  1999;	  Sanders	  &	  Premus,	  2005	  refererade	  i	  
Daugherty	  et	   al.,	   2009).	   Effektiva	   informationsförmågor	  är	  enligt	  Daugherty	  et	   al.	   (2009)	  
framförallt	  en	  kritisk	  faktor	  för	  logistikfunktionens	  prestationer	  då	  funktionen	  är	  beroende	  
av	   noggrann	   information,	   såsom	   efterfråge-‐	   och	   försäljningsdata,	   för	   att	   kunna	   göra	   ett	  
bra	   arbete.	   Det	   är	   ofta	   marknadsfunktionen	   i	   ett	   företag	   som	   arbetar	   med	   att	   ta	   fram	  
denna	  information	  och	  integration	  mellan	  funktionerna	  kan	  således	  ha	  en	  positiv	  påverkan	  
på	   logistikfunktionens	  prestationer.	   Informationsdelning	  gör	  enligt	  Stank	  et	  al.	   (2001)	  att	  
lagerhanteringen	   inom	   företag	  blir	  mer	  effektiv	  och	  att	  bättre	   förutsättningar	   skapas	   för	  
att	  upprätta	  och	  möta	  mer	  effektiva	  leveransscheman.	  Om	  ett	  företag	  integrerar	  informa-‐
tionssystem	  mellan	  dess	  funktioner	  menar	  Stank	  et	  al.	  att	  företagets	  anläggningar,	  utrust-‐
ning	  och	  lager	  kan	  utnyttjas	  på	  ett	  mer	  effektivt	  sätt.	  Ett	  företags	  förmåga	  att	  dela	   infor-‐
mation	  internt	  spelar	  enligt	  Daugherty	  et	  al.	  (2009)	  en	  viktig	  roll	  för	  företagets	  resultat	  och	  
det	  är	  således	  viktigt	  att	  informationsdelningen	  fungerar	  effektivt.	  	  
	  
Genom	  att	  integrera	  ett	  företags	  funktioner	  kan	  kompetens	  och	  kunskap	  från	  en	  funktion	  
spridas	   och	   utnyttjas	   av	   andra	   funktioner	   och	   på	   detta	   sätt	   kan	   kunskap	   kombineras	   till	  
fördelar	   och	   nya	   möjligheter	   för	   organisationen	   (Daugherty	   et	   al.,	   2009).	   Prahalad	   och	  
Hamel	  (1990)	  menar	  att	  om	  kompetens	  och	  kunskap	  inte	  delas	  mellan	  organisatoriska	  en-‐
heter	  finns	  en	  risk	  att	  företaget	  missar	   innovations-‐	  och	  utvecklingsmöjligheter.	  Att	  funk-‐
tioner	  integreras	  och	  delar	  kunskap	  med	  varandra	  kan	  således	  leda	  till	  att	  nya	  möjligheter	  
identifieras	   samt	   att	   företaget	   förbättrar	   sin	   nuvarande	   konkurrenskraft.	   Integration	   är	  
enligt	  Chen	  et	  al.	  (2009)	  ett	  bra	  medel	  för	  att	  minska	  kostnader	  genom	  effektivisering	  och	  
eliminering	  av	  processer.	  Genom	  att	  processer	  synkroniseras	  kan	  dubbelarbete	  reduceras	  
och	  företaget	  kan	  bli	  mer	  effektivt.	  På	  liknande	  sätt	  menar	  Stank	  et	  al.	  (2001)	  	  att	  integra-‐
tion	  av	  aktiviteter	  mellan	  funktionerna	  gör	  att	  dubbelarbete	  kan	  minimeras	  samtidigt	  som	  
företaget	  kan	  möta	  kunders	  behov	  till	  en	   lägre	  kostnad.	  Även	  Daugherty	  et	  al.	   (2009)	  tar	  
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upp	   att	   integration	  mellan	  marknadsfunktionen	   och	   logistik-‐funktionen	  minskar	   dubbel-‐
arbete	  och	  inom	  ett	  företag.	  
	  

3.3.2	  Bättre	  distributionsservice	  	  
Det	  finns	  många	  studier	  som	  visar	  på	  att	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logi-‐
stikfunktionen	  leder	  till	  bättre	  distributionsservice.	  Genom	  att	  integrera	  funktionerna	  me-‐
nar	  Ellinger	  (2000)	  att	  företag	  kan	  hantera	  flödet	  av	  produkter	  till	  kunden	  på	  ett	  mer	  effek-‐
tivt	  sätt.	  Integrationen	  leder	  således	  till	  bättre	  möjligheter	  för	  företag	  att	  möta	  kundernas	  
krav	   (Abrahamsson	  &	  Brege,	  2004;	  Daugherty	  et	  al.,	  2009;	  Ellinger,	  2000).	  Fördelen	  med	  
att	   integrera	  marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   är	   att	   logistikfunktionen	   kan	   ta	  
del	  av	  och	  påverka	  marknadsfunktionens	  planer	  gällande	  kommande	  kampanjer	  och	  före-‐
tagets	  externa	  kommunikation.	  Om	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  är	  överens	  
om	  vad	  som	  är	  möjligt	  att	  leverera	  till	  kunderna	  innan	  den	  externa	  kommunikationen	  går	  
ut	  menar	  Daugherty	  et	  al.	  (2009)	  att	  potentiella	  misslyckanden	  eller	  problem	  kan	  undvikas.	  
När	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  samarbetar	  kan	  de	  tillsammans	  uppnå	  det	  
som	  krävs	  för	  att	  leverera	  det	  kunderna	  förväntar	  sig.	  	  
	  

3.3.3	  Högre	  produkttillgänglighet	  	  
Det	  anses	  enligt	  Daugherty	  et	  al.	  (2009)	  vara	  viktigt	  med	  integration	  mellan	  marknadsfunk-‐
tionen	  och	   logistikfunktionen	   inom	  ett	   företag	   för	  att	  kunna	  möta	  kunders	   förväntningar	  
vad	   gäller	   produkttillgänglighet.	   Att	   uppnå	   hög	   produkttillgänglighet	   är	   enligt	   Steinhart,	  
Mazursky	   och	   Kamins	   (2013)	   viktigt	   för	   företag	   då	   det	   utlöser	   försäljning.	   Vidare	  menar	  
Steinhart	   et	   al.	   att	   hög	   produkttillgänglighet	   vanligtvis	   ger	   positiva	   signaler	   till	   kunderna	  
om	  produkten	  och	  på	  motsatt	  sätt	  leder	  det	  ofta	  till	  negativa	  konsekvenser	  om	  produkten	  
inte	   finns	   tillgänglig.	   Om	   produkten	   finns	   tillgänglig	   påverkar	   detta	   kundernas	   avsikt	   att	  
köpa	  produkten	  främst	  av	  praktiska	  skäl	  (Steinhart	  et	  al.,	  2013).	  Företag	  kan	  av	  strategiska	  
skäl	   avsiktligen	   begränsa	   kvantiteten	   på	   en	   produkt	   för	   att	   skapa	   uppfattningen	   om	   att	  
produktens	  efterfrågan	  är	  stor	  och	  därigenom	  locka	  till	  köp	  (Amaldoss	  &	  Jain,	  2005,	  2008,	  
2010;	  Balachander	  &	  Stock,	  2009	  refererade	  i	  Steinhart	  et	  al.,	  2013).	  På	  detta	  sätt	  menar	  
Amaldoss	  och	  Jain	  (2005)	  att	  företag	  kan	  öka	  det	  upplevda	  värdet	  av	  en	  produkt	  genom	  att	  
exempelvis	  använda	  exklusiva	  distributionskanaler.	  	  
	  
För	   företag	   i	   bland	   annat	   detaljhandelsbranschen	   där	   produkterna	   kan	   vara	  färskvaror,	  
säsongsberoende	  eller	  ha	  höga	   lagringskostnader	  menar	  Conlon	  och	  Mortimer	  (2013)	  att	  
varulagren	  ofta	  tar	  slut	  som	  en	  följd	  av	  kapacitetsbegränsningar.	  I	  dessa	  företag	  är	  de	  stra-‐
tegiska	  besluten	  kopplade	  till	  lagerhantering	  således	  ofta	  kritiska.	  Vidare	  identifierar	  Con-‐
lon	  och	  Mortimer	  ett	  antal	  problem	  som	  uppstår	  om	  företagen	  inte	   lyckas	  uppnå	  en	  hög	  
produkttillgänglighet.	  Exempelvis	  blir	  det	  svårt	  att	  bedöma	  den	  verkliga	  kundefterfrågan,	  
då	  efterfrågan	  kan	  vara	  större	  än	  den	  observerade	  försäljningen	  på	  den	  slutsålda	  produk-‐
ten	  samt	  att	  den	  reducerade	  produkttillgänglighet	  på	  ett	  missvisande	  sätt	  kan	  öka	  efter-‐
frågan	  på	  tillgängliga	  produkter.	  
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3.4	  Faktorer	  som	  möjliggör	  integration	  
	  
Pagell	  (2004)	  har	  tagit	  fram	  en	  modell	  (se	  bilaga	  7)	  som	  visar	  på	  de	  faktorer	  som	  möjliggör	  
integration	  mellan	   inköpsfunktionen,	   driftverksamheten	   och	   logistikfunktionen	   i	   företag.	  
Modellen	  visar	   sambanden	  mellan	  de	  olika	   faktorerna	  och	  dess	  påverkan	  på	   integration.	  
Med	  utgångspunkt	  i	  Pagells	  modell	  och	  inspiration	  från	  andra	  teorier	  togs	  en	  ny	  modell	  (se	  
figur	  2)	   fram.	  Denna	  modifierade	  modell	   illustrerar	  ett	  antal	   faktorer	  som	  möjliggör	   inte-‐
gration	  och	  det	  är	  dessa	  faktorer	  som	  har	  undersökts	  i	  denna	  studie.	  	  
	  

 
Figur	  2.	  Faktorer	  som	  möjliggör	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner.	  
Baserad	  på:	  Pagell,	  M.	  (2004,	  s.	  479).	  Understanding	  the	  factors	  that	  enable	  and	  inhibit	  the	  integration	  of	  
operations,	  purchasing	  and	  logistics.	  Journal	  of	  Operations	  Management.	  Vol.	  22,	  s.	  459-‐487.	  

	  
Organisationsstruktur	  
En	   organisationsstruktur	   avser	   enligt	   Pagell	   (2004)	   en	   organisations	   formella	   relationer,	  
grupper	  och	  system.	  Strukturen	  kan	  ha	  en	  varierande	  påverkan	  på	  integration	  och	  det	  är	  
viktigt	  att	  strukturen	  passar	  flödet	  av	  produkter,	  tjänster	  och	  information	  genom	  företag-‐
et.	  Det	  är	  enligt	  Pagell	  även	  viktigt	  att	  strukturen	  inte	  bidrar	  till	  att	  det	  skapas	  konkurrens	  
om	  resurser	  mellan	  funktionerna	  i	  en	  organisation,	  vilket	  kan	  ske	  om	  funktionerna	  är	  isole-‐
rade.	  Enligt	  Stank,	  Daugherty	  och	  Gustin	  (1994)	  kan	  en	  centraliserad	  organisationsstruktur	  
resultera	   i	   att	   strategiska	  beslut	   integreras	  mellan	   funktionerna	  och	  att	  deras	   respektive	  
ansträngningar	  fokuseras	   i	  en	  gemensam	  riktning.	  Däremot	  kan	  en	  centralisering	   leda	  till	  
att	  samarbetet	  mellan	  de	  anställda	  i	  organisationen	  minskar,	  detta	  då	  centraliserade	  struk-‐
turer	  ofta	  medför	  rutinmässiga	  mål	  och	  metoder	  snarare	  än	  uppmuntring	  till	  kommunika-‐
tion	  mellan	   de	   anställda	   (Stank	   et	   al.,	   1994).	   Decentraliserade	   organisationer	   kan	   enligt	  
Stank	  et	  al.	  (1994)	  leda	  till	  en	  högre	  grad	  av	  interaktion	  mellan	  de	  anställda,	  dock	  kan	  de-‐
centralisering	  leda	  till	  ineffektivitet	  då	  olika	  funktioner	  riskerar	  att	  arbeta	  efter	  olika	  mål.	  	  
	  
Organisationskultur	  
Organisationskultur	   anses	   enligt	   Pagell	   (2004)	   också	   ha	   påverkan	   på	   integration	   mellan	  
funktioner	  i	  ett	  företag	  och	  avser	  de	  värderingar,	  styrningssätt,	  föreställningar	  samt	  tanke-‐
sätt	  som	  delas	  av	  organisationens	  anställda.	  Det	  är	  enligt	  Pagell	  viktigt	  att	  företag	  har	  en	  
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kultur	   som	   uppmuntrar	   öppen	   kommunikation	   och	   samarbete	   för	   att	   öka	   integrationen	  
mellan	  funktioner	  inom	  företaget.	  Om	  kulturen	  till	  exempel	  gör	  att	  anställda	  skyller	  på	  va-‐
randra	  istället	  för	  att	  hitta	  lösningar	  på	  problem	  menar	  Pagell	  att	  integrationen	  kan	  ta	  ska-‐
da.	  Murphy	  och	  Poist	  (1994)	  menar	  att	  en	  gemensam	  filosofi	  för	  samarbete	  mellan	  funk-‐
tioner	  är	  en	  viktig	  faktor	  som	  främjar	  integration.	  Enligt	  Murphy	  och	  Poist	  erbjuder	  företag	  
ofta	  möjligheter	  att	   interagera	  utanför	  arbetstid	  genom	  planerande	  aktiviteter,	  vilket	  an-‐
ses	  bidra	  positivt	  till	  integrationen.	  
	  
Fysisk	  placering	  
Geografisk	   närhet	   är	   en	   viktig	   drivkraft	   för,	   främst	   informell,	   kommunikation	   och	   det	   är	  
därmed	  avgörande	  hur	  arbetsplatsen	  är	  utformad	  för	  vilken	  nivå	  av	  integration	  som	  upp-‐
nås	   (Pagell,	  2004).	  Om	  arbetsplatsen	  är	  utformad	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  de	  anställda	   inom	  de	  
olika	   funktionerna	  aldrig	  möts	  menar	  Pagell	   (2004)	   att	  den	   informella	   kommunikationen	  
minskar	  och	  därmed	  även	  integrationen.	  Tvärfunktionella	  arbetsgrupper	  kan	  enligt	  Pagell	  
vara	  ett	  sätt	  att	  minska	  funktioners	  isolering	  från	  varandra	  och	  skapa	  formella	  kopplingar	  
mellan	  funktionerna.	  För	  att	  öka	   insikten	  och	  förståelsen	  för	  varandras	  arbeten	  kan	  även	  
arbetsrotation	  vara	  en	   lämplig	  metod.	  Arbetsrotation	  och	   tvärfunktionella	  arbetsgrupper	  
kan	  således	  öka	  kommunikationen	  och	  därmed	  även	  integrationen.	  
	  
Kommunikation	  
Kommunikation	  är	  en	  möjliggörare	  för	  integration	  mellan	  funktioner	  och	  Pagell	  (2004)	  me-‐
nar	  att	  integrationen	  hämmas	  om	  kommunikationen	  är	  bristfällig.	  Pagell	  menar	  vidare	  att	  
kommunikation	  genom	  formella	  möten	  är	  en	  bra	  metod	  för	  chefer	  att	  kommunicera	  men	  
att	  den	  kan	  vara	  bristfällig	  då	  mötena	  inträffar	  på	  bestämd	  tid	  och	  kanske	  inte	  då	  ett	  pro-‐
blem	  eller	  en	  möjlighet	  uppstår.	   Informella	  möten	  uppstår	  närmare	  den	   faktiska	  händel-‐
sen	   som	  ska	  diskuteras	  och	  har	  därmed	  en	   fördel	   framför	   formella	  möten	  och	  en	   större	  
påverkan	  på	  integration	  (Pagell,	  2004).	  I	  större	  företag	  kan	  dock	  informella	  möten	  vara	  en	  
svår	  kommunikationsmetod	  och	  då	  föredras	  formella	  möten	  för	  att	  öka	  integrationen.	  	  
	  
Belöningssystem	  
Ellinger	  (2000)	  menar	  att	  ett	  företag	  bör	  använda	  ett	  gemensamt	  utvärderings-‐	  och	  belön-‐
ingssystem	   för	   att	   stimulera	   eller	   främja	   samarbete	   mellan	   funktioner	   och	   att	   detta	   är	  
grunden	   till	   en	  ökad	   integration.	  Anställda	   inom	  marknadsfunktioner	  och	   logistikfunktio-‐
ner	   kan	   genom	  gemensamma	  belöningssystem	  uppmuntras	   att	   tänka	   på	   hela	   processen	  
och	   inte	   enbart	   den	   enskilda	   funktionen	   (Ellinger,	   2000).	   Välutformade	   belöningssystem	  
som	  baseras	  på	  större	  målsättningar	  än	  enbart	  individuella	  eller	  funktionella	  mål	  kan	  enligt	  
Pagell	   (2004)	   öka	   integrationen	   och	   minska	   eventuell	   konkurrens	   mellan	   funktionerna.	  
Kahn	  och	  Mentzer	   (1996)	  anser	  att	  om	  funktionerna	  har	  gemensamma	  mål	  så	  är	  de	  mer	  
benägna	  att	  dela	  information	  med	  varandra,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  en	  effektivare	  integra-‐
tion.	  Drexler	  och	  Forrester	  (1998)	  menar	  däremot	  att	  företag	   inte	  bör	   inrätta	  ett	  gemen-‐
samt	  belöningssystem	  när	  det	   saknas	  ömsesidigt	  beroende	  mellan	   funktionernas	   arbets-‐
uppgifter,	  detta	  då	  anställda	  kan	  uppleva	  missgynnsamhet	  och	  straffas	  för	  arbetsuppgifter	  
de	  inte	  kunnat	  påverka.	  
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Informationssystem	  
Det	  finns	  flera	  studier	  som	  menar	  att	  informationssystem	  är	  en	  stor	  bidragande	  faktor	  till	  
integration	  (Pagell,	  2004).	  Enligt	  Kim	  och	  Narasimhan	  (2002)	  är	  informationssystem	  ett	  bra	  
medel	  för	  att	  integrera	  funktioner,	  särskilt	  om	  de	  är	  placerade	  på	  olika	  platser,	  samt	  för	  att	  
begränsa	  onödiga	  aktiviteter	  och	  därigenom	  lättare	  kunna	  möta	  kunders	  behov.	  Enligt	  Earl	  
(1989)	   (refererad	   i	   Kim	   och	  Narasimhan,	   2002)	   kan	   informationsteknologier	   klassificeras	  
till	  fyra	  kategorier	  beroende	  på	  i	  vilket	  utsträckning	  de	  används	  i	  en	  värdekedja.	  Första	  ka-‐
tegorin	   innebär	  att	   informationsteknologi	  används	  för	  att	  automatisera	  eller	  förbättra	  de	  
fysiska	  aspekterna	  av	  varje	  aktivitet.	  Informationsteknologier	  kan	  även	  användas	  för	  att	  fy-‐
siskt	  koppla	  varje	  aktivitet	  eller	  styra	  dessa	  vid	  förbindelsepunkten.	  Nästa	  kategori	  går	  ut	  
på	  att	   informationssystem	  kan	  användas	   för	  att	  underlätta	  genomförandet,	   som	  support	  
och	  för	  att	  hantera	  aktiviteter.	  Slutligen	  kan	  informationssystem	  optimera	  eller	  justera	  för-‐
bindelsen	  av	  varje	  aktivitet.	  Kim	  och	  Narasimhan	  (2002)	  menar	  att	  användandet	  av	  infor-‐
mationsteknologier	  optimerar	  värdeskapande	  aktiviteter	  och	  samtidigt	  minimerar	  kostna-‐
derna.	  Informationssystem	  kan	  således	  integrera	  interna	  aktiviteter	  och	  därigenom	  öka	  fö-‐
retagets	  konkurrenskraft	  (Kim	  &	  Narasimhan,	  2002).	  Även	  Murphy	  och	  Poist	  (1994)	  menar	  
att	   informationssystem	   och	   processer	   som	   underlättar	   informationsdelning	   anses	   bidra	  
positivt	  till	  integration.	  
	  

3.5	  Hinder	  mot	  och	  nackdelar	  med	  integration	  
	  
Enligt	  Fawcett	  och	  Magnan	  (2002)	  samt	  Murphy	  och	  Poist	  (1994)	  grundar	  sig	  de	  vanligaste	  
hindren	  mot	   integration	   i	  bristfällig	  samordning,	  kommunikation	  och	  resurser.	  Den	  vanli-‐
gaste	  nackdelen	  med	  integration	  är	  enligt	  bland	  annat	  Ruekert	  och	  Walker	  (1987)	  konflik-‐
ter.	  Nedan	  redogörs	  mer	  ingående	  för	  dessa	  hinder	  och	  nackdelar.	  
	  

3.5.1	  Bristfällig	  samordning	  
Fawcett	  och	  Magnan	  (2002)	  menar	  att	   integration	  ofta	  är	  utmanande	  för	  företag	  och	  att	  
det	   finns	  ett	  antal	  svårigheter	  kopplade	  till	  att	  uppnå	  effektiv	   integration	  mellan	  funktio-‐
ner.	   Svårigheterna	   ligger	   bland	   annat	   i	   att	   samordna	   informationssystem,	   anpassa	   funk-‐
tionernas	   prestationsmål	   samt	   dela	   risker	   och	   belöningar.	   Enligt	   Fawcett	   och	   Magnan	  
grundar	   sig	   ofta	   bristande	   integration	   i	   svårigheten	   att	   överkomma	  de	   hinder	   som	   finns	  
mellan	   funktionerna.	  Ett	  av	  hindren	  som	   försvårar	   integration	  är	  bristande	   förståelse	   för	  
den	  andra	  funktionens	  roll	  och	  ansvarsområden.	  Även	  kulturella	  och	  känslomässiga	  skillna-‐
der	  anses	  enligt	  Fawcett	  och	  Magnan	  vara	  hinder	  mot	  integration.	  Kahn	  och	  McDonough	  
(1996)	  menar	   att	   samarbeten	  mellan	   funktioner	   vanligtvis	   består	   av	  ostrukturerade	  pro-‐
cesser,	  vilket	  kan	  förvirra	  och	  skapa	  frustration	  hos	  de	  anställda.	  
	  
Murphy	   och	   Poist	   (1994)	  menar	   att	   hinder	  mot	   effektiva	   samarbeten	   ofta	   grundar	   sig	   i	  
bristfällig	  kommunikation	  och	  otillräckliga	  resurser.	  Skillnader	  i	  funktionernas	  bakgrunder,	  
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mål	  och	  värderingar	  är	  potentiella	  orsaker	  till	  att	  kommunikationen	  inte	  fungerar	  effektivt	  
(Ruekert	  &	  Walker,	  1987).	  Murphy	  och	  Poist	  (1994)	  anser	  att	  medarbetare	  på	  marknads-‐
funktionen	  ofta	  anser	  att	  medarbetarna	  på	  logistikfunktionen	  är	  för	  fokuserade	  på	  att	  mi-‐
nimera	  kostnader	  vilket	  gör	  att	  kundservicen	  blir	  lidande,	  samtidigt	  som	  medarbetarna	  på	  
logistikfunktionen	  ofta	  anser	  att	  de	  på	  marknadsfunktionen	  inte	  förstår,	  eller	  vägrar	  att	  er-‐
känna,	  den	  strategiska	  betydelsen	  av	  logistik.	  
	  

3.5.2	  Konflikter	  
En	  negativ	  konsekvens	  som	  kan	  uppstå	  vid	  integration	  mellan	  funktioner	  är	  enligt	  Ruekert	  
och	  Walker	  (1987)	  konflikter.	  Hur	  mycket	  konflikter	  som	  uppstår	  är	  nära	  sammankopplat	  
med	  hur	   intensivt	   funktionerna	   är	   integrerade.	   Enligt	   Ruekert	   och	  Walker	   kan	   konflikter	  
mellan	   funktioner	   även	   kopplas	   till	   kvaliteten	   på	   kommunikationen.	   Funktionernas	   olika	  
uppfattningar	  och	  prioriteringar	  kan	  enligt	  Pagell	   (2004)	  vara	  en	  bidragande	  orsak	   till	  att	  
konflikter	   uppstår	   och	   har	   en	   negativ	   inverkan	   på	   integration.	   Abrahamsson	   och	   Brege	  
(2004)	   har	   observerat	   att	   chefer	   inom	  marknadsfunktioner	   respektive	   logistikfunktioner	  
ofta	  har	  olika	  mål	  och	  strävan.	  Marknadschefer	  fokuserar	  ofta	  på	  strategier	  för	  positione-‐
ring,	   värdeadderande	   koncept	   och	   marknadssegmentering	   medan	   logistikchefer	   istället	  
har	  sitt	  fokus	  på	  kostnadseffektivisering	  och	  ledtider.	  Ruekert	  och	  Walker	  (1987)	  menar	  att	  
företeelsen	  av	  konflikter	  kan	   leda	   till	   att	   kommunikationen	  mellan	   funktioner	   försämras.	  
Om	  det	  finns	  olikheter	  mellan	  funktionerna	  eller	  om	  de	  inte	  ser	  något	  värde	  i	  att	  kommu-‐
nicera	  med	  varandra	  kan	  en	  ökad	  kommunikation	  dem	  emellan	  snarare	  leda	  till	  en	  börda	  
än	  en	  fördel	  (Ellinger	  et	  al.,	  2000).	  
	  
Om	  företag	  använder	  för	  mycket	   interaktionsaktiviteter	  kan	  det	  enligt	  Kahn	  och	  Mentzer	  
(1996)	  hindra	  en	  effektiv	  integration	  mellan	  funktionerna	  genom	  att	  medarbetarna	  belast-‐
as	  med	  möten	  och	  ett	  överflöd	  av	  information.	  Vidare	  menar	  Kahn	  och	  Mentzer	  att	  om	  en	  
för	  stor	  satsning	  görs	  på	  att	  öka	  samarbetet	  mellan	  funktionerna	  finns	  det	  en	  risk	  att	  pro-‐
duktiviteten	  minskar	  då	  de	  anställda	  lägger	  mer	  tid	  och	  resurser	  på	  tvärfunktionella	  aktivi-‐
teter.	  
	  

3.6	  Grader	  av	  integration	  
	  
Kahn	  och	  Mentzer	  (1996)	  menar	  att	  interaktion	  och	  samarbete	  är	  separata	  processer	  och	  
att	  olika	  situationer	  kan	  kräva	  olika	  grad	  av	  interaktion	  respektive	  samarbete	  för	  att	  uppnå	  
framgång.	  Aktiviteter	   som	  är	   funktionsspecifika,	   exempelvis	   då	  endast	   logistikfunktionen	  
är	   involverad,	   kännetecknas	   enligt	   Kahn	   och	  Mentzer	   av	   en	   låg	   grad	   av	   interaktion	   och	  
samarbete	  mellan	  funktioner.	  Företagsövergripande	  initiativ,	  såsom	  kundservice,	   involve-‐
rar	  istället	  flera	  funktioner	  och	  bör	  således	  ha	  en	  högre	  grad	  av	  interaktion	  och	  samarbete.	  
Om	  funktionerna	  är	  fysiskt	  separerade	  från	  varandra	  menar	  Kahn	  och	  Mentzer	  att	  det	  är	  
viktigt	  med	   en	   hög	   grad	   av	   dokumentation,	   en	   hög	   interaktionsgrad,	  medan	   samarbete	  
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mellan	  funktionerna	  inte	  är	  nödvändigt.	  När	  situationen	  under	  en	  kortare	  period	  är	  dyna-‐
misk	  och	  den	  dokumenterade	  informationen	  inte	  är	  tillförlitlig	  eller	  tillgänglig	  är	  det	  enligt	  
Kahn	  och	  Mentzer	  lämpligt	  att	  ha	  en	  låg	  interaktion	  och	  ett	  högt	  samarbete	  mellan	  funk-‐
tioner.	  De	  ger	  exempel	  på	   lansering	  av	  en	  ny	  produkt	  som	  en	  sådan	  situation	  och	  menar	  
då	   att	   marknadsfunktionen,	   distribution	   och	   produktion	   måste	   samarbeta	   för	   att	   möta	  
kundernas	  efterfrågan.	  Vid	  leverans	  av	  kritiska	  produkter	  eller	  när	  dessa	  är	  kundanpassade	  
är	  det	  lämpligt	  att	  ha	  en	  hög	  interaktionsgrad	  och	  mycket	  samarbete	  mellan	  funktionerna,	  
detta	  då	  hög	  interaktion	  gynnar	  arbetet	  med	  att	  klargöra	  kundernas	  behov	  och	  för	  att	  se-‐
dan	  möta	  dessa	  krav	  behövs	  ett	  nära	  samarbete	  (Kahn	  &	  Mentzer,	  1996).	  
	  
Pagell	  (2004)	  har	  tagit	  fram	  en	  tabell	  där	  han	  klassificerar	  olika	  grader	  av	  integration.	  Ta-‐
bellen	  består	  av	  tre	  nivåer	  av	  integration;	  fullständig	  intern	  integration,	  viss	  intern	  integra-‐
tion	  och	  ingen	  intern	  integration.	  Vid	  fullständig	  intern	  integration	  menar	  Pagell	  att	  funk-‐
tionerna	  lägger	  majoriteten	  av	  sin	  tid	  på	  interaktion	  samt	  samarbete	  och	  vid	  ingen	  intern	  
integration	   läggs	  en	  minoritet	  av	  tiden	  på	   interaktion	  och	  samarbete.	  Tabellen	   illustreras	  
nedan	  och	  har	  använts	  i	  denna	  studies	  analys	  för	  att	  undersöka	  fallföretagens	  integrations-‐
grad.	  
	  
Tabell	   1.	   Grader	   av	   integration.	  Baserad	  på:	  Pagell,	  M.	   (2004,	   s.	   467).	  Understanding	   the	   factors	   that	  
enable	  and	  inhibit	  the	  integration	  of	  operations,	  purchasing	  and	  logistics.	  Journal	  of	  Operations	  Manage-‐
ment.	  Vol.	  22,	  s.	  459-‐487.	  
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4 Beskrivning	  av	  fallföretagen	  
	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  delges	  den	  sekundärdata	  som	  samlats	  in	  genom	  fallföretagens	  hemsidor	  och	  
årsrapporter	   för	  att	  ge	  en	  kortfattad	  beskrivning	  och	  grundförståelse	   för	  de	   företag	  som	  
undersökts	  i	  studien.	  	  
	  

4.1	  Cervera	  
	  
Cervera	  är	  en	  av	  Sveriges	  ledande	  återförsäljare	  vad	  gäller	  produkter	  med	  fokus	  på	  köket	  
och	  matplatsen	  (Cervera,	  2014a).	  Företaget	  grundades	  år	  1987	  och	  består	   idag	  av	  75	  bu-‐
tiker	   runt	   om	   i	   Sverige,	   där	   20	   av	   butikerna	   drivs	   via	   franchise,	   samt	   e-‐handel	   (Cervera,	  
2012).	  På	  Cerveras	  hemsida	   (2014a)	   framgår	  att	  deras	  affärsidé	  är	  att	  genom	  en	   inspire-‐
rande	  butiksmiljö	  erbjuda	  ett	  brett	  sortiment	  av	  kvalitets-‐	  och	  designprodukter	  för	  matlag-‐
ning,	   servering	   och	   dekoration.	   Cervera	   erbjuder	   i	   några	   av	   sina	   större	   butiker	   även	   ett	  
belysnings-‐	   och	  möbelsortiment	   som	   är	   anpassat	   till	   kök	   och	  matplats	   (Cervera,	   2014a).	  
Cervera	  strävar	  efter	  att	  vara	  den	  intresserade	  kundens	  första	  val	  vad	  gäller	  kvalitetspro-‐
dukter	  kring	  umgänget	  i	  hemmet	  och	  för	  att	  ge	  sina	  kunder	  ett	  mervärde	  anses	  service	  och	  
kunskap	  vara	  av	  största	  vikt	  (Cervera,	  2014a).	  Under	  åren	  2012	  och	  2013	  genomförde	  fö-‐
retaget	  en	  mängd	  åtgärder	  gällande	  butikskoncept,	  butiks-‐	  och	  marknadskommunikation,	  
inköp,	  logistik,	  och	  administration	  (Cervera	  2014a;	  Cervera,	  2012).	  I	  dagsläget	  har	  Cervera-‐
kedjan	   cirka	   600	   anställda	   och	   år	   2013	   omsatte	   företaget	   omkring	   950	  miljoner	   kronor	  
(Cervera,	  2014a).	  
	  

4.2	  Glitter	  
	  
Glitter	  grundades	  under	  1970-‐talet	  i	  Söderköping	  och	  erbjuder	  ett	  brett	  sortiment	  av	  pris-‐
värda	  modesmycken	  och	  accessoarer	  till	  kvinnor	  i	  alla	  åldrar	  (Glitter,	  2014a).	  I	  Glitters	  aff-‐
ärsidé	  ingår	  också	  säljande	  service	  i	   inspirerande	  butiker,	  grossistförsäljning	  och	  e-‐handel	  
(Glitter,	  2014a).	  Idag	  består	  Glitter	  av	  250	  butiker	  i	  Sverige,	  Norge,	  Finland,	  Danmark	  och	  
Polen	   (Glitter,	   2014b).	   Företaget	   strävar	   enligt	   deras	   hemsida	   (2014a)	   efter	   att	   vara	   det	  
självklara	  valet	  vad	  gäller	   smycken,	  hår-‐	  och	  övriga	  accessoarer	   samt	  att	  alltid	  överträffa	  
kundernas	   förväntningar	  och	   förgylla	  deras	   vardag.	  Miljöfrågor	  och	   socialt	   ansvar	   ingår	   i	  
Glitters	  grundläggande	  värderingar	  och	  de	  tar	  ständigt	  ansvar	  för	  hur	  produkterna	  tillver-‐
kas	  (Glitter,	  2014c).	  Företaget	  hade	  under	  år	  2012	  en	  nettoomsättning	  på	  cirka	  190	  miljo-‐
ner	  kronor	  och	  ungefär	  1	  200	  anställda	  (Glitter,	  2012).	  
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4.3	  KappAhl	  
	  
KappAhl	  erbjuder	  prisvärt	  mode	  i	  egen	  design	  till	  kvinnor,	  män	  och	  barn,	  med	  särskilt	  fo-‐
kus	  på	  kvinnan	  mitt	  i	  livet	  då	  denna	  är	  en	  stor	  målgrupp	  med	  större	  köpkraft	  och	  lojalitet	  
än	   yngre	   kundgrupper	   (KappAhls,	   2013).	   KappAhl	   grundades	   år	   1953	   och	   är	   idag	   en	   av	  
Nordens	   ledande	  modekedjor	  vilket	  också	  är	  deras	  vision	  (KappAhl,	  2014a).	   I	  nuläget	  har	  
KappAhl	  närmare	  400	  butiker	   i	  Sverige,	  Norge,	  Finland	  och	  Polen	  samt	  en	  e-‐handelsbutik	  
(KappAhl,	  2014a).	  Enligt	  KappAhls	  årsredovisning	  (2013)	  framgår	  att	  KappAhl	  konkurrerar	  
med	   internationella	   och	   lokala	   kedjor,	   fristående	   butiker,	   varuhusens	  modeavdelningar,	  
stormarknader	  samt	  sporthandeln.	  Företaget	  var	  den	   första	  modekedjan	   i	  världen	  att	  bli	  
miljöcertifierad	  och	  deras	  hållbarhetsarbete	  pågår	  även	   idag	  då	  de	  ständigt	  arbetar	  med	  
frågor	  som	  rör	  miljö	  och	  socialt	  ansvar	  genom	  hela	  flödet	  (KappAhl,	  2014b).	  KappAhls	  sort-‐
iment	  består	  av	  18	  procent	  miljömärkt	  mode	  vilket	  syftar	  till	  att	  kunder	  ska	  känna	  sig	  tryg-‐
ga	  med	  varorna	  de	  köper	  på	  KappAhl	  (KappAhl,	  2014b).	  Företagets	  omsättning	  uppgick	  år	  
2013	  till	  4,8	  miljarder	  kronor	  och	  företaget	  har	  ungefär	  4	  500	  anställda	  (KappAhl,	  2013).	  
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5 Empiri	  från	  djupintervjuer	  med	  
fallföretagens	  funktioner	  

	  
	  
I	   detta	   avsnitt	   återges	  den	  primärdata	   som	   samlats	   in	   genom	  djupintervjuer	  med	   repre-‐
sentanter	  från	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  på	  respektive	  fallföretag.	  Inter-‐
vjupersonerna,	  deras	  befattning	  samt	  intervjutillfälle	  anges	  i	  tabellen	  nedan.	  
	  
Tabell	  2.	  Översikt	  intervjupersoner.	  

	  
	  

5.1	  Organisationsstruktur	  och	  -‐kultur	  
	  
Cervera	  
Cerveras	   logistikchef	  Hans	   Redig	   Bolin	   berättar	   att	   företaget	   under	   det	   senaste	   året	   har	  
samlokaliserat	  sitt	  huvudkontor,	  vilket	  innebär	  att	  de	  centrala	  funktionerna	  marknad,	  logi-‐
stik,	  ekonomi,	   IT,	  HR,	   inköp	  och	   försäljning	  nu	  är	  belägna	   i	   samma	  byggnad	   i	   Stockholm.	  
Idag	  arbetar	  det	   totalt	  40	  personer	  på	  Cerveras	  huvudkontor.	  Redig	  Bolin	   lyfter	   fram	  att	  
samlokaliseringen	   ger	   organisationen	   bättre	   förutsättningar	   än	   när	   funktionerna	   var	   ut-‐
spridda	   i	  olika	  städer.	  Marknadschefen	  Erika	  Dalle	  menar	  att	  samlokaliseringen	  möjliggör	  
en	  öppen	  organisationskultur.	  Redig	  Bolin	  menar	  att	  medarbetarna	  på	  huvudkontoret	  just	  
nu	   är	   i	   en	   rollsökningsfas	   då	   både	  marknads-‐,	   logistik-‐	   och	   inköpsfunktionen	   har	  många	  
nya	  medarbetare	  och	  att	  kulturen	  därför	  ännu	  inte	  hunnit	  sätta	  sig.	  I	  nuläget	  arbetar	  Cer-‐
vera	  med	   ett	   kultur-‐	   och	   värderingsprojekt	   för	   att	   skapa	   en	   gemensam	   och	   stark	   kultur	  
med	  tydliga	  riktlinjer	  för	  hur	  medarbetarna	  ska	  uppträda	  mot	  varandra	  och	  vad	  som	  är	  vik-‐
tigt	  för	  Cervera.	  Företagets	  värdegrund	  förespråkar	  att	  medarbetarna	  ska	  ha	  en	  positiv	  in-‐
ställning	  och	  vara	  serviceorienterade.	  Cerveras	  slogan	  “Bjud	  mer”	   innebär	  att	  konsumen-‐
terna	  ska	  bjuda	  in	  sina	  grannar	  eller	  sin	  familj	   lite	  oftare	  och	  Redig	  Bolin	  menar	  att	  detta	  
även	  genomsyrar	  organisationskulturen	  där	  medarbetarna	  uppmanas	  att	  anstränga	  sig	  lite	  
extra	  i	  alla	  situationer.	  För	  att	  ytterligare	  bidra	  till	  en	  positiv	  organisationskultur	  på	  huvud-‐
kontoret	  berättar	  Dalle	  att	  de	  även	  har	  after	  work	  en	  gång	  i	  månaden.	  
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Glitter	  
Håkan	  Ahnstedt,	   lagerchefen	  på	  Glitter,	   berättar	   att	   företagets	   funktioner	   är	  belägna	  på	  
två	  separata	  kontor.	  På	  kontoret	  i	  Stockholm	  sitter	  Glitters	  VD,	  ledningsgruppen,	  landsche-‐
fen	   för	   Sverige,	  marknadsfunktionen,	   inköpsfunktionen,	   controllerfunktionen	   samt	   delar	  
av	  försäljningsfunktionen.	  I	  Söderköping	  är	  lagret,	  logistikfunktionen,	  supply	  chain,	  ekono-‐
mifunktionen,	  viss	  administration	  och	  delar	  av	  HR-‐funktionen	  belägna.	  PR-‐ansvarig	  Rebe-‐
cca	  Naess	  berättar	  att	  det	  arbetar	  cirka	  30	  personer	  på	  vardera	  kontor.	  Ahnstedt	  menar	  
att	   samarbetet	  mellan	   logistikfunktionen	   och	  marknadsfunktionen	   i	   nuläget	   fungrar	   bra	  
men	   att	   det	   givetvis	   skulle	   vara	   en	   fördel	   för	   kommunikationen	   om	   funktionerna	   satt	   i	  
samma	  byggnad.	  Vad	  gäller	  företagskulturen	  förklarar	  Naess	  att	  Glitter	  är	  ett	  företag	  med	  
högt	  i	  tak	  och	  med	  en	  familjär	  stämning.	  Ahnstedt	  beskriver	  kulturen	  på	  Glitter	  som	  presti-‐
gelös	  med	  en	  öppen	  stämning	  där	  alla	  är	  välkomna	  med	  sina	  åsikter	  och	  idéer.	  Vidare	  upp-‐
lever	  både	  Naess	  och	  Ahnstedt	  att	  det	  eventuellt	  kan	  finnas	  vissa	  skillnader	  i	  kulturen	  mel-‐
lan	  marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   på	   grund	   av	   den	   geografiska	   separation-‐
en.	  Naess	   tror	   exempelvis	   att	  det	   generellt	   är	   större	  personalomsättning	   i	   större	   städer.	  
Eftersom	  funktionerna	  är	  belägna	  i	  olika	  städer	  menar	  Ahnstedt	  att	  de	  på	  logistikfunktion-‐
en	  inte	  ser	  hur	  medarbetarna	  på	  marknadsfunktionen	  arbetar	  dagligen	  och	  att	  det	  kan	  va-‐
ra	  bidragande	  till	  den	  eventuella	  kulturskillnaden.	  
	  
KappAhl	  
På	  KappAhls	  huvudkontor	  i	  Mölndal	  arbetar	  cirka	  300	  medarbetare	  och	  där	  sitter	  företag-‐
ets	  samtliga	  funktioner:	   inköp,	   logistik,	  marknad,	   IT,	  ekonomi,	  HR	  och	  försäljning.	  Huvud-‐
kontoret	  är	  uppdelat	  på	  en	  huvudkontorsbyggnad	  och	  en	  distributionscentral	  som	  är	  pla-‐
cerade	  ungefär	  100	  meter	  från	  varandra.	  I	  distributionscentralen	  är	  logistikfunktionen	  till-‐
sammans	  med	  avdelningen	  för	  expansion	  samt	  säkerhet	  belägna	  medan	  övriga	  funktioner	  
är	   placerade	   i	   huvudkontorsbyggnaden.	  Marknadsföraren	   Christina	   Legefors	   berättar	   att	  
alla	  medarbetare	  på	  KappAhl	  arbetar	  mot	  de	  fem	  hörnstenarna	  finkänsla,	  tydlighet,	  mod,	  
energi	  och	  kreativitet.	  Enligt	   logistikchefen	  Johan	  Engen	  finns	  det	  ett	  starkt	  samarbetskli-‐
mat	  inom	  organisationen	  där	  medarbetarna	  uppmuntras	  att	  samarbeta	  och	  hjälpa	  varan-‐
dra.	  Vidare	  anser	  Engen	  att	  relationerna	  mellan	  medarbetarna	  både	  i	  och	  mellan	  funktio-‐
nerna	   är	   bra	   vilket	   ytterligare	   förbättrar	   företagskulturen.	   Engen	   förklarar	   även	   att	   det	  
finns	  en	  vilja	  att	  arbeta	  tillsammans	  och	  att	  samtliga	  medarbetare	  är	  öppna	  och	  prestige-‐
lösa	  i	  sitt	  arbete.	  	  
	  

5.2	  Funktionernas	  arbetsuppgifter	  
	  
Cerveras	  marknadsfunktion	  
På	  Cervera	  arbetar	  marknadsfunktionen	  bland	  annat	  med	  att	  ta	  fram	  en	  kommersiell	  plan	  
tillsammans	  med	  den	  kommersiella	  gruppen	  som	  består	  av	  marknadsfunktionen,	  logistik-‐
funktionen,	  inköpsfunktionen	  och	  försäljningsfunktionen.	  I	  denna	  plan	  fastställs	  företagets	  
viktiga	  perioder,	  hur	  mycket	  försäljningsintäkter	  som	  ska	  drivas	  in	  under	  respektive	  period	  
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samt	  vilka	  kampanjer	  som	  ska	  driva	  försäljningen.	  Det	  är	  marknadsfunktionen	  som	  är	  hu-‐
vudansvarig	  för	  den	  kommersiella	  planen	  och	  dess	  samordning.	  Den	  kommersiella	  planen	  
omvandlas	  av	  marknadsfunktionen	  till	  extern	  kommunikation	  som	  syftar	  till	  att	  locka	  kun-‐
der	   till	  butikerna.	  För	  att	   locka	  kunder	  arbetar	   funktionen	  bland	  annat	  med	  olika	   teman,	  
kampanjer	  och	  prisaktiviteter.	  
	  
Enligt	  marknadschefen	  Dalle	  är	  marknadsfunktionens	   främsta	  uppgift	  att	   stärka	  Cerveras	  
varumärke,	  driva	  kundbesök	  och	  därigenom	  indirekt	  driva	  försäljningen.	  Det	  är	  även	  mark-‐
nadsfunktionens	  uppgift	   att	   skicka	  ut	   information	   till	   butikerna	   angående	   skyltning	   samt	  
kampanjytor.	  Marknadschefen	   styr	   alla	   Cerveras	   butiker,	   de	   helägda,	   franchise	   samt	  NK	  
Glas,	  Porslin	  &	  Kök.	  Förutom	  marknadschefen,	  som	  styr	  det	  övergripande	  arbetet,	  består	  
marknadsfunktionen	  av	  två	  marknadskoordinatorer,	  en	  grafiker,	  en	  e-‐handelsansvarig,	  en	  
ansvarig	  för	  butiksexponeringen	  och	  en	  som	  ansvarar	  för	  butikernas	  utformning.	  Dalle	  me-‐
nar	  att	  marknadsfunktionen	  på	  Cervera	  är	  en	  relativt	  slimmad	  funktion	  där	  några	  av	  med-‐
arbetarna	  också	  är	  nya	  på	  sina	  positioner.	  	  
	  
Dalle	  menar	  att	  marknadsfunktionen	  vet	  tämligen	  mycket	  om	  logistikfunktionen	  och	  dess	  
arbetsuppgifter	  på	  en	  övergripande	  nivå.	  Det	  mesta	  får	  de	  reda	  på	  genom	  de	  möten	  som	  
den	  kommersiella	  gruppen	  har	  gemensamt.	  Vidare	  menar	  Dalle	  att	  de	  aldrig	  är	  involvera-‐
de	   i	   det	   exakta	   leveransschemat	   eller	   beställningskvantiteterna.	   Dalle	   beskriver	   att	   hon	  
inte	  på	  detaljnivå	  behöver	  vara	  involverad	  i	  vilka	  system	  som	  logistikfunktionen	  använder	  
men	  att	  marknadsfunktionen	  behöver	  information	  om	  hur	  påfyllningen	  fungerar	  samt	  hur	  
stort	   lager	   i	   butikerna	   som	  behövs.	   Då	   funktionerna	   både	   profil-‐	   och	   kompetensmässigt	  
ligger	   långt	   ifrån	   varandra	  menar	  Dalle	   att	   de	   på	  marknadsfunktionen	   inte	   behöver	   full-‐
ständig	  kunskap	  om	  logistikfunktionens	  arbetsområden.	  Vidare	  anser	  hon	  att	  medarbetar-‐
na	  på	  marknadsfunktionen	  i	  nuläget	  kan	  tillräckligt	  mycket	  om	  logistik	  för	  att	  kunna	  arbeta	  
effektivt.	  
	  
Cerveras	  logistikfunktion	  
Logistikchefen	  Redig	  Bolin	  förklarar	  att	  logistikfunktionen	  är	  en	  nyligen	  tillsatt	  funktion	  in-‐
om	  organisationen	  och	  att	  han	  är	  den	  första	  formella	  logistikchefen.	  Funktionen	  har	  funn-‐
its	   sedan	   i	  början	  av	  2013	  och	  består	   i	  dagsläget	  av	  sex	  medarbetare.	  Logistikfunktionen	  
ansvarar	   främst	   för	   informations-‐	  och	  varuflödet	   från	   leverantör	   till	  butik	  med	  uppgiften	  
att	  matcha	  utbudet	  till	  kundernas	  efterfrågan.	  Det	  är	  även	  logistikfunktionens	  uppgift	  att	  
se	  till	  att	  de	  varor	  som	  specificerats	   i	  den	  kommersiella	  planen	  finns	  på	  plats	   i	  butikerna.	  
Vidare	  förklarar	  Redig	  Bolin	  att	  det	  också	  är	  logistikfunktionens	  uppgift	  att	  tillgodose	  butik-‐
erna	  med	  påfyllning	  av	  varor	  när	  butikerna	  säljer	  mer	  än	  förväntat	  samtidigt	  som	  funktion-‐
en	  behöver	  kunna	  agera	  när	  försäljningen	  blir	  mindre	  än	  förväntat.	  Redig	  Bolin	  menar	  att	  
det	  är	  en	  utmaning	  att	  hitta	  en	  optimal	  lagernivå	  och	  att	  detta	  är	  något	  som	  de	  ständig	  ar-‐
betar	  med.	  Logistikfunktionen	  har	  även	  ansvaret	  för	  artikelregistret,	  fördelning	  av	  varor	  till	  
respektive	  butik	  samt	  reklamationer	  från	  konsumenter	  och	  transport.	  På	  Cervera	  har	  logi-‐
stikfunktionen	   också	   hand	   om	   betalning	   av	   tullavgifter	   och	   registrering	   mot	   Tullverket	  
samt	  ansvar	  för	  att	  bistå	  med	  statistikunderlag	  så	  att	  marknadsfunktionen	  och	  inköpsfunk-‐
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tionen	  kan	  göra	  rimliga	  prognoser.	  Redig	  Bolin	  berättar	  att	  det	   i	  dagsläget	  också	  genom-‐
förs	  en	  stor	   förändringsprocess	  där	   logistikfunktionen	  arbetar	  med	  att	  centralisera	  distri-‐
bution	  och	  logistik.	  Cervera	  har	  ett	  outsourcat	  centrallager	  i	  Jönköping	  dit	  de	  köper	  in	  var-‐
or	   från	  svenska,	  europeiska,	  amerikanska	  samt	  asiatiska	   företag.	  Tidigare	  hade	  butikerna	  
ansvaret	  för	  att	  göra	  inköp	  och	  beställningar	  men	  nu	  ska	  detta	  gå	  via	  centrallagret.	  	  	  
	  
Redig	  Bolin	  anser	  att	   funktionen	  har	  en	   relativt	  god	   insyn	   i	  marknadsfunktionens	  arbets-‐
uppgifter	   och	   ansvarsområden,	  mycket	   tack	   vare	   den	   kommersiella	   planen.	   Genom	   den	  
kommersiella	   planen	   får	  medarbetarna	   på	   logistikfunktionen	   information	   om	  marknads-‐
funktionens	  planer	  vad	  gäller	  exempelvis	  sortiment	  och	  annonser.	  Redig	  Bolin	  lyfter	  fram	  
att	  det	  finns	  utvecklingsmöjligheter	  vad	  gäller	  informationen	  från	  marknadsfunktionen	  då	  
deras	  planer	  hittills	  varit	  väldigt	  breda,	  vilket	  har	  gjort	  att	  logistikfunktionen	  haft	  svårighet-‐
er	  att	  prioritera.	  Just	  nu	  arbetar	  funktionerna	  med	  att	  ta	  fram	  en	  prioriteringsordning	  för	  
att	  undvika	  misstag	  såsom	  att	  prioritera	  en	  vara	  på	  kampanj	  med	  samma	  uppmärksamhet	  
som	  en	  vara	  som	  inte	  är	  på	  kampanj.	  
	  
Glitters	  marknadsfunktion	  
Glitter	  har	  en	  central	  marknadsavdelning	   som	  är	  belägen	   i	   Stockholm	  och	  består	  av	   fyra	  
medarbetare.	   Förutom	   PR-‐ansvarig	   Naess	   som	   arbetar	  med	   PR,	   samarbeten	   och	   sociala	  
medier	  finns	  en	  marknadschef	  som	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  hela	  funktionen.	  In-‐
om	  funktionen	  finns	  även	  en	  visual	  merchandiser	  som	  arbetar	  med	  butiksexponering,	  styr-‐
ning	  av	  varuförsörjningen	  och	  den	  visuella	  kommunikationen	  i	  butikerna.	  Slutligen	  berätt-‐
ar	  Naess	  att	  det	  finns	  en	  marknadskoordinator	  vars	  fokusområde	  är	  att	  koordinera	  fram-‐
tida	  kampanjer	  och	  har	  i	  sitt	  arbete	  kontakt	  med	  reklambyråer	  och	  tryckerier	  för	  att	  säker-‐
ställa	   att	   skyltmaterial	   kommer	   ut	   till	   butikerna.	  Naess	   förklarar	   att	   det	   endast	   är	   dessa	  
fyra	  personer,	   alla	  med	  olika	   kompetensområden,	   som	  ansvarar	   för	   samtliga	   fem	   länder	  
och	  att	  det	  ibland	  krävs	  att	  de	  hjälper	  varandra.	  
	  
Naess	  förklarar	  att	  hon	  anser	  sig	  själv	  ha	  bra	  koll	  på	  logistikfunktionens	  arbete	  då	  hon	  ar-‐
betat	  på	  Glitter	   sedan	  2002	  och	  då	  hon	   tidigare,	  när	   samtliga	   funktioner	   var	  placerade	   i	  
samma	  byggnad	  i	  Söderköping,	  arbetade	  nära	  logistikfunktionen	  och	  lagret.	  Enligt	  Naess	  är	  
det	  viktigt	  att	  medarbetarna	  på	  en	  marknadsavdelning	  har	  en	  övergripande	  förståelse	  för	  
logistik,	  detta	  för	  att	  undvika	  att	  goda	  idéer	  och	  intentioner	  inte	  kan	  verkställas	  på	  gru-‐nd	  
av	  bristande	   insikt	   i	   logistikfunktionens	  arbete.	  Naess	  upplever	  att	  denna	  förståelse	  finns	  
hos	  medarbetarna	  på	  Glitters	  marknadsfunktion.	  
	  
Glitters	  logistikfunktion	  
Lagerchefen	  Ahnstedt	  berättar	  att	  han	  är	  en	  av	  medarbetarna	  på	  Glitters	   logistikfunktion	  
och	  att	  han	  är	  direkt	  ansvarig	  under	  logistikchefen.	  Ahnstedt	  förklarar	  vidare	  att	  det	  i	  nu-‐
läget	  arbetar	  15	  personer	  på	  lagret	  och	  logistikfunktionen	  i	  Söderköping.	  Logistikfunktion-‐
en	  ansvarar	  för	  att	  plocka	  och	  packa	  ordrar	  till	  Glitters	  alla	  250	  butiker.	  Ahnstedt	  förklarar	  
att	   företaget	   i	   nuläget	   har	   ett	   automatordersystem	   till	   butikerna	   vilket	   innebär	   att	   varje	  
butik	  får	  automatisk	  påfyllning	  av	  de	  varor	  de	  säljer.	  Tidigare	  hade	  Glitters	  butiker	  ansvar-‐
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et	  för	  att	  göra	  beställningar	  och	  Ahnstedt	  menar	  att	  det	  då	  blev	  ett	  mer	  ojämnt	  varuflöde	  
än	  vad	  det	  är	  med	  den	  automatiska	  påfyllningen	  i	  nuläget.	  I	  logistikfunktionen	  ingår	  avdel-‐
ningen	  supply	  chain,	  som	  består	  av	  fem	  personer	  med	  ansvar	  för	  bevakning	  och	  styrning	  
av	  ordrar.	  Ahnstedt	  förklarar	  vidare	  att	  supply	  chain	  även	  har	  koll	  på	  vilka	  artiklar	  som	  ska	  
ingå	  i	  företagets	  kampanjer	  och	  att	  de	  har	  mycket	  kontakt	  med	  marknadsfunktionen.	  En-‐
ligt	  Ahnstedt	  kan	  supply	  chain	  ibland	  ses	  som	  en	  länk	  mellan	  inköpsfunktionen,	  marknads-‐
funktionen	  och	  lagret.	  	  
	  
Vad	  gäller	  marknadsfunktionens	  arbetsuppgifter	  menar	  Ahnstedt	  att	  de	  gärna	  skulle	  veta	  
mer	  om	  hur	  de	  arbetar.	  Han	  menar	  att	  då	  funktionerna	  är	  belägna	  i	  olika	  städer	  vet	  de	  inte	  
exakt	  hur	  de	  arbetar	  på	  marknadsfunktionen	  mer	  än	  vad	  som	  framkommer	  på	  deras	  gem-‐
ensamma	  möten.	  
	  
KappAhls	  marknadsfunktion	  
Marknadsfunktionen	  på	  KappAhl	  ansvarar	  för	  hela	  processen	  vad	  gäller	  planering	  av	  kam-‐
panjer.	  Företaget	   tar	  varje	  år	   fram	  22	  kampanjer	  och	  marknadsföraren	  Legefors	  berättar	  
att	  funktionen	  således	  lägger	  en	  stor	  del	  av	  sin	  arbetstid	  på	  detta.	  Vidare	  förklarar	  hon	  att	  
funktionen	  arbetar	  med	  företagets	  externa	  media	  där	  de	  bland	  annat	  tar	  fram	  en	  media-‐
strategi	  för	  samtliga	  länder	  som	  företaget	  verkar	  i.	  Legefors	  berättar	  att	  det	  är	  hon,	  ytterli-‐
gare	   en	  marknadsförare	   och	   en	   reklamchef	   som	   arbetar	  med	   dessa	   uppgifter.	   På	  mark-‐
nadsfunktionen	  arbetar	  totalt	  30	  medarbetare	  där	  några	  har	  ansvar	  för	  hemsidan,	  e-‐hand-‐
elsbutiken	  och	  sociala	  medier.	  En	  annan	  grupp	  på	  funktionen	  arbetar	  med	  KappAhls	  kon-‐
cept,	  hur	  butikerna	  ska	  se	  ut	  vad	  gäller	  bland	  annat	  skyltfönster	  och	  möblering.	  Legefors	  
förklarar	  vidare	  att	  företaget	  har	  en	  intern	  byrå	  som	  tar	  fram	  och	  producerar	  alla	  kampanj-‐
idéer.	   Inom	   funktionen	   arbetar	   även	   några	   specialiserade	   medarbetare	   med	   KappAhls	  
kundklubb.	  
	  
Legefors	  berättar	  att	  de	  på	  marknadsfunktionen	   inte	  vet	  särskilt	  mycket	  om	   logistikfunk-‐
tionen	  då	  de	   vanligtvis	   inte	   arbetar	  direkt	  med	  dem.	  Vidare	   förklarar	   Legefors	   att	  mark-‐
nadsfunktionen	  arbetar	  mer	  med	  inköpsfunktionen,	  när	  det	  gäller	  produkter	  och	  kampan-‐
jer,	  som	  sedan	  har	  kontakt	  med	  logistikfunktionen	  för	  att	  fördela	  varorna	  och	  se	  till	  att	  de	  
levereras	  i	  tid.	  
	  
KappAhls	  logistikfunktion	  
På	  KappAhl	   har	   logistikfunktionen	   ansvar	   för	   den	   fysiska	   varuförflyttningen,	   det	   vill	   säga	  
förflyttningen	  av	  varor	  från	  leverantör	  till	  butik.	  Det	  är	  även	  logistikfunktionens	  uppgift	  att	  
bevaka	  varuförflyttningen	  och	  anpassa	  distributionssystemet	  efter	  butikernas	  påfyllnads-‐
behov.	   Logistikchefen	   Engen	   berättar	   att	   de	   också	   ansvarar	   för	   den	   operativa	   driften	   av	  
KappAhls	  e-‐handelsbutik.	  Vidare	  förklarar	  Engen	  att	  det	   i	  nuläget	  finns	  drygt	  100	  heltids-‐
tjänster	  på	  logistikfunktionen	  samt	  att	  medarbetarna	  har	  olika	  roller	  och	  arbetsuppgifter,	  
funktionen	   består	   bland	   annat	   av	   både	   tjänstemän	   och	   operatörer.	   Engen	   förklarar	   att	  
logistikfunktionen	  har	  ett	  nära	  samarbete	  med	  en	  funktion	  som	  kallas	  varustyrningen.	  Han	  
beskriver	   att	   varustyrningen	  arbetar	  mellan	  marknadsfunktionen,	   inköpsfunktionen	   samt	  
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logistikfunktionen	  och	  koordinerar	  mycket	  av	  det	  interna	  arbetet.	  Varustyrningen	  arbetar	  
bland	  annat	  med	  att	  planera	  processer	  och	   ser	   till	   att	   rätt	   information	   finns	   i	   företagets	  
affärssystem.	  Varustyrningens	  uppgift	  är	  även	  att	   i	   samråd	  med	   logistikfunktionen	  ta	  be-‐
slut	  angående	  prioritering	  av	  varor.	  
	  
Engen	  anser	  sig	  inte	  kunna	  speciellt	  mycket	  om	  marknadsfunktionen	  och	  dess	  arbetsupp-‐
gifter.	  Han	  har	  dock	  en	  del	  kunskap	  om	  vilka	  de	  är	  och	  ungefär	  vad	  de	  gör	  men	  är	  vidare	  
inte	  insatt	  i	  deras	  mål	  eller	  vad	  de	  styrs	  av.	  
	  

5.3	  Interaktion	  mellan	  funktionerna	  
	  
Cervera	  
Cerveras	  kalenderår	  styrs	  av	  den	  kommersiella	  planen	  som	  marknadsfunktionen	  och	  logi-‐
stikfunktionen	  tillsammans	  med	  försäljningsfunktionen	  och	  inköpsfunktionen	  tar	  fram.	  Lo-‐
gistikchefen	  Redig	  Bolin	  lyfter	  fram	  att	  de	  i	  den	  gemensamma	  planeringen	  med	  marknads-‐
funktionen	  bland	  annat	   försöker	  skapa	  större	  tidsbuffertar	   för	  att	  säkerställa	  att	  varuför-‐
sörjningen	  hinner	  med	  vid	  eventuella	  förändringar.	  Marknadschefen	  Dalle	  förklarar	  att	  lo-‐
gistikfunktionen	  är	  den	  funktion	  som	  är	  minst	  delaktig	  i	  själva	  planeringsprocessen	  då	  pla-‐
nering	  av	  kampanjer	  och	  liknande	  inte	  är	  en	  del	  av	  deras	  arbetsuppgifter.	  Dalle	  menar	  vi-‐
dare	  att	  en	  stor	  del	  av	   logistikfunktionens	  arbete	  startar	  efter	  att	  planeringen	  är	  genom-‐
förd	  då	  de	  tar	  vid	  och	  arbetar	  för	  att	  uppnå	  det	  som	  planerats.	  Vidare	  förklarar	  Dalle	  att	  in-‐
köpsfunktionen	  oftare	  har	  planeringsmöten	  med	  logistikfunktionen	  än	  vad	  marknadsfunk-‐
tionen	  har.	  
	  
På	   Cervera	   har	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   kommersiella	   möten	   varje	  
måndag	  tillsammans	  med	  inköpsfunktionen	  och	  försäljningsfunktionen.	  Under	  mötena	  gås	  
föregående	  veckas	  försäljning	  igenom	  samt	  vad	  som	  händer	  här	  näst	  och	  vilka	  de	  viktiga-‐
ste	  uppgifterna	  är	  framöver.	  På	  detta	  sätt	  säkerställs	  att	  samtliga	  funktioner	  har	  informa-‐
tion	  om	  vad	  som	  är	  på	  gång.	  Både	  Dalle	  och	  Redig	  Bolin	  anser	  att	  antalet	  möten	  är	  på	  en	  
bra	  nivå	  i	  nuläget.	  Redig	  Bolin	  beskriver	  att	  det	  skulle	  vara	  en	  nackdel	  att	  öka	  kommunika-‐
tionen	  genom	  exempelvis	  möten	  då	  det	  skulle	  ta	  för	  mycket	  tid	  från	  respektive	  funktions	  
dagliga	  arbetsuppgifter.	  
	  
Både	   logistikchefen,	   Redig	   Bolin,	   och	   marknadschefen,	   Dalle,	   sitter	   med	   i	   Cerveras	   led-‐
ningsgrupp	  och	  det	  är	   ledningsgruppen	  som	  fastställer	  den	  kommersiella	  planen.	  Här	   får	  
logistikfunktionen,	  som	  inte	  är	  lika	  delaktig	  i	  planeringsprocessen,	  möjlighet	  att	  påverka	  in-‐
nehållet	  och	  de	  framtida	  planerna.	  Medlemmarna	  i	   ledningsgruppen	  arbetar	  relativt	  nära	  
varandra	  och	  genomför	  ibland	  olika	  övningar	  tillsammans	  vilket	  stärker	  relationen	  mellan	  
marknadschefen	  och	   logistikchefen.	  Redig	  Bolin	   förklarar	   att	   då	   alla	   funktioner	   är	   repre-‐
senterade	  i	   ledningsgruppen	  kan	  respektive	  funktions	  agenda	  delges	  de	  övriga	  funktions-‐
företrädarna	  på	  ett	  smidigt	  sätt.	  Förutom	  de	  kommersiella	  veckomötena	  på	  måndagar	  och	  
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ledningsmötena	   har	  marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   inga	   andra	   regelbundna	  
eller	  fasta	  möten	  tillsammans.	  Däremot	  har	  funktionerna	  ett	  flertal	  möten	  per	  månad	  in-‐
om	  de	  funktionsövergripande	  projekt	  som	  Cervera	  bedriver.	  
	  
Redig	  Bolin	  beskriver	   att	   logistikfunktionen	  har	   en	  del	  mailkontakt	  med	  både	  marknads-‐
funktionen	  och	  övriga	  funktioner	  samt	  att	  fördelen	  med	  mail	  är	  att	  varje	  person	  själv	  kan	  
styra	  över	  när	  den	  har	  tid	  att	  respondera.	  Han	  beskriver	  vidare	  att	  det	  finns	  vissa	  problem	  
med	  vilka	  krav	  som	  kan	  ställas	  på	  den	  typen	  av	  interaktion.	  Det	  råder	  i	  nuläget	  till	  exempel	  
oklarheter	  om	  när	  medarbetarna	  senast	  behöver	  respondera	  på	  ett	  mail	  och	  vilka	  som	  be-‐
höver	  ta	  del	  av	  vilken	  information.	  Marknadschefen	  Dalle	  menar	  att	  då	  funktionerna	  sitter	  
i	  samma	  byggnad	  är	  det	  enkelt	  att	  gå	  över	  till	  varandras	  kontor	  och	  diskutera	  när	  behovet	  
uppstår,	  vilket	  enligt	  henne	  fungerar	  bra.	  
	  
Glitter	  
Naess,	  PR-‐ansvarig	  på	  Glitter,	  berättar	  att	  marknadsfunktionen,	  logistikfunktionen	  och	  in-‐
köpsfunktionen	  har	  en	  gemensam	  planering	  som	  de	  arbetar	  efter.	   Lagerchefen	  Ahnstedt	  
beskriver	  att	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  behöver	  planera	  tillsammans	  in-‐
för	  Glitters	  kampanjer,	  detta	  för	  att	  varorna	  ska	  kunna	  packas	  och	  skickas	  i	  tid.	  Det	  är	  en-‐
ligt	  Naess	  viktigt	  att	   funktionerna	  stämmer	  av	  med	  varandra	  så	  att	  allt	   fungerar	  som	  det	  
ska.	  Glitters	  lagerchef	  Ahnstedt	  beskriver	  att	  representanter	  från	  marknadsfunktionen,	  lo-‐
gistikfunktionen,	   inköpsfunktionen,	  controller-‐funktionen	  samt	  supply	  chain	  har	  något	  de	  
kallar	   för	  MIL-‐möten	  via	   telefon	  en	  till	   två	  gånger	  varje	  månad.	  Ordet	  MIL	  står	   för	  mark-‐
nadsfunktionen,	   inköpsfunktionen	  och	   logistikfunktionen.	  Dessa	  möten	   infördes	   för	   cirka	  
två	  år	  sedan	  och	  Ahnstedt	  berättar	  att	  de	  sedan	  dess	  har	  fungerat	  bra	  och	  löst	  många	  av	  
de	  kommunikationsproblem	  som	  fanns	  tidigare.	  På	  mötena	  diskuteras	  det	  löpande	  arbet-‐
et,	  avstämningar	  görs	  och	  personerna	  informerar	  varandra	  om	  vad	  som	  händer	  framöver.	  
Det	   finns	  en	  agenda	   inför	  mötena	  men	  Naess	  berättar	  att	  om	  det	  är	  ärenden	  som	  dyker	  
upp	  utanför	  agendan	  så	  diskuteras	  även	  det.	  Ahnstedt	  menar	  att	  dessa	  möten	  är	  väldigt	  
viktiga	  och	  han	  anser	  att	  det	  i	  nuläget	  varken	  behövs	  fler	  eller	  färre	  möten.	  Han	  lyfter	  fram	  
att	  de	  självklart	  sätter	  in	  extra	  möten	  om	  det	  är	  något	  speciellt	  som	  behöver	  planeras	  eller	  
diskuteras.	  Vidare	  förklarar	  Ahnstedt	  att	  de	  tidigare	  hade	  dessa	  möten	  en	  gång	  varje	  vecka	  
men	   att	  medarbetarna	   då	   kände	   att	   det	   tog	   för	  mycket	   tid	   från	   övriga	   arbetsuppgifter.	  
Naess	  anser	  också	  att	  antalet	  möten	  är	  på	  en	  bra	  nivå	  i	  nuläget	  och	  att	  det	  inte	  behövs	  fler	  
möten	  för	  mötens	  skull.	  Hon	  tycker	  istället	  det	  är	  viktigare	  att	  det	  finns	  en	  tydlig	  agen-‐da	  
och	  att	  mötena	  hålls	  effektiva	  när	  medarbetarna	  väl	  har	  möten.	  Vidare	  förklarar	  Naess	  att	  
Glitters	   ledningsgrupp	   träffas	   kontinuerligt	   och	   att	   de	   då	   fattar	   de	   större	   besluten	   som	  
påverkar	  hela	  organisationen.	  
	  
Ahnstedt	   och	  Naess	   berättar	   att	   funktionerna	  utöver	  MIL-‐möten	   inte	  har	   några	   inplane-‐
rade	  möten	  men	  att	  de	  har	  en	  del	  kontakt	  via	   telefon	  och	  mail.	  Kontakten	  äger	  rum	  när	  
behov	  finns	  och	  de	  båda	  menar	  att	   logistikfunktionen	  och	  marknadsfunktionen	  uppskatt-‐
ningsvis	   har	   telefon-‐	   eller	  mailkontakt	   någon	   gång	   i	   veckan.	   Lagerchefen	  Ahnstedt	   lyfter	  
dock	  fram	  att	  de	  vid	  vissa	  tillfällen	  kan	  ha	  kontakt	  med	  marknadsfunktionen	  flera	  gånger	  
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på	  en	  dag	  om	  det	  är	  något	  speciellt	  eller	  akut	  som	  inträffar.	  Ahnstedt	  menar	  att	  kontakten	  
vanligtvis	   handlar	   om	  huruvida	   varor	   ska	   skickas	   direkt	   från	   leverantören	   eller	   via	   lagret	  
och	  då	  behöver	  bland	  annat	  priser	  och	  fraktkostnader	  diskuteras.	  Vad	  gäller	  telefon-‐	  och	  
mailkontakten	  menar	  Ahnstedt	  och	  Naess	  att	  även	  den	  kommunikationen	  är	  på	  en	  bra	  ni-‐
vå	  i	  nuläget.	  
	  
KappAhl	  
Logistikchefen	  Engen	  och	  marknadsföraren	  Legefors	  beskriver	  att	  marknadsfunktionen	  ut-‐
formar	  en	  plan	  inför	  kommande	  kampanjer	  och	  att	  denna	  synliggörs	  för	  övriga	  funktioner	  
via	  KappAhls	  delade	  affärssystem.	  Det	  är	  vidare	  denna	  planering	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
logistikfunktionens	   arbete	  med	   varuflödet	   och	   Engen	   förklarar	   att	   de	   utefter	   planen	   be-‐
stämmer	  vilka	  artiklar	  som	  ska	  ha	  högst	  prioritering.	  
	  
Vad	   gäller	  möten	   förklarar	   Engen	  att	   vissa	  medarbetare	  på	   logistikfunktionen	  och	  mark-‐
nadsfunktionen	  har	  möten	  en	  gång	   i	  veckan	  gällande	  e-‐handelsbutiken.	  Han	  förklarar	  att	  
det	  är	  logistikfunktionen	  och	  marknadsfunktionen	  som	  driver	  e-‐handeln	  och	  att	  det	  därför	  
krävs	  ett	  nära	  samarbete	  mellan	   funktionerna.	  Varken	  marknadsföraren	  eller	   logistikche-‐
fen	  är	  delaktiga	  under	  dessa	  möten	  och	  de	   två	   funktionerna	  har	   inte	  heller	  några	  andra	  
möten	   med	   varandra.	   Då	   varustyrningen	   arbetar	   med	   att	   koordinera	   processer	   mellan	  
marknadsfunktionen,	   inköpsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	  menar	   Engen	   att	   det	   inte	  
finns	  några	  direkta	  fördelar	  med	  att	  öka	  antalet	  möten	  med	  marknadsfunktionen.	  Både	  Le-‐
gefors	  och	  Engen	  anser	  att	  antalet	  möten	  är	  på	  en	  bra	  nivå	  i	  nuläget.	  Engen	  menar	  att	  ett	  
möte	  i	  sig	  inte	  ger	  något	  värde	  utan	  att	  det	  måste	  finnas	  relevanta	  frågor	  att	  diskutera,	  vil-‐
ket	  det	  enligt	  hans	  uppfattning	  inte	  gör	  just	  nu.	  Legefors	  förklarar	  dock	  att	  ytterligare	  mö-‐
ten	  eventuellt	  skulle	  kunna	  leda	  till	  en	  förbättring	  i	  form	  av	  effektivare	  styrning	  av	  produk-‐
ter	  till	  butikerna.	  Engen	  lyfter	  även	  fram	  att	  fler	  möten	  med	  marknadsfunktionen	  och	  in-‐
köpsfunktionen	  eventuellt	  skulle	  kunna	  leda	  till	  ett	  jämnare	  varuflöde.	  Han	  menar	  dock	  att	  
det	  är	  viktigt	  att	  alltid	  effektivisera	  mötesstrukturen	  för	  att	   inte	  behöva	  ha	  fler	  möten	  än	  
nödvändigt.	  
	  
Legefors,	  marknadsföraren	  på	  KappAhl,	  förklarar	  att	  marknadsfunktionen	  inte	  särskilt	  ofta	  
har	  mailkontakt	  med	   logistikfunktionen,	   i	   dagsläget	  uppgår	  det	  enligt	  hennes	  mening	   till	  
max	  fyra	  gånger	  per	  år.	  Vanligtvis	  har	  funktionerna	  inte	  heller	  fysisk	  kontakt	  eller	  kommu-‐
nikation	  då	  huvudkontoret	  är	  stort	  och	  funktionerna	  är	  belägna	  i	  olika	  byggnader.	  Logistik-‐
chefen	  Engen	  anser	  att	  kontakten	  via	  mail	  och	  telefon	  är	  lagom	  i	  nuläget	  och	  tror	  inte	  att	  
en	  ökad	  kontakt	  skulle	  vara	  gynnsamt	  då	  de	  får	  tillräckligt	  med	  information	  genom	  företa-‐
gets	  affärssystem.	  
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5.4	  Samarbete	  mellan	  funktionerna	  
	  
Cervera	  
Logistikchefen	  Redig	  Bolin	  beskriver	  att	  det	  finns	  en	  medvetenhet	  hos	  samtliga	  funktioner	  
inom	  Cervera	  vad	  gäller	  prioriterade	  arbetsuppgifter	  och	  upplever	  inte	  att	  det	  finns	  några	  
suboptimeringsproblem	  mellan	  funktionerna.	  Både	  Redig	  Bolin	  och	  marknadschefen	  Dalle	  
menar	   att	   alla	   funktioner	   arbetar	  med	   och	   prioriterar	   olika	   arbetsuppgifter	  men	   att	   det	  
finns	  ett	  beroende	  mellan	  funktionerna	  och	  en	  vilja	  att	  samarbeta.	  Vidare	  anser	  Redig	  Bo-‐
lin	  att	  det	  inom	  organisationen	  finns	  en	  förståelse	  och	  öppenhet	  för	  relationer	  och	  korrela-‐
tioner	  mellan	  funktionerna.	  Enligt	  Dalle	  är	  alla	  funktioner	  på	  Cervera	  del	  i	  en	  kedja	  där	  en	  
“stafettpinne”	   går	   över	   från	   funktion	   till	   funktion.	   Hon	   förklarar	   att	   samtliga	   funktioner	  
inte	  kan	  vara	  delaktiga	  i	  alla	  processer	  då	  det	  skulle	  leda	  till	   ineffektivitet,	  utan	  att	  det	  är	  
viktigare	  att	  överlämningarna	  av	  stafettpinnen	  fungerar	  smidigt.	  Redig	  Bolin	  lyfter	  fram	  att	  
det	  är	  summan	  av	  alla	  funktioners	  ansträngningar	  som	  i	  slutändan	  blir	  företagets	  resultat.	  
Vidare	  menar	  Redig	  Bolin	  att	  det	   finns	  ett	  visst	  behov	  av	  att	  arbeta	   i	   tvärfunktionella	  ar-‐
betsgrupper	  och	  då	  Cervera	  är	  ett	  litet	  företag	  händer	  det	  ofta	  att	  medarbetare	  dras	  med	  i	  
diverse	  projekt	  om	  intresse	  eller	  kunskap	  finns.	  
	  
Enligt	  Redig	  Bolin	  är	  logistikfunktionen	  helt	  beroende	  av	  att	  få	  information	  från	  marknads-‐
funktionen	  om	  deras	  prognoser	  inför	  kommande	  perioder.	  Informationen	  är	  en	  förutsätt-‐
ning	  för	  att	   logistikfunktionen	  ska	  kunna	  planera	  varuflödet	  så	  att	  det	  matchar	  förväntad	  
efterfrågan	  så	  bra	  som	  möjligt.	  Informationen	  bör	  enligt	  Redig	  Bolin	  också	  innefatta	  sam-‐
tliga	  aktiviteter	  och	  framförallt	  de	  artiklar	  som	  förväntas	  ge	  störst	  försäljning	  då	  det	  möj-‐
liggör	  en	  mer	  effektiv	   lagerhantering.	  Dalle	  förklarar	  att	  medarbetarna	  på	  marknadsfunk-‐
tionen	  skickar	  ut	  kampanjinformation	  inför	  varje	  kampanj	  samt	  att	  företaget	  har	  ett	  intra-‐
nät	  där	  funktionerna	  lägger	  upp	  aktuell	  information.	  På	  motsvarande	  sätt	  kan	  logistikfunk-‐
tionen	   stötta	  marknadsfunktionen	  med	   försäljningsstatistik	   för	  olika	  varor	  under	   tidigare	  
perioder	  inför	  deras	  planering	  av	  kampanjer.	  
	  
Vidare	  menar	  marknadschefen	  Dalle	  att	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  arbe-‐
tar	  i	  olika	  faser.	  Marknadsfunktionen	  arbetar	  mer	  mot	  framtiden	  och	  om	  det	  uppstår	  nå-‐
gon	  försening	  i	  leveranser	  så	  menar	  Dalle	  att	  logistikfunktionen	  i	  första	  hand	  kontaktar	  för-‐
säljningsfunktionen,	  som	  mer	  fokuserar	  på	  nuet.	  Dalle	  förklarar	  att	  information	  om	  even-‐
tuella	   förseningar	  givetvis	  når	  henne,	  men	  som	  sagt	   inte	   i	   första	  hand,	  och	  att	  det	  då	  är	  
hon	  som	  ansvarar	  för	  att	  bestämma	  eventuella	  ersättningsprodukter.	  Om	  marknadsfunk-‐
tionen	  har	  annonserat	  en	  vara	  som	  sedan	  inte	  finns	  på	  plats	  i	  butiken	  menar	  Dalle	  att	  ett	  
problem	  föreligger	  och	  att	  det	  kan	  drabba	  kunden	  på	  ett	  negativt	  sätt.	  
	  
I	  och	  med	  att	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  har	  olika	  fokusområden	  kan	  det	  
ibland	  uppstå	  diskussioner	  mellan	  funktionerna.	  En	  diskussion	  kan	  enligt	  Redig	  Bolin	  upp-‐
stå	  på	  grund	  av	  att	  marknadsfunktionen	  haft	  kort	  framförhållning	  och	  valt	  att	  exponera	  en	  
artikel	  som	  har	  osäker	  tillgänglighet.	  Diskussionerna	  kan	  även	  handla	  om	  hur	  varuförsörj-‐
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ningen	  bör	  se	  ut	  för	  att	  passa	  butikernas	  utformning.	  Marknadsfunktionen	  vill	  helst	  att	  le-‐
vererade	   kvantiteter	   ska	   passa	  med	   den	  mest	   tilltalande	   butiksutformningen	   och	   direkt	  
kunna	  packas	  upp	   i	  hyllorna.	  Logistikfunktionen	  har	   istället	  ett	  större	   fokus	  på	  kostnader	  
samt	  effektivisering	  av	  lager	  och	  transporter	  och	  har	  därför	  inte	  alltid	  möjlighet	  att	  levere-‐
ra	  varorna	  i	  det	  antal	  som	  marknadsfunktionen	  efterfrågar.	  Funktionernas	  olika	  prioriteri-‐
ngar	  orsakar	   ibland	  diskussioner	  och	  det	  kan	   i	  vissa	   fall	  vara	  så	  att	  den	  butiksutformning	  
som	  är	  mest	  tilltalande	  inte	  fungerar	  ur	  ett	  kostnadsperspektiv.	  Logistikchefen	  Redig	  Bolin	  
menar	   sammanfattningsvis	   att	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   har	   olika	   in-‐
täkts-‐	  och	  kostnadsdrivare	  samt	  att	  de	  inte	  har	  något	  gemensamt	  belöningssystem.	  Däre-‐
mot	  menar	  både	  Redig	  Bolin	  och	  Dalle	  att	   funktionerna	  strävar	  mot	  samma	   försäljnings-‐
mål.	  Redig	  Bolin	  tror	  att	  arbetsrotation	  skulle	  vara	  ett	  bra	  medel	  för	  att	  förbättra	  samar-‐
betet	  mellan	  funktionerna.	  Genom	  arbetsrotation	  kan	  en	  större	  förståelse	  skapas	  för	  det	  
dagliga	  arbetet	  hos	  andra	  funktioner	  men	  detta	  är	  dock	  en	  resursfråga	  och	  Redig	  Bolin	  me-‐
nar	  att	  det	  inte	  alltid	  finns	  tid	  att	  sätta	  av	  för	  arbetsrotation.	  
	  
Vad	  gäller	  beslutsfattande	  så	  menar	  Dalle,	  marknadschefen	  på	  Cervera,	  att	  marknadsfunk-‐
tionen	   och	   logistikfunktionen	   fattar	   vissa	   beslut	   tillsammans.	   Som	   exempel	   nämner	   hon	  
att	   besluten	   framförallt	   gäller	   ingripande	   vid	   avvikelser	   från	   kampanjplan,	   om	  pågående	  
kampanj	  inte	  går	  som	  förväntat	  tas	  ett	  gemensamt	  beslut	  om	  åtgärd.	  Dalle	  beskriver	  också	  
att	  marknadsfunktionen	  stämmer	  av	  med	  logistikfunktionen	  inför	  en	  aktivitet	  vad	  gäller	  la-‐
gersaldon	  och	  leveransmöjligheter	  från	  centrallagret.	  Båda	  cheferna	  menar	  dock	  att	  de	  ge-‐
nerellt	  inte	  fattar	  beslut	  i	  någon	  större	  omfattning	  tillsammans	  samt	  att	  de	  inte	  behöver	  ta	  
speciellt	  stor	  hänsyn	  till	  varandra	  vid	  beslutsfattande.	  
	  
Glitter	  	  
Lagerchefen	  Ahnstedt	  beskriver	  att	  det	  finns	  en	  vilja	  hos	  funktionerna	  på	  Glitter	  att	  arbeta	  
tillsammans	  och	  att	  det	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  nå	  framgång.	  PR-‐ansvarig	  Naess	  upplev-‐
er	  att	  samtliga	  funktioner	  på	  Glitter	  är	  insatta	  i	  hela	  kedjan	  och	  att	  denna	  samsyn	  är	  viktig	  
för	  ett	  lyckat	  arbete.	  Naess	  menar	  att	  detta	  gör	  att	  samtliga	  funktioner	  arbetar	  för	  hela	  or-‐
ganisationens	  bästa	  och	   att	   alla	   funktioners	   arbete	   ligger	   till	   grund	   för	   att	   butikerna	   ska	  
fungera	  så	  bra	  som	  möjligt.	  Samtliga	  funktioner	  strävar	  mot	  att	  uppnå	  organisationens	  mål	  
som	  är	  att	  öka	  försäljningen	  med	  tio	  procent	  och	  vad	  gäller	  belöningssystem	  berättar	  Ahn-‐
stedt	  att	  det	  i	  nuläget	  inte	  finns	  något	  gemensamt	  för	  funktionerna.	  Naess	  lyfter	  fram	  att	  
det	   är	   viktigt	   att	  marknadsfunktionens	  aktiviteter	  och	   logistikfunktionens	  arbete	  är	   sam-‐
ordnat,	  speciellt	  vid	  kampanjer	  då	  bland	  annat	  stora	  mängder	  kampanjmaterial	  måste	  di-‐
stribueras	  ut	  till	  butikerna.	  
	  
Glitter	   har	   ett	   internt	   informationssystem	   där	   alla	   funktioner	   samt	   butiker	   kan	   lägga	   till	  
och	  ta	  del	  av	  viktig	  information.	  Ahnstedt	  beskriver	  exempelvis	  att	  medarbetarna	  på	  logi-‐
stikfunktionen	  kan	  lägga	  in	  information	  om	  eventuella	  förseningar	  till	  butikerna.	  När	  infor-‐
mation	  läggs	  in	  kan	  medarbetarna	  själva	  välja	  vilka	  som	  ska	  kunna	  ta	  del	  av	  vilken	  informa-‐
tion.	  Ahnstedt	  menar	  att	  detta	  är	  ett	  väldigt	  bra	  sätt	  att	  dela	  information	  mellan	  berörda	  
personer.	  Att	  funktionerna	  delar	  information	  menar	  Ahnstedt	  bland	  annat	  bidrar	  till	  att	  lo-‐
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gistikfunktionen	  kan	  sköta	  produktflödet	  och	  lagerhanteringen	  mer	  effektivt.	  Vad	  gäller	  in-‐
formationsdelning	  menar	  både	  Ahnstedt	  och	  Naess	  att	  det	  generellt	   fungerar	  bra	  mellan	  
funktionerna.	  Båda	  lyfter	  dock	  fram	  att	  ibland	  kan	  viss	  information	  glömmas	  bort	  att	  rap-‐
porteras	  till	  den	  andra	  funktionen.	  I	  vissa	  fall	  finns	  inte	  tillräcklig	  information	  att	  delge	  va-‐
randra,	  vilket	  kan	  göra	  att	  funktionerna	  tvingas	  fatta	  beslut	  utan	  fullständig	  information.	  
	  
Vad	   gäller	   beslutsfattande	   berättar	   PR-‐ansvarig	   Naess	   att	  marknadsfunktionen	   och	   logi-‐
stikfunktionen	  fattar	  vissa	  beslut	  gemensamt.	  Genom	  att	  ha	  en	  dialog	  kan	  de	  komma	  fram	  
till	  beslut	  som	  gynnar	  båda	  funktionerna.	  Lagerchefen	  Ahnstedt	  förklarar	  att	  beslut	  gällan-‐
de	   varifrån	   varor	   ska	   skickas,	   från	   lagret	   eller	   direkt	   från	   leverantören,	   ofta	   tas	   gemen-‐
samt.	  De	  på	  logistikfunktionen	  och	  lagret	  har	  då	  möjlighet	  att	  delge	  sin	  kapacitet	  och	  huru-‐
vida	  de	  hinner	  med	  fler	  ordrar	  eller	  inte.	  Ahnstedt	  beskriver	  att	  stora	  beslut	  ofta	  tas	  i	  sam-‐
råd	  med	  marknadsfunktionen	  och	  andra	  berörda	   funktioner	  medan	  mindre	  beslut	   fattas	  
inom	   funktionerna.	   Vidare	  menar	   Ahnstedt	   att	   de	   flesta	   gemensamma	   beslut	   tas	   på	   de	  
månatliga	  MIL-‐mötena.	  När	   logistikfunktionen	   fattar	   beslut	  menar	  Ahnstedt	   att	   de	   alltid	  
tar	  hänsyn	  till	  helheten	  och	  att	  det	  finns	  en	  stor	  kostnadsmedvetenhet.	  Ahnstedt	  förklarar	  
att	  de	  ibland	  kontaktar	  marknadsfunktionen	  för	  att	  ge	  förslag	  på	  hur	  exempelvis	  processer	  
kan	  bli	  mer	  kostnadseffektiva	  eller	  bättre.	  Naess	  upplever	  att	  marknadsfunktionen	  tar	  re-‐
lativt	  mycket	  hänsyn	  till	  logistikfunktionen	  vid	  beslutsfattande.	  Hon	  beskriver	  att	  då	  hon	  ti-‐
digare	  arbetat	  på	  kontoret	   i	  Söderköping	  har	  hon	  mycket	  kunskap	  kring	  det	  praktiska	  ar-‐
betet	  och	  har	  det	  i	  åtanke	  vid	  beslutsfattande.	  
	  
Då	   marknadsfunktionens	   arbete	   drivs	   av	   den	   dagliga	   försäljningen	   menar	   Naess	   att	   de	  
ibland	   tvingas	  göra	   snabba	   förändring	  och	  åtgärder,	  exempelvis	  vad	  gäller	   skyltning	  eller	  
kampanjer.	  Att	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  är	  placerade	  i	  olika	  städer	  kan	  
försvåra	  kommunikationen	  gällande	  sådana	  snabba	  förändringar.	  Enligt	  Ahnstedt	  kan	  det-‐
ta	  göra	  att	   logistikfunktionen	   inte	  hinner	  med	  och	  att	  de	   ibland	  hamnar	  på	  efterkälken	   i	  
det	  dagliga	  arbetet.	  Ahnstedt	  berättar	  att	   logistikfunktionen	  är	  medveten	  om	  att	  det	  kan	  
ske	  snabba	  förändringar	  och	   lyfter	  därför	   fram	  vikten	  av	  att	   logistikfunktionen	  är	   flexibel	  
och	  anpassningsbar,	  vilket	  han	  också	  anser	  att	  den	  är	  i	  nuläget.	  Både	  Ahnstedt	  och	  Naess	  
anser	   att	   samarbetet	   mellan	   funktionerna	   fungerar	   bra	   och	   Naess	   lyfter	   även	   fram	   att	  
dessa	  snabba	  förändringar	  är	  något	  som	  de	  flesta	  företag	  i	  detaljhandelsbranschen	  möter.	  
	  
KappAhl	  
Legefors,	  marknadsföraren	   på	   KappAhl,	   berättar	   att	  marknadsfunktionen	   i	   sin	   planering	  
förutsätter	   att	   samtliga	   kampanjprodukter	   ska	   finnas	   i	   butikerna	   två	   veckor	   innan	   kam-‐
panjstart.	  Utefter	  detta	  krav	  styr	  sedan	  logistikfunktionen	  företagets	  leveranser	  och	  Lege-‐
fors	  menar	  att	  det	  sällan	  förekommer	  förseningar.	  Däremot	  menar	  hon	  att	  det	  kan	  hända	  
att	  produkterna	  levereras	  för	  tidigt	  men	  överlag	  är	  hon	  imponerad	  av	  logistikfunktionens	  
arbete.	  Om	  kampanjprodukterna	  levereras	  till	  butikerna	  för	  tidigt	  menar	  Legefors	  att	  pro-‐
dukterna	  inte	  blir	  lika	  intressanta	  för	  kunderna	  när	  kampanjen	  startar.	  Legefors	  menar	  att	  
om	  produkterna	   redan	   funnits	   ett	   tag	   i	   butiken	  känner	   inte	   kunderna	  att	   kampanjen	  er-‐
bjuder	  något	  nytt.	  För	  att	  varuflödet	  ska	  kunna	  hållas	  på	  en	  så	  jämn	  nivå	  som	  möjligt	  lyfter	  
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logistikchefen	  Engen	  fram	  att	  det	  är	  viktigt	  att	   logistikfunktionen	  får	  kampanjinformation	  
samt	  att	  marknadsfunktionen	  håller	  sig	  till	  kampanjplanen.	  I	  de	  fall	  det	  uppstår	  en	  försen-‐
ing	   i	   marknadsfunktionens	   information	   eller	   i	   leveranserna	   från	   leverantören	   krävs	   det	  
ibland	   att	   logistikfunktionen	   flyger	   hem	  produkter	   som	  är	   på	   kampanj.	   Engen	  menar	   att	  
detta	  är	  något	  de	  gör	  så	  sällan	  som	  möjligt	  på	  grund	  av	  både	  kostnads-‐	  och	  miljösynpunk-‐
ter.	  
	  
De	   två	   funktionerna	  har	   enligt	   Legefors	   olika	   uppdrag	  och	  mål,	   där	  marknadsfunktionen	  
fokuserar	  mer	  på	  kunden	  och	  logistikfunktionen	  fokuserar	  mer	  på	  kostnader.	  Engen	  menar	  
att	  det	  krävs	  olika	  persontyper	  på	  de	  olika	  funktionerna	  där	  marknadsförare	  ofta	  behöver	  
vara	  mer	   kreativa.	   Vidare	  menar	   Engen	   att	   det	   finns	   en	   övergripande	   förståelse	  mellan	  
funktionerna	  och	  att	  det	  är	  viktigt.	  Även	  Legefors	  lyfter	  fram	  vikten	  av	  att	  ha	  en	  gemensam	  
företagsanda	  och	  samarbeta	  med	  olika	  funktioner.	  Vad	  gäller	  belöningssystem	  så	  har	  inte	  
KappAhl	  något	  gemensamt	  belöningssystem	  för	  funktionerna.	  
	  
På	  KappAhl	  används	  ett	  affärssystem	  där	  alla	  funktioner	  kan	  lägga	  in	  och	  ta	  del	  av	  informa-‐
tion.	  Engen	  beskriver	  att	  logistikfunktionen	  får	  all	  viktig	  information	  från	  marknadsfunktio-‐
nen	  gällande	  kommande	  kampanjer	  genom	  systemet.	   Informationen	  möjliggör	  att	  mark-‐
nadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	  kan	  ha	  översikt	  på	  vilka	  kampanjkoder	  olika	  varor	  
har,	  vart	  varorna	  finns	  för	  tillfället	  och	  när	  de	  ska	  vara	  ute	  i	  butik.	  Utan	  kampanjinforma-‐
tionen	  i	  affärssystemet	  menar	  Engen	  att	  logistikfunktionen	  inte	  hade	  kunnat	  utföra	  sitt	  ar-‐
bete	   lika	  effektivt.	  Vidare	  förklarar	  Engen	  att	  affärssystemet	  uppfyller	  det	  grundläggande	  
informationsbehovet	  hos	   funktionerna	  och	  att	   det	   således	   inte	   finns	  något	   större	  behov	  
att	  ha	  kontakt	  på	  annat	  sätt.	  
	  
Både	  logistikchefen	  Engen	  och	  marknadsföraren	  Legefors	  förklarar	  att	  de	  två	  funktionerna	  
inte	  fattar	  några	  beslut	  tillsammans.	  Däremot	  berättar	  Engen	  att	  funktionerna	  har	  repre-‐
sentanter	  i	  koncernledningen	  där	  strategiska	  beslut	  tas.	  Koncernledningen	  har	  kontinuerli-‐
ga	  möten	  där	  samtliga	  funktioners	  representanter	  träffas.	  
	  

5.5	  Integration	  som	  helhet	  mellan	  funktionerna	  
	  
Cervera	  
Dalle	  och	  Redig	  Bolin	  beskriver	  att	  kommunikationen	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logi-‐
stikfunktionen	  i	  nuläget	  fungerar	  bra.	  Båda	  anser	  dock	  att	  kommunikationen	  till	  viss	  mån	  
kan	   förbättras	   och	   logistikchefen	  Redig	   Bolin	  menar	   att	   funktionerna	   generellt	   är	   försik-‐
tiga	  i	  många	  dialoger.	  Enligt	  Redig	  Bolin	  är	  det	  därför	  viktigt	  att	  sätta	  gränser	  vilket	  är	  nå-‐
got	   som	  organisationen	   i	  dagsläget	  arbetar	  med.	  Redig	  Bolin	  beskriver	  också	  att	   logistik-‐
funktionen	  har	  ett	  något	  hårdare	  klimat	  med	  inköpsfunktionen	  då	  de	  är	  mer	  beroende	  av	  
dem	  jämfört	  med	  marknadsfunktionen.	  
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För	  att	  beskriva	  den	  totala	  integrationen	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktion-‐
en	  på	  Cervera	  menar	  de	  både	  cheferna	  att	  den	  varierar	   från	  vecka	  till	  vecka.	  Redig	  Bolin	  
uppskattar	   att	   cirka	   fem	   till	   tio	  procent	   av	  den	   totala	   arbetstiden	   läggs	  på	   integrationen	  
med	  marknadsfunktionen	  men	  att	  det	  vissa	  veckor	  endast	  är	   två	  procent	  och	  andra	  upp	  
mot	  20	  procent.	  Dalles	  uppskattning	  är	  att	  marknadsfunktionen	  lägger	  cirka	  en	  till	  två	  tim-‐
mar	   i	  veckan	  på	   integrationen	  med	  logistikfunktionen	  men	  att	  andra	  funktioner	  då	  också	  
kan	  vara	  delaktiga.	  
	  
Glitter	  
På	  Glitter	  beskriver	  Naess	  och	  Ahnstedt	  att	  kommunikationen	  mellan	  marknadsfunktion-‐
en	  och	  logistikfunktionen	  i	  nuläget	  fungerar	  bra.	  Båda	  nämner	  dock	  att	  den	  geografiska	  di-‐
stansen	  ibland	  påverkar	  kommunikationen	  negativt	  då	  de	  inte	  kan	  vara	  insatta	  i	  varandras	  
dagliga	  arbete	  på	  samma	  sätt	  som	  om	  de	  hade	  suttit	   i	  samma	  lokaler.	  Den	  fysiska	  place-‐
ringen	   gör	   således	   att	   funktionerna	   inte	   kan	   arbeta	   tätt	   tillsammans	   men	   PR-‐ansvarig	  
Naess	  lyfter	  fram	  att	  funktionerna	  ändå	  har	  en	  fungerande	  dialog	  via	  mail	  och	  telefon.	  La-‐
gerchefen	  Ahnstedt	   förklarar	  att	  dialogen	  blir	  bättre	   ju	  mer	  medarbetarna	  på	   respektive	  
funktion	  lär	  känna	  varandra	  och	  varandras	  arbetssätt.	  Varken	  Naess	  eller	  Ahnstedt	  upple-‐
ver	  att	  det	  uppstår	  konflikter	  mellan	  funktionerna.	  	  
	  
Ahnstedt	   sammanfattar	   att	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   har	   kontakt	   via	  
MIL-‐mötena	  varje	  månad	  samt	  mail	  och	  telefon	  vid	  behov	  och	  uppskattar	  att	  logistikfunk-‐
tionen	   lägger	  cirka	  en	   till	   två	  procent	  av	  sin	   totala	  arbetstid	  på	   integrationen	  med	  mark-‐
nadsfunktionen.	  Naess	  har	  samma	  uppfattning	  om	  den	  totala	  integrationen	  och	  menar	  att	  
den	  fungerar	  bra.	  
	  
KappAhl	  
Vad	  gäller	  kommunikationen	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  på	  Kapp-‐
Ahl	  menar	  Legefors	  och	  Engen	  att	  den	  generellt	   fungerar	  bra.	  Marknadsföraren	  Legefors	  
understryker	  att	  kommunikationen	  främst	  berör	  frågor	  kring	  kampanjplanen.	  Båda	  upplev-‐
er	  att	  det	  sällan	  uppstår	  konflikter	  eller	  motsättningar	  i	  kommunikationen	  mellan	  funktio-‐
nerna.	   Logistikchefen	   Engen	   beskriver	   att	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	  
överlag	  är	   integrerade.	  Han	  beskriver	  att	  det	  är	  genom	  det	  gemensamma	  affärssystemet	  
som	  funktionerna	  kan	  anses	   integrerade.	  Vidare	   förklarar	  Engen	  att	  marknadsfunktionen	  
på	  många	  sätt	  är	  olik	  logistikfunktionen	  och	  att	  det	  är	  en	  av	  de	  funktioner	  i	  företaget	  som	  
de	  arbetar	  mindre	  med.	  Legefors	  uppskattar	  att	  den	   tid	   som	  marknadsfunktionen	   lägger	  
på	   integrationen	  med	  logistikfunktionen	  uppgår	  till	  en	  procent	  av	  den	  totala	  arbetstiden.	  
På	  motsvarande	  sätt	  menar	  Engen	  att	  endast	  en	  liten	  del	  av	  arbetstiden	  läggs	  på	  integra-‐
tionen	  med	  marknadsfunktionen.	  I	  dagsläget	  anser	  både	  Legefors	  och	  Engen	  att	  integratio-‐
nen	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  fungerar	  bra.	  
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6 Empiri	  från	  observationer	  och	  kortare	  
intervjuer	  med	  butikschefer	  

	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  delges	  den	  primärdata	  som	  samlats	  in	  genom	  observationer	  och	  kortare	  in-‐
tervjuer	  med	  butikschefer.	  Observationerna	  samt	  intervjuerna	  utfördes	  i	  två	  av	  respektive	  
fallföretags	  butiker.	  Den	  29	  april	  mellan	  klockan	  10.15	  och	  11.45	  besöktes	  Cerveras,	  Glit-‐
ters	  och	  KappAhls	  butik	  belägna	   i	  Linköping	  City.	  De	  tre	  företagens	  butiker	   i	   Ikanohuset	   i	  
Tornby	  besöktes	  den	  5	  maj	  mellan	  klockan	  10.15	  och	  11.45.	  I	  tabellen	  nedan	  återfinns	  de	  
butikschefer	  som	  intervjuades	  i	  respektive	  butik.	  
	  
	  
Tabell	  3.	  Översikt	  intervjupersoner.	  

	  
	  

6.1	  Cervera	  
	  
Utifrån	  Cerveras	  hemsida	   (2014b)	   framgick	   att	   ett	   antal	   produkter	  kunde	   köpas	   till	   kam-‐
panjpris	  under	  perioden	  23	  april	   till	  11	  maj.	  De	  kampanjprodukter	  vars	   tillgänglighet	  un-‐
dersöktes	   var	   två	   olika	   knivset	   från	   Anders	   Petter	   i	   fem	   respektive	   tre	   delar,	   ett	   Global	  
knivset,	   ett	   salt-‐	  och	  pepparset	   från	   Le	  Creuset,	  en	   stekpanna	   från	   Jamie	  Oliver	   samt	  en	  
traktörgryta	  från	  Eva	  Solo.	  
	  
Vid	  observationstillfället	   i	  Cerveras	  butik	   i	  Linköping	  City	  noterades	  att	  samtliga	  sex	  kam-‐
panjprodukter	   fanns	   på	   plats	   i	   relativt	   stora	   kvantiteter.	   Samtliga	   kampanjprodukter	   var	  
placerade	  på	  bord	  och	  väggar	  i	  närheten	  av	  entrén	  och	  kunde	  urskiljas	  tydligt	  med	  hjälp	  av	  
skyltmaterial.	   Det	   kunde	   även	   konstateras	   att	   de	   sex	   kampanjprodukterna	   fanns	   i	   stora	  
kvantiteter	  i	  butiken	  i	  Ikanohuset.	  På	  liknande	  sätt	  som	  i	  butiken	  i	  Linköping	  City	  var	  kam-‐
panjprodukterna	  placerade	  på	  bord	  relativt	  nära	  entrén,	  med	  undantag	  från	  Eva	  Solo	  trak-‐
törgryta	  som	  var	  placerad	  aningen	  längre	  in	  i	  butiken	  utan	  tillhörande	  skyltning.	  
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Butikschefen	  Kia	  Coldevik	  i	  Linköping	  City	  berättar	  att	  det	  sällan	  förekommer	  att	  kampanj-‐
produkter	   inte	   finns	  på	  plats	   i	   butiken	  under	   kampanjerna.	  Hon	  menar	   att	   det	   självklart	  
har	  inträffat	  att	  en	  kampanjprodukt	  kommit	  för	  sent	  eller	  tagit	  slut,	  men	  att	  det	  då	  inte	  är	  
ett	  stort	  problem	  och	  att	  det	  främst	  sker	  för	  nylanserade	  produkter.	  Vidare	  menar	  Colde-‐
vik	  att	  det	  vid	  de	  enstaka	  tillfällen	  då	  en	  kampanjprodukt	  tar	  slut	  eller	  inkommer	  sent	  ofta	  
orsakas	  av	  missförstånd	  eller	  misstag	  vid	  orderläggningen.	  Vid	  en	  försening	  av	  kampanjvar-‐
or	  berättar	  Coldevik	  att	  hon	  stämmer	  av	  via	  datorn	  om	  produkterna	  är	  på	  väg	  och	  även	  om	  
det	   inträffat	   för	   fler	   butiker.	   Cerveras	   butikschef	   Mats	   Rydh	   i	   Ikanohuset	   förklarar	   att	  
det	  ungefär	  uppstår	  leveransförseningar	  på	  cirka	  fem	  till	  tio	  procent	  av	  kampanjprodukter-‐
na	  och	  att	  de	  då	  ofta	  levereras	  i	  slutet	  på	  kampanjperioden.	  Vidare	  förklarar	  Rydh	  att	  det	  
ibland	  händer	  att	  produkterna	  tar	  slut	  i	  butiken	  innan	  kampanjen	  är	  avslutad	  men	  att	  det	  
också	  händer	  att	  produkterna	  finns	  kvar	  efter	  avslutad	  kampanj.	  Rydh	  menar	  att	  de	  van-‐
ligtvis	   säljer	  80	  procent	  av	  kampanjprodukterna	  under	  kampanjen	  och	  att	  20	  procent	  av	  
produkterna	  återstår	  för	  försäljning	  till	  ordinarie	  pris	  efter	  kampanjperioden.	  De	  försening-‐
ar	  som	  uppstår	  menar	  han	  främst	  beror	  på	  dålig	  framförhållning	  från	  medarbetarna	  som	  
arbetar	  centralt	  i	  företaget	  samt	  problem	  vid	  orderläggingen.	  	  
	  
Coldevik	  berättar	  att	  hon	  inte	  kan	  avgöra	  om	  eventuella	  förseningar	  orsakas	  av	  bristande	  
samarbete	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen.	  Även	  Rydh	  förklarar	  att	  han	  
inte	  är	   insatt	   i	  hur	  samarbetet	  fungerar,	  men	  han	  antar	  att	  då	  samarbetet	  är	  relativt	  nytt	  
finns	  vissa	  förbättringsmöjligheter.	  	  
	  

6.2	  Glitter	  
	  
Glitter	  hade	  under	  perioden	  3	  april	  till	  6	  maj	  en	  kampanj	  på	  löshår	  och	  hårskuggor	  (Glitter,	  
2014d).	   Kampanjen	   innebar	   att	   kunder	   erbjöds	   köpa	   löshår	  med	  25	  procents	   rabatt	   och	  
två	  hårskuggor	  för	  100	  kronor.	  De	  kampanjprodukter	  vars	  produkttillgänglighet	  undersök-‐
tes	  var	  fem	  typer	  av	  löshår,	  hårskuggor	  med	  ordinarie	  pris	  79,90	  kronor	  i	  fyra	  färger	  samt	  
hårskuggor	  med	  ordinarie	  pris	  59,90	  kronor	  i	  sex	  färger.	  	  
	  
Vid	  observationen	  i	  Glitters	  butik	  i	  Linköping	  City	  kunde	  samtliga	  kampanjprodukter	  identi-‐
fieras	  på	  plats.	  De	   flesta	  av	  produkternas	  kvantiteter	  uppgick	   till	   fler	  än	  två	   förutom	  den	  
lila	  hårskuggan	  för	  79,90	  kronor	  som	  det	  endast	  fanns	  en	  av.	  Kampanjprodukterna	  var	  pla-‐
cerade	  på	  ett	  bord	  vid	  entrén	  samt	  på	  en	  vägg	  till	  höger	  om	  entrén	  och	  var	  relativt	  enkla	  
att	   upptäcka.	   Det	   fanns	   skyltmaterial	   som	   tydliggjorde	   vilka	   produkter	   som	   var	   på	   kam-‐
panj.	  På	  Glitters	  butik	  i	  Ikanohuset	  observerades	  att	  de	  löshår	  som	  för	  tillfället	  var	  på	  kam-‐
panj	   fanns	   i	  butiken	  men	  på	  vissa	  av	  hårskuggorna	   fanns	  en	  bristande	   tillgänglighet.	  Det	  
kunde	   identifieras	   att	   den	   blå	   och	   den	   lila	   hårskuggan	  med	   ordinarie	   pris	   59,90	   kronor	  
samt	  den	   svarta	  och	  den	   lila	  hårskuggan	   för	  79,90	  kronor	  endast	   fanns	   i	   en	  upplaga	  per	  
produkt.	  De	  flesta	  av	  kampanjprodukterna	  var	  placerade	  direkt	  innanför	  entrén	  med	  tydli-‐
ga	  skyltar	  som	  informerade	  om	  kampanjen.	  	  



Empiri	  från	  observationer	  och	  kortare	  intervjuer	  med	  butikschefer	  

	  48	  

	  
Enligt	  Glitters	  butikschef	  i	  Linköping	  City,	  Lilian	  Shlimon,	  händer	  det	  väldigt	  sällan	  att	  kam-‐
panjprodukter	   kommer	   för	   sent	   till	   butiken.	   Hon	  menar	   däremot	   att	   det	   kan	   hända	   att	  
kampanjprodukter	   tar	   slut	   innan	   en	   kampanjperiod	   är	   över	   och	   att	   det	   ofta	   beror	  
på	  svårigheten	  att	  planera	  försäljningen	  av	  produkterna.	  Shlimon	  menar	  att	  det	  är	  svårt	  att	  
uppskatta	   hur	  mycket	   en	   kampanjvara	   kommer	   att	   sälja	   i	   förväg	   och	   att	   det	   inför	   varje	  
kampanj	  föreligger	  en	  risk	  att	  de	  beställer	  för	  mycket	  eller	  för	  lite	  till	  butiken.	  Om	  en	  kam-‐
panjvara	  tar	  slut	  berättar	  Shlimon	  att	  logistikfunktionen	  arbetar	  med	  att	  leverera	  fler	  varor	  
i	  den	  mån	  det	  går	  med	  hänsyn	  till	  miljöaspekter.	  Francesca	  Rode,	  butikschef	  på	  Glitters	  bu-‐
tik	  i	  Ikanohuset,	  berättar	  att	  det	  ibland	  händer	  att	  kampanjprodukter	  kommer	  för	  sent.	  Or-‐
saken	   till	   detta	   är	   inget	   som	   Rode	   känner	   till	  men	   hon	   förmodar	   att	   det	   eventuellt	   kan	  
bero	  på	  leveransförsening	  till	  företagets	  lager	  från	  leverantörer.	  Vidare	  förklarar	  Rode	  att	  
kampanjprodukter	  ibland	  tar	  slut	  under	  pågående	  kampanj,	  men	  att	  det	  inte	  upplevs	  som	  
något	  större	  problem.	  	  
	  
Gällande	  marknadsfunktionens	  och	  logistikfunktionens	  samarbete	  menar	  Shlimon	  att	  hon	  
inte	  är	  insatt	  i	  hur	  de	  arbetar	  tillsammans.	  Däremot	  lyfter	  hon	  fram	  att	  hon	  tror	  att	  samar-‐
betet	  fungerar	  bra	  då	  det	  enligt	  hennes	  mening	  annars	  borde	  märkas	  av	  i	  butikerna.	  Rode	  
upplever	  att	  samarbetet	  mellan	  de	  två	  funktionerna	  fungerar	  bra	  men	  kan	  bli	  bättre	  och	  
då	  Glitter	   i	  dagsläget	  utökar	  sin	  användning	  av	  marknadsföring	  menar	  hon	  att	  det	  blir	  vi-‐
ktigare	  med	  ett	  bra	  samarbete	  för	  att	  kampanjprodukterna	  ska	  finnas	  på	  plats	  i	  butikerna.	  
	  

6.3	  KappAhl	  
	  
KappAhl	  hade	  20	  procent	  på	  alla	  byxor	  under	  perioden	  15	  april	  till	  6	  maj	  (KappAhl,	  2014c)	  
och	  det	  var	  således	  fem	  byxor	  som	  valdes	  ut	  för	  observation.	  De	  byxor	  som	  valdes	  ut	  var	  
ett	   par	   paisleymönstrade,	   ett	   par	   orangea	   ankellånga,	   ett	   par	   svarta	   trackpants,	   ett	   par	  
vita	  twillbyxor	  samt	  ett	  par	  vida	  mönstrade	  byxor.	  Vid	  undersökningen	  av	  produkttillgäng-‐
ligheten	  kontrollerades	  samtliga	  storlekar	  för	  respektive	  byxa.	  	  
	  
Vid	  observationen	  på	  KappAhls	  butik	  i	  Linköping	  City	  kunde	  de	  utvalda	  byxorna	  enkelt	  ur-‐
skiljas	  i	  butiken	  då	  de	  hängde	  vid	  entrén	  och	  det	  fanns	  tydligt	  med	  skyltmaterial.	  Gällande	  
byxornas	   produkttillgänglighet	   framkom	   att	   de	   vida	   mönstrade	   byxorna	   endast	   fanns	   i	  
storlek	   large	   och	   att	   övriga	   storlekar	   saknades.	   De	   fyra	   övriga	   byxorna	   fanns	   i	   samtliga	  
storlekar.	  Vid	  observationstillfället	  i	  Ikanohuset	  var	  produkttillgängligheten	  något	  lägre.	  De	  
paisleymönstrade	   byxorna	   saknades	   i	   storlek	  medium	   och	   det	   fanns	   endast	   en	   i	   storlek	  
small,	  även	  de	  vita	  twillbyxorna	  hade	  låg	  tillgänglighet	  i	  de	  mindre	  storlekarna.	  Vidare	  kun-‐
de	   identifieras	   att	   det	   endast	   fanns	   ett	   par	   av	   de	   vida	   mönstrade	   byxorna	   samt	   att	   de	  
orangea	  ankellånga	  byxorna	  helt	  tagit	  slut.	  Det	  var	  således	  endast	  de	  svarta	  byxorna	  som	  
var	  tillgängliga	   i	  samtliga	  storlekar.	  På	   liknande	  sätt	  som	  i	  KappAhls	  butik	   i	  Linköping	  City	  
var	  kampanjprodukterna	  placerade	  intill	  entrén	  med	  tillhörande	  skyltning.	  	  
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KappAhls	   butikschef	   i	   Linköping	  City,	  Anita	  Nilsson,	   berättar	   att	   de	   tidigare	  under	  dagen	  
fått	   påfyllning	   av	   byxor.	   Vidare	   berättar	   Nilsson	   att	   det	   inträffar	   att	   varor	   som	   finns	   på	  
kampanj	  tar	  slut	  under	  en	  kampanjperiod	  men	  att	  det	  också	  är	  meningen	  att	  de	  ska	  ta	  slut	  
innan	  nästa	  kampanj	  startar.	  Hon	  förklarar	  också	  att	  kampanjvaror	  ibland	  kommer	  till	  bu-‐
tiken	  för	  sent,	  efter	  att	  kampanjen	  startat,	  och	  att	  hon	  ofta	  inte	  vet	  den	  direkta	  orsaken	  till	  
förseningen.	  Nilsson	  tror	  att	   inträffade	  förseningar	  exempelvis	  kan	  bero	  på	  problem	  med	  
transporten.	  Martina	  Rydell,	  butikschef	  vid	  KappAhls	  butik	   i	   Ikanohuset,	   förklarar	  att	  det	  
uppskattningsvis	  sker	  förseningar	  på	  kampanjprodukter	  fyra	  gånger	  per	  år.	  Förseningarna	  
kan	  enligt	  henne	  bero	  på	  många	  olika	  saker,	  exempelvis	  kan	  översvämningar	   i	  andra	   län-‐
der	  orsaka	  problem	  med	  leveranser	  från	  företagets	  leverantörer.	  Vidare	  menar	  Rydell	  att	  
det	  sällan	   förekommer	  att	  kampanjprodukter	   tar	  slut	   innan	  en	  kampanj	  är	  avslutad.	   I	  de	  
fall	  då	  produkterna	  tar	  slut	  berättar	  Rydell	  att	  det	  ofta	  beror	  på	  att	  produkterna	  varit	  mer	  
populära	  bland	  kunderna	  än	   förväntat	  och	  att	  det	  antagligen	  är	  detta	   som	  hänt	  med	  de	  
orangea	  byxorna	  som	  i	  nuläget	  är	  slut	  på	  de	  flesta	  av	  KappAhls	  butiker.	  	  
	  
Nilsson	  berättar	  att	  hon	  inte	  vet	  något	  om	  hur	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  
samarbetar.	  På	  liknande	  sätt	  förklarar	  Rydell	  att	  hon	  inte	  har	  någon	  kunskap	  om	  samarbe-‐
tet	  mellan	  funktionerna.	  	  
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7 Empiri	  från	  intervjuer	  med	  
branschaktörer	  

	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  den	  primärdata	  som	  samlats	   in	  genom	  mail-‐	  och	  telefoninter-‐
vjuer	  med	   branschaktörer.	   Nedanstående	   tabell	   redogör	   för	   de	   personer	   som	   intervjua-‐
des.	  	  
	  
Tabell	  4.	  Översikt	  intervjupersoner.	  

	  
	  

7.1	  Logistikchef	  
	  
Daniel	  Johansson	  har	  arbetat	  på	  Stadium	  sedan	  2001.	  Under	  sina	  år	  på	  Stadium	  har	  Johan-‐
sson	   arbetat	  med	   logistik	   hela	   tiden,	   bland	   annat	   som	   logistikkoordinator,	   distributions-‐
chef	  och	  sedan	  2008	  som	  logistikchef.	  	  
	  
Vad	  gäller	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  detaljhandelsföretag	  menar	  Jo-‐
hansson	  att	   integration	  mellan	  dem	  är	  viktigt.	  Han	  menar	  att	   integrationen	  möjliggör	  att	  
varuflödet	   kan	   planeras	  mer	   effektivt.	   Vidare	  menar	   Johansson	   att	   den	   produktion	   som	  
finns	  inom	  företaget	  också	  kan	  planeras	  bättre	  till	  följd	  av	  ett	  samarbete	  mellan	  marknads-‐
funktionen	  och	   logistikfunktionen.	   I	  nuläget	  anser	  Johansson	  att	  marknadsfunktioner	  och	  
logistikfunktioner	   generellt	   inte	   är	   tillräckligt	   integrerade	   i	   svenska	   detaljhandelsföretag.	  
Han	  menar	  att	  funktionerna	  inom	  företag	  inte	  är	  integrerade	  fullt	  ut	  utan	  att	  företag	  ofta	  
är	   funktionsorienterade.	  Att	   företag	  är	   funktionsorienterade	  skapar	  enligt	  Johansson	  hin-‐
der	  på	  vägen	  mot	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen.	  	  
	  
Integrationen	  mellan	  marknadsfunktioner	   och	   logistikfunktioner	   skapar	   enligt	   Johansson	  
fördelar	  såsom	  ett	  mer	  förutsägbart	  varuflöde.	  Vidare	  menar	  Johansson	  att	  integrationen	  
leder	   till	  minskade	  kostnader	  och	  ökad	  effektivitet	   inom	  organisationen.	  Han	   lyfter	   även	  
fram	  att	  det	  kan	  leda	  till	  en	  ökad	  kvalitet	  i	  företagens	  processer.	  För	  att	  öka	  integrationen	  
inom	  detaljhandelsföretag	  tror	  Johansson	  att	  tydliga	  ansvarsområden	  och	  mandat	  behövs.	  
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Även	   ett	  mer	   flödesorienterat	   ansvar	   tror	   Johansson	   är	   viktigt	   för	   att	   öka	   integrationen	  
mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  detaljhandelsbranschen.	  
	  

7.2	  Logistikchef	  
	  
Anders	  Linnarsson	  arbetar	  som	  logistikchef	  på	  Indiska	  där	  han	  nu	  varit	  anställd	  i	  totalt	  sju	  
år.	  Han	  berättar	  att	  han	  tidigare	  arbetat	  som	  logistikchef,	  logistiker	  samt	  projektledare	  på	  
SAS	  Trading	  under	  en	  fyraårsperiod.	  	  
	  
Linnarsson	   anser	   att	   det	   absolut	   behövs	   ett	   samarbete	  mellan	  marknadsfunktionen	   och	  
logistikfunktionen	  inom	  företag.	  När	  marknadsfunktionen	  planerat	  en	  kampanj	  eller	  mark-‐
nadsaktivitet	  krävs	  att	  logistikfunktionen	  blir	  informerad	  om	  detta	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  gö-‐
ra	  rätt	  fördelningar	  och	  påfyllningar	  av	  produkterna	  till	  butikerna.	  Om	  samarbetet	  mellan	  
de	  två	  funktionerna	  inte	  fungerar	  väl	  menar	  Linnarsson	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  kampanj-‐
produkter	   inte	   finns	  på	  plats	   i	   rätt	  mängd	  i	   butikerna	   vid	   kampanjstart.	   Förutom	  ett	   väl-‐
fungerande	   samarbete	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	   logistikfunktioner	  menar	   Linnars-‐
son	   att	   det	   även	   är	   viktigt	   att	   inköpsfunktionen	   samt	   försäljningsfunktionen	   integreras	   i	  
denna	  kedja.	  Enligt	  Linnarsson	  är	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  generellt	  inte	  
tillräckligt	  integrerade	  i	  företag.	  Att	  funktionerna	  inte	  är	  tillräckligt	  integrerade	  menar	  han	  
beror	  på	  att	  funktionerna	  främst	  fokuserar	  på	  sina	  egna	  arbetsuppgifter.	  Vidare	  menar	  Lin-‐
narsson	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  suboptimeringsproblem	  mellan	  funktionerna	  uppstår.	  	  
	  
För	  att	  öka	   integrationen	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	   logistikfunktioner,	   samt	   för	  att	  
minska	  eventuella	  suboptimeringar,	  anser	  Linnarsson	  att	  ett	  prestigelöst	  klimat	  mellan	  fu-‐
nktionerna	  är	  viktigt.	  Att	  skapa	  ett	  prestigelöst	  klimat	  är	  även	  fördelaktigt	  då	  det	  underlät-‐
tar	  kommunikation	  och	  transparens	  mellan	  funktionerna.	  Linnarsson	  förklarar	  att	  integra-‐
tionen	   vidare	   kan	   gynnas	   av	   att	   cheferna	   för	   de	   två	   funktionerna	   båda	   sitter	   i	   lednings-‐
gruppen,	  då	  detta	  underlättar	  möjligheten	  att	  funktionerna	  är	  uppdaterade	  på	  varandras	  
områden	  och	  ökar	  medvetenhet	  om	  hur	  funktionerna	  kan	  påverka	  helheten.	  Något	  som	  vi-‐
dare	  möjliggör	   integration	   är	   enligt	   Linnarsson	  att	   funktionerna	  har	   en	   gemensam	   fysisk	  
planering.	  Sammanfattningsvis	  berättar	  Linnarsson	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  funktionerna	  
har	  mötesformer	  och	  strukturer	  som	  främjar	  kommunikation	  och	  samsyn	  för	  att	   integra-‐
tionen	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  ska	  fungera	  så	  bra	  som	  möjligt.	  
	  
Linnarsson	  menar	   att	   integration	  mellan	   ett	   företags	  marknadsfunktion	  och	   logistikfunk-‐
tion	  medför	  att	  varuförsörjningen	  blir	  mer	   följsam.	  Vidare	   leder	   integration	  mellan	   funk-‐
tionerna	  till	  att	  varuförsörjningen	  får	  en	  koppling	  till	  företagets	  marknadsmål	  samt	  försälj-‐
ningsmål	  vilket	  syftar	  till	  att	  öka	  marginalerna	  och	  minska	  andelen	  produkter	  på	  rea.	  	  
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7.3	  Butiksägare	  
	  
Ola	  Sundberg	  berättar	  att	  han	  arbetat	  som	  sporthandlare	   i	  23	  år	  och	  att	  han	  för	  tillfället	  
äger	  de	   två	   Intersportbutikerna	   i	   Borlänge.	  Han	  anser	   sig	  ha	   lång	  erfarenhet	  och	  besitta	  
goda	  kunskaper	  om	  detaljhandelsbranschen.	  Sundberg	  beskriver	  att	  han,	  i	  och	  med	  sin	  roll	  
som	  butiksägare,	  behöver	  ha	  kännedom	  om	  både	  logistik	  och	  extern	  kommunikation	  vilket	  
gett	  honom	  mycket	  erfarenhet	  och	  kunskap	  om	  hur	  samspelet	  mellan	  marknadsfunktioner	  
och	   logistikfunktioner	   ser	   ut	   i	   praktiken.	   Vidare	   anser	   Sundberg	   att	   integration	   mellan	  
dessa	  funktioner	  är	  något	  som	  kontinuerligt	  diskuteras	   inom	  detaljhandelsbranschen	  och	  
att	  det	  är	  ett	  viktigt	  område	  att	  utforska.	  	  
	  
Ett	  samarbete	  mellan	  företags	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  behövs	  enligt	  Sund-‐
berg.	   För	   att	   produkter	   ska	   finnas	   på	   plats	   i	   ett	   företags	   butik	  menar	   Sundberg	   att	   det	  
krävs	  ett	  samarbete	  mellan	  företagets	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion.	  Om	  produk-‐
ter	   inte	   levereras	   i	   tid	  antar	  Sundberg	  att	  en	  orsak	  till	  problemet	  kan	  vara	  att	  marknads-‐
funktionen	  och	   logistikfunktionen	   inte	  kommunicerar	   tillräckligt	  med	  varandra.	  Sundberg	  
berättar	  att	  anledningen	  till	  att	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inte	  alltid	  kom-‐
municerar	  med	  varandra	  kan	  vara	  för	  att	  de	  pratar	  olika	  språk	  och	  lägger	  ett	  större	  fokus	  
på	   sina	   egna	   mål	   än	   övriga	   funktioners	   målsättningar.	   Förseningar	   i	   leveranser	   menar	  
Sundberg	   givetvis	   kan	   bero	   på	  många	   olika	   saker,	   såsom	   diverse	   komplikationer	   vid	   le-‐
veransen,	  men	  att	  det	  i	  grund	  och	  botten	  är	  logistikfunktionens	  ansvar.	  Sundberg	  förklarar	  
att	  det	  vid	  leveransförseningar	  är	  viktigt	  att	  marknadsfunktionen	  får	  information	  gällande	  
detta	   för	  att	  ha	  möjlighet	  att	   stoppa	  marknadsplanen	   i	   tid.	  Enligt	  Sundberg	  uppstår	  pro-‐
blem	  om	  de	  produkter	  som	  är	  på	  kampanj	  inte	  finns	  på	  plats	  i	  butiken	  då	  kunden	  kan	  bli	  
besviken	  på	  företaget.	  Han	  upplever	  att	  samarbetet	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logi-‐
stikfunktionen	   eventuellt	   skulle	   fungera	   bättre	   om	   de	   fokuserade	   mer	   på	   kunden	   och	  
förstod	  vikten	  av	  att	  få	  ut	  produkterna	  i	  tid.	  Sundberg	  menar	  att	  integration	  mellan	  ett	  fö-‐
retags	  marknadsfunktion	  och	   logistikfunktion	  gör	  att	   företaget	   lättare	  kan	  möta	  kunders	  
efterfrågan.	  
	  
Sundberg	  anser	  att	  marknadsfunktioner	  och	   logistikfunktioner	   inom	  detaljhandelsföretag	  
generellt	  inte	  kan	  anses	  integrerade	  och	  att	  det	  är	  något	  som	  många	  kedjor	  behöver	  arbe-‐
ta	  med.	  Framförhållning	  och	  ett	  effektivt	  arbetssätt	  menar	  Sundberg	  är	  viktiga	  komponen-‐
ter	   för	   att	   öka	   integrationen	  mellan	   funktionerna.	   En	   nära	   fysisk	   placering	  mellan	  mark-‐
nadsfunktionen	  och	  logistikfunktionens	  är	  enligt	  Sundberg	  inte	  någon	  garanti	  för	  att	  inte-‐
grationen	   ska	   förbättras.	  Han	  berättar	   att	   Intersports	   funktioner	   sitter	   i	   samma	  kontors-‐
landskap	  men	  ändå	  har	  svårt	  att	  kommunicera	  med	  varandra.	  Sundberg	  tror	  att	  integratio-‐
nen	  underlättas	  om	  funktionerna	  är	  placerade	  nära	  varandra	  men	  att	  det	  inte	  är	  någon	  ga-‐
ranti	  för	  integration.	  	  
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7.4	  Centrumledare	  
	  
Anna	  Timander	  har	  sedan	  1998	  arbetat	  inom	  detaljhandelsbranschen,	  då	  hon	  började	  arb-‐
eta	  på	  Systembolaget.	  Under	  sina	  år	  på	  Systembolaget	  har	  hon	  arbetat	  som	  butikschef	  och	  
även	  som	  områdeschef.	  Idag	  arbetar	  Timander	  som	  Center	  Manager	  på	  Kupolen/Steen	  &	  
Ström	  AB.	  	  
	  
Timander	   anser	   att	   samarbete	   och	   integration	   mellan	   marknadsfunktioner	   och	   logistik-‐
funktioner	  i	  svenska	  detaljhandelsföretag	  behövs.	  Hon	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  funktio-‐
ner	   inom	  företag	  har	  en	  övergripande	  kunskap	  och	  förståelse	   för	  varandras	  områden	  för	  
att	  kunna	  göra	  ett	  så	  bra	  arbete	  som	  möjligt.	  Vad	  gäller	   företag	   inom	  detaljhandelsbran-‐
schen	  menar	  Timander	  att	  det	  saknas	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistik-‐
funktioner	  inom	  vissa	  företag.	  Hon	  menar	  att	  företag	  har	  valt	  att	  arbeta	  på	  olika	  sätt	  och	  
att	  det	  därigenom	  ser	  olika	  ut	  med	  integrationen	  inom	  detaljhandelsbranschen.	  	  
	  
Integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	   inom	  detaljhandelsföretag	  
leder	  enligt	  Timander	  endast	   till	   fördelar.	  Timander	  menar	  att	   funktionerna	  behöver	   för-‐
ståelse	  för	  hur	  företaget	  fungerar	  för	  att	  kunna	  göra	  ett	  bra	  och	  tillfredsställande	  arbete.	  
Hennes	  erfarenhet	  är	  att	  funktionerna	  kan	  öka	  integrationen	  genom	  att	  de	  delar	  informa-‐
tion	  mellan	   varandra.	  Genom	  att	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	  uppdaterar	  
och	   informerar	   varandra	   om	  utveckling	   eller	   prioriteringar	   kan	   kunskapen	  om	   varandras	  
arbete	  öka	  och	  därigenom	  också	  integrationen.	  Timander	  menar	  att	  praktik	  på	  den	  andra	  
funktionen	  också	  kan	  bidra	  till	  att	  integrationen	  ökar.	  	  
	  

7.5	  Logistikchef	  
	  
Petri	  Ventelä	  arbetar	  sedan	  ett	  år	  tillbaka	  som	  logistikchef	  på	  Gina	  Tricot.	  Han	  berättar	  att	  
han	  tidigare	  arbetat	  som	  logistikchef	  på	  NetOnNet	   i	  13	  år	  där	  han	  också	  var	  ansvarig	   för	  
kundtjänst	   och	   service.	   Vidare	   berättar	   Ventelä	   att	   han	   innan	   NetOnNet	   arbetade	   på	  
H&M,	  även	  där	  i	  13	  år.	  På	  H&M	  arbetade	  han	  som	  produktionstekniker	  vilket	  innebar	  han-‐
tering	  av	   lagerplanering,	  kostnadsuppföljning,	  personal,	  distribution	  och	  övriga	   lagerrela-‐
terade	  kostnader.	  
	  
Vad	  gäller	  marknadsfunktioner	  och	   logistikfunktioner	   i	  detaljhandelsföretag	  menar	  Vent-‐
elä	  att	  det	  absolut	  behövs	   integration	  mellan	  dessa.	  Han	   lyfter	   fram	  att	   logistik	  har	  blivit	  
en	  viktig	  konkurrensfördel	  och	  att	  kunder	   idag	   förväntar	   sig	  att	  alltid	   få	   snabba	  och	  kor-‐
rekta	  leveranser.	  Ventelä	  menar	  att	  ett	  företag	  som	  kan	  erbjuda	  sina	  kunder	  snabba	  leve-‐
ranser	  och	  snabbt	  kan	  få	  ut	  nyheter	  i	  sina	  butiker	  och	  på	  webben	  har	  goda	  möjligheter	  att	  
öka	  sin	  försäljning.	  En	  av	  orsakerna	  till	  att	  ett	  samarbete	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  
logistikfunktioner	  behövs	  är	  enligt	  Ventelä	   för	  att	   logistikfördelarna	  ska	  kunna	   förmedlas	  
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till	  kunderna	  på	  ett	  säljande	  sätt.	  Då	   förpackningarna	  som	  används	  vid	  packningen	  är	  en	  
marknadsföringsmöjlighet	   för	   ett	   företag	  menar	   Ventelä	   att	   samarbetet	  mellan	   funktio-‐
nerna	  blir	  viktigt	  även	  där,	  han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kombinera	  budskap	  med	  funk-‐
tion.	  
	  
Ventelä	  upplever	  att	  många	  företag	  har	  en	  lång	  resa	  kvar	  mot	  att	  integrera	  sina	  funktioner	  
och	  att	  en	  orsak	  till	  det	  kan	  vara	  att	  det	  är	  lätt	  att	  fastna	  i	  gamla	  mönster.	  Han	  menar	  att	  
även	  om	  viljan	   finns	  hos	   företag	  att	   integrera	   funktioner	  kan	  det	  ändå	  vara	   svårt	  att	  ge-‐
nomföra	  det	  i	  praktiken.	  Att	  företag	  ofta	  arbetar	  med	  tredjepartslogistik	  i	  nuläget	  kan	  ock-‐
så	  försvåra	  integrationsarbetet	  menar	  Ventelä.	  	  
	  
För	   att	   öka	   integrationen	  mellan	   funktionerna	   i	   detaljhandelsföretag	  menar	   Ventelä	   att	  
det	  kan	  vara	  viktigt	  att	  synliggöra	  och	  målsätta	  de	  positiva	  effekter	  som	  uppstår	  till	  följd	  av	  
ett	   integrerat	  arbete.	  Han	  menar	  vidare	  att	  det	  är	  viktigt	  att	   företag	  ser	   till	   att	   lednings-‐
grupper	  har	  representanter	  från	  alla	  funktioner	  så	  att	  det	  blir	  naturligt	  att	  samverka	  med	  
varandra	  och	  utbyta	  idéer	  samt	  även	  att	  alla	  ges	  möjligheten	  att	  ha	  synpunkter	  på	  andra	  
funktioners	   områden.	   Ventelä	   anser	   inte	   att	   det	   finns	   några	   nackdelar	   med	   integration	  
mellan	   logistikfunktioner	  och	  marknadsfunktioner.	   Istället	   lyfter	  han	   fram	  att	  det	   endast	  
innebär	   fördelar,	   genom	   integrationen	   kan	   logistikfunktionen	   erbjuda	   snabba	   leveranser	  
som	  marknadsfunktionen	  kan	  utnyttja	  i	  sitt	  marknadsföringsarbete.	  Han	  menar	  att	  om	  lo-‐
gistiken	   fungerar	   och	   kan	   leverera	   snabba	   och	   korrekta	   leveranser	   till	   butikerna	   så	   får	  
marknadsfunktionen	  förtroende	  och	  blir	  trygga	  med	  att	  marknadsföra	  detta	  till	  kunderna.	  
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8 Analys	  
	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  en	  diskussion	  kring	  denna	  studies	  frågeställningar	  med	  utgångs-‐
punkt	  i	  den	  teoretiska	  referensramen	  och	  den	  insamlade	  empirin.	  Analysen	  utgår	  från	  en	  
analysmodell	  som	  baserats	  på	  de	  mest	  centrala	  delarna	  i	  referensramen.	  	  
	  

8.1	  Analysmodell	  
	  
Utifrån	   denna	   studies	   teoretiska	   referensram	  har	   en	  modell	   (se	   figur	   3)	   tagits	   fram	   som	  
illustrerar	  hur	  de	  olika	  teorierna	  hänger	  ihop.	  I	  denna	  modell	  framgår	  att	  ett	  företags	  inte-‐
gration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  möjliggörs	  av	  ett	  antal	  faktorer.	  
Dessa	  faktorer	  är	  enligt	  Pagell	  (2004)	  samt	  Ellinger	  (2000)	  organisationsstruktur,	  organisa-‐
tionskultur,	  fysisk	  placering	  av	  funktionerna,	  informationssystem,	  kommunikation	  och	  be-‐
löningssystem.	  Vidare	  framgår	  av	  modellen	  att	   integrationen	  mellan	  marknadsfunktionen	  
och	   logistikfunktionen	  bestäms	  utifrån	   indikatorerna	  möten,	  telefonkontakt,	  mailkontakt,	  
utbyte	  av	  dokument,	  uppnåelse	  av	  mål	  tillsammans,	  vision,	  förståelse	  och	  resurser	  (Kahn	  
&	  McDonough,	  1996).	  Vilka	  indikatorer	  ett	  företags	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  
utnyttjar	  avgörs	  enligt	  vår	  uppfattning	  till	  viss	  del	  av	  de	  möjliggörande	  faktorer	  som	  existe-‐
rar	  i	  företaget.	  En	  öppen	  organisationskultur	  bör	  exempelvis	  främja	  viljan	  hos	  funktionerna	  
att	  uppnå	  mål	   tillsammans.	   I	  modellen	   tydliggörs	   även	  att	  den	   integration	   som	  existerar	  
mellan	  funktionerna	  slutligen	  leder	  till	  ett	  antal	  för-‐	  och	  nackdelar.	  De	  främsta	  fördelarna	  
med	  integration	  är	  enligt	  Chen	  et	  al.	  (2009)	  kostnadsbesparing,	  lagerreducering,	  effektiva-‐
re	  beslutsfattande	  samt	  ökad	  produkttillgänglighet	  och	  nackdelarna	  anses	  enligt	  Murphy	  
och	  Poist	   (1994)	   samt	  Ruekert	  och	  Walker	   (1987)	   vara	   risk	   för	  konflikter,	  ostrukturerade	  
processer	  samt	  överflöd	  av	  information.	  
	  

	  
Figur	  3.	  Analysmodell	  för	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner.	  
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Den	  framtagna	  modellen	  har	  använts	  med	  syftet	  att	  analysera	  om,	  och	  i	  så	  fall	  hur,	  mark-‐
nadsfunktioner	   och	   logistikfunktioner	   inom	   svenska	   detaljhandelsföretag	   är	   integrerade	  
samt	  vilka	  faktorer	  som	  främjar	  integrationen.	  De	  eventuella	  för-‐	  och	  nackdelar	  som	  inte-‐
grationen	  medför	  i	  detaljhandelsföretag	  har	  också	  analyserats	  med	  hjälp	  av	  modellen.	  	  
	  

8.2	  Faktorer	  som	  möjliggör	  integration	  
	  
I	  avsnitt	  3.4	  beskrivs	  ett	  antal	  faktorer	  som	  möjliggör	  integration	  mellan	  funktioner	  i	  ett	  fö-‐
retag,	  vilka	   illustrerades	   i	  analysmodellen	  på	  föregående	  sida	  samt	  tabell	  5	  nedan.	  Dessa	  
faktorer	  ligger	  som	  utgångspunkt	  för	  analysen	  av	  vilka	  faktorer	  som	  möjliggör	  integration	  
mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  i	  de	  tre	  fallföretagen.	  Vidare	  analyseras	  
empirin	   från	   branschaktörerna	   för	   att	   undersöka	  vilka	   faktorer	   som	   främjar	   integration	  
mellan	   marknadsfunktioner	   och	   logistikfunktioner	   generellt	   i	   svenska	   detaljhandelsföre-‐
tag.	  	  
	  
Tabell	  5.	  Faktorer	  som	  möjliggör	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner.	  

	  
	  

8.2.1	  Möjliggörande	  faktorer	  i	  fallföretagen	  
Kommunikation	  
Kommunikation	  är	  enligt	  Pagell	  (2004)	  en	  faktor	  som	  möjliggör	  integration	  mellan	  funktio-‐
ner	   i	   ett	   företag.	   Pagell	   tar	   upp	   två	   typer	   av	   kommunikation,	   formell	   och	   informell.	   Vi	  
tolkar	  det	   som	  att	   formell	   kommunikation	  ofta	   sker	   förutbestämt	  medan	   informell	   kom-‐
munikation	  sker	  spontant.	  Kommunikation	  genom	  exempelvis	  mail	  eller	  telefon	  kan	  enligt	  
vår	  mening	   således	   vara	  av	  både	   formell	   och	   informell	   karaktär	  beroende	  på	  om	  den	  är	  
planerad	   i	   förväg	  eller	   inte.	  Både	  Cerveras	  respektive	  Glitters	  marknadsfunktion	  och	   logi-‐
stikfunktion	   kan	   anses	   kommunicera	   informellt	   samt	   formellt.	   Att	   de	  har	   informell	   kom-‐
munikation	   indikeras	  av	  det	   faktum	  att	   företagens	   funktioner	  har	   kontakt	  med	  varandra	  
spontant,	   exempelvis	   när	   något	   oförutsägbart	   inträffar.	   Cerveras	   och	  Glitters	  marknads-‐
funktion	  och	  logistikfunktion	  har	  inplanerade	  möten	  vilket	  innebär	  att	  de	  också	  kan	  anses	  
ha	  formell	  kommunikation.	  Vi	  upplever	  att	  kommunikationen	  mellan	  funktionerna	  på	  Cer-‐
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vera	  och	  Glitter	  i	  nuläget	  fungerar	  bra.	  Att	  Cerveras	  och	  Glitters	  respektive	  marknadsfunk-‐
tion	  och	  logistikfunktion	  har	  en	  fungerande	  kommunikation	  med	  varandra,	  såväl	  informellt	  
som	  formellt,	  bör	  enligt	  Pagells	  resonemang	  innebära	  att	  kommunikationen	  möjliggör	   in-‐
tegration.	  	  
	  
I	  empirin	  kan	  vi	  inte	  urskilja	  att	  KappAhls	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  har	  någon	  
formell	  kommunikation	  i	  nuläget,	  bortsett	  från	  mötena	  gällande	  e-‐handeln.	  Vidare	  kan	  vi	  
inte	  urskilja	  att	  de	  har	  informell	  kommunikation	  genom	  telefon	  eller	  mail	  i	  någon	  större	  ut-‐
sträckning,	  endast	  ett	  fåtal	  gånger	  per	  år.	  KappAhls	   logistikchef	  samt	  marknadsförare	  an-‐
ser	  att	  den	  kommunikation	  som	  medarbetarna	  på	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktio-‐
nen	  har	  i	  nuläget	  är	  tillräcklig	  och	  fungerar	  bra.	  Huruvida	  integrationen	  hade	  förbättras	  ge-‐
nom	  mer	  kommunikation	  eller	  inte	  är	  enligt	  oss	  svårt	  att	  fastställa,	  detta	  då	  mer	  kommuni-‐
kation	  inte	  alltid	  är	  synonymt	  med	  ökad	  integration.	  Vi	  är	  eniga	  med	  KappAhls	  logistikchef	  
om	  att	  kommunikation	  kan	  bli	  överflödigt	  om	  tillräcklig	  information	  redan	  delas	  mellan	  be-‐
rörda	  parter.	  Att	  KappAhls	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  inte	  kommunicerar	  med	  
varandra	   i	  någon	  stor	  utsträckning	  kan	  enligt	  vår	  mening	  bero	  på	  att	   funktionerna	  redan	  
delar	   relevant	   information	  på	   annat	   sätt.	   Vidare	   anser	   vi	   att	   en	  orsak	   till	   avsaknaden	  av	  
kommunikation	  kan	  bero	  på	  att	  KappAhl	  är	  ett	  stort	  företag	  där	  funktionerna	  sällan	  möts.	  
En	  ökad	  kommunikation	  mellan	  KappAhls	   funktioner	  bör	  enligt	  vår	  mening	   inte	  öka	   inte-‐
grationen,	  då	  funktionerna	  redan	  delar	  information	  på	  ett	  effektivt	  sätt,	  utan	  skulle	  snara-‐
re	  kunna	  vara	  ett	  hinder	  mot	  integration.	  
	  
Möten,	  mail-‐	   och	   telefonkontakt	   är	   enligt	   analysmodellen	   indikatorer	   på	   att	   integration	  
existerar	  mellan	   två	   funktioner.	  Då	  dessa	   samtliga	   indikatorer	   innefattar	   kommunikation	  
anser	  vi	  att	  kommunikation	  naturligt	  blir	  en	  viktig	  möjliggörande	  faktor	  för	  integration	  i	  ett	  
företag.	  Däremot	  menar	  vi	  att	  för	  mycket	  kommunikation	  kan	  skada	  integrationen	  mellan	  
funktionerna	  och	  därigenom	  bli	  ett	  hinder	  för	  integration	  i	  vissa	  fall.	  Formell	  kommunika-‐
tion	   blir	   exempelvis	   ett	   hinder	  mot	   integration	  mellan	  marknadsfunktionen	   och	   logistik-‐
funktionen	  i	  de	  fall	  då	  tillräcklig	  information	  redan	  delges	  funktionerna.	  Ytterligare	  ett	  ex-‐
empel	  på	  när	  kommunikation	  blir	  ett	  hinder	  mot	  integration	  är	  enligt	  Ruekert	  och	  Walker	  
(1987)	  när	  det	  existerar	  skillnader	  i	  bakgrunder,	  mål	  och	  värderingar	  mellan	  funktionerna.	  I	  
empirin	  kan	  vi	  se	  att	  Cerveras	  funktioner	  kommunicerar	  på	  olika	  sätt	  med	  hänsyn	  till	  hur	  
stort	   beroende	   som	   finns	  mellan	   funktionerna,	   detta	   indikerar	   enligt	   vår	  uppfattning	   att	  
funktionernas	  beroende	  har	  en	  påverkan	  på	  hur	  mycket	  kommunikation	  som	  behövs.	  	  
	  
Vad	  gäller	   kommunikation	   i	   fallföretagen	  anser	   vi	   sammanfattningsvis	   att	  den	  kan	  anses	  
främja	   integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	   i	  Cervera	  och	  Glitt-‐
ers	  fall,	  detta	  då	  kommunikationen	  hos	  dessa	  företag	  verkar	  leda	  till	  ett	  effektivt	  informa-‐
tionsutbyte.	  Då	  det	  inte	  existerar	  någon	  direkt	  kommunikation	  mellan	  marknadsfunktion-‐
en	   och	   logistikfunktionen	  hos	   KappAhl	   i	   nuläget	   anser	   vi	   inte	   att	   den	   kan	   anses	   vara	   en	  
möjliggörare	  för	  integration	  mellan	  de	  två	  funnktionerna.	  
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Fysisk	  placering	  
Enligt	  Pagell	  (2004)	  påverkas	  integration	  mellan	  funktioner	  också	  av	  funktionernas	  fysiska	  
placering.	  Vad	  gäller	  fallföretagens	  funktioner	  är	  Cerveras	  marknadsfunktion	  och	   logistik-‐
funktion	  placerade	   i	   samma	  byggnad,	   på	  Glitter	   är	   funktionerna	  placerade	   i	   olika	   städer	  
och	  på	  KappAhl	  är	  funktionerna	  placerade	  i	  samma	  stad	  men	  i	  olika	  byggnader.	  I	  enlighet	  
med	   Pagell	   upplever	   vi	   att	   den	   fysiska	   placeringen	   har	   påverkan	   på	   integration	   mellan	  
funktionerna,	   detta	   då	   det	   är	   svårare	   för	   funktioner	   i	   olika	   städer	   att	   fysiskt	   träffas	   och	  
samarbeta	   jämfört	   med	   funktioner	   som	   är	   placerade	   i	   samma	   byggnad.	   Den	   informella	  
kommunikationen,	  och	  därigenom	  också	  möjligheten	  till	  integration,	  minskar	  då	  funktion-‐
erna	  är	  placerade	  så	  att	  medarbetarna	  på	  respektive	  funktion	  aldrig	  möts	  (Pagell,	  2004).	  I	  
empirin	  ser	  vi	  att	  Cerveras	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  i	  större	  utsträckning	  än	  
både	  Glitters	  och	  KappAhls	   funktioner	  kommunicerar	   informellt	  genom	  spontan	  kontakt.	  
Vidare	  upplever	  vi	  att	  den	  fysiska	  placeringen	  också	  har	  påverkan	  på	  behovet	  av	  informa-‐
tionssystem	  samt	   telefon-‐	  och	  mailkontakt.	   I	  de	   fall	  då	  marknadsfunktionen	  och	   logistik-‐
funktionen	  är	  placerade	  på	  olika	  platser	  anser	  vi	  att	  det	  bör	  finnas	  ett	  större	  behov	  av	  ett	  
välfungerande	   informationssystem	  där	   funktionerna	  kan	  dela	   information	  med	  varandra.	  
Ett	  välfungerande	  informationssystem	  kompenserar	  enligt	  vår	  mening	  den	  bristande	  möj-‐
ligheten	   för	   funktionerna	  att	   fysiskt	   kommunicera	  på	  plats.	  Vidare	  anser	   vi	  att	   även	   tele-‐
fon-‐	   eller	   mailkontakt	   med	   fördel	   kan	   användas	   om	   funktionerna	   är	   geografiskt	   skilda.	  
Slutligen	  anser	  vi	  att	  funktionernas	  fysiska	  placering	  kan	  ha	  en	  påverkan	  på	  företagets	  kul-‐
tur	  då	  en	  fysisk	  separation	  bör	  skapa	  svårigheter	  i	  att	  upprätthålla	  en	  företagsövergripan-‐
de	  kultur.	  	  
	  
Vad	  gäller	  fysisk	  placering	  som	  möjliggörare	  för	  integration	  anser	  vi	   i	  enlighet	  med	  Pagell	  
(2004)	  att	  kommunikationen	  bör	  bli	  bättre	  mellan	  funktionerna	  när	  de	  är	  placerade	  nära	  
varandra.	  Då	  kommunikation	  enligt	  tidigare	  resonemang	  är	  en	  möjliggörare	  för	  integration	  
bör	  även	  den	  nära	  fysiska	  placeringen	  för	  Cerveras	  funktioner	  vara	  en	  möjliggörande	  fak-‐
tor.	  Hos	  Glitter	  och	  KappAhl	  är	  funktionerna	  inte	  placerade	  nära	  varandra	  vilket	  bör	  inne-‐
bära	  att	  fysisk	  placering	  inte	  är	  en	  möjliggörande	  faktor	  för	  dessa	  funktioner.	  Däremot	  an-‐
ser	  vi	   inte	  att	  den	   fysiska	  placeringen	  i	  någon	  större	  utsträckning	  hindrar	  möjligheten	   till	  
integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  hos	  Glitter	  och	  KappAhl	  då	  
integrationen	  kan	  möjliggöras	  genom	  andra	  faktorer,	  exempelvis	  informationssystem.	  
	  
Organisationsstruktur	  
Pagell	  (2004)	  menar	  att	  organisationsstruktur,	  det	  vill	  säga	  ett	  företags	  formella	  relationer,	  
grupper	   och	   system,	   kan	   ha	   en	   påverkan	  på	   integrationen	  mellan	   företagets	   funktioner.	  
Pagell	   lyfter	   fram	  att	  det	  är	  av	   stor	  vikt	  att	  ett	   företags	   struktur	   inte	  bidrar	   till	   att	   skapa	  
konkurrens	  om	  resurser	  mellan	  funktioner.	  Vidare	  menar	  Pagell	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  orga-‐
nisationsstrukturen	  passar	  flödet	  av	  information	  i	  företaget.	  På	  Cervera	  arbetar	  marknads-‐
funktionen	  och	  logistikfunktionen	  ibland	  tillsammans	  i	  olika	  projekt	  och	  utifrån	  det	  empi-‐
riska	  materialet	  framgår	  att	  de	  formella	  relationerna	  mellan	  funktionerna	  fungerar	  bra.	  Att	  
funktionerna	  arbetar	   i	   formella	  projekt	  bör	  enligt	  vår	  mening	  således	  möjliggöra	   integra-‐
tion	  mellan	  funktionerna.	  Vi	  anser	  att	  varustyrningsfunktionen	  på	  KappAhl	  kan	  ses	  som	  en	  
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formell	   grupp	   som	   underlättar	   informationsflödet	   mellan	   marknadsfunktionen	   och	   logi-‐
stikfunktionen.	  Vidare	  anses	  konkurrensen	  om	  resurser	  mellan	  de	  två	  funktionerna	  minska	  
då	   varustyrningsfunktionen	  enligt	   vår	   uppfattning	   samordnar	   resurserna	  och	   fördelar	   in-‐
formation.	   Supply	   chain-‐funktionen	  på	  Glitter	   anser	   vi	   på	   liknande	   sätt	   samordnar	   infor-‐
mationsflödet	   mellan	   funktioner.	   Totalt	   sett	   anser	   vi	   att	   samtliga	   fallföretags	   organisa-‐
tionsstruktur	   kan	   anses	   möjliggöra	   integration	   mellan	   marknadsfunktionen	   och	   logistik-‐
funktionen.	  	  
	  
Organisationskultur	  
Vi	  upplever	  att	  de	  tre	  fallföretagen	  har	  en	  gemensam	  kultur	  för	  marknadsfunktionen	  och	  
logistikfunktionen,	   detta	   då	   representanterna	   från	   respektive	   funktion	   har	   samma	   upp-‐
fattning	  av	  företagskulturen.	  På	  Glitter	  kan	  det	  dock	  finnas	  vissa	  skillnader	  i	  kulturen	  mell-‐
an	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  då	  de	  är	  placerade	  i	  olika	  städer,	  vilket	  en-‐
ligt	  vår	  mening	  indikerar	  att	  funktionernas	  fysiska	  placering	  är	  en	  faktor	  som	  kan	  påverka	  
företagets	  organisationskultur.	  Enligt	  Pagell	   (2004)	  samt	  Murphy	  och	  Poist	   (1994)	  kan	  en	  
företagskultur	  som	  uppmuntrar	  öppen	  kommunikation	  och	  samarbete	  antas	  öka	   integra-‐
tionen	  mellan	  företagets	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion.	  Kulturerna	  i	  fallföretagen	  
bör	   således	  möjliggöra	   integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen.	  Vi	  
anser	  att	  den	  öppna	  kulturen	  som	  identifierades	  på	  respektive	  företag	  främjar	  integration	  
på	  så	  sätt	  att	  funktionerna	  uppmuntras	  till	  samarbete.	  Däremot	  kan	  vi	  inte	  säga	  något	  om	  
huruvida	   en	   mindre	   öppen	   kultur	   skulle	   hindra	   integration	   mellan	   marknadsfunktionen	  
och	  logistikfunktionen.	  	  
	  
Belöningssystem	  	  
Enligt	   Ellinger	   (2000)	   är	   belöningssystem	   en	  möjliggörande	   faktor	   för	   integration	  mellan	  
ett	   företags	  funktioner.	  Då	   ingen	  av	  fallföretagens	  marknadsfunktion	  och	   logistikfunktion	  
har	  gemensamt	  belöningssystem	  kan	  det	  dock	  inte	  anses	  vara	  en	  faktor	  som	  möjliggör	  in-‐
tegration	  i	  de	  undersökta	  företagen	  i	  nuläget.	  Vi	  anser	  inte	  att	  det	  finns	  något	  som	  indiker-‐
ar	  att	  avsaknaden	  av	  belöningssystem	  är	  ett	  hinder	  för	  integration	  mellan	  funktionerna.	  Vi-‐
dare	   anser	   vi	   det	   svårt	   att	   avgöra	   huruvida	   ett	   införande	   av	   belöningssystem	   skulle	   för-‐
bättra	   integrationen	  mellan	   funktionerna	   i	   de	  undersökta	   företagen.	  Då	  ett	   belöningssy-‐
stem	  enligt	   vår	  uppfattning	   innebär	   att	  medarbetarna	  uppmanas	   att	   arbeta	  mot	   samma	  
mål	  kan	  det	  tänkas	  ha	  en	  främjande	  effekt	  på	  integration	  i	  fallföretagen.	  
	  
Informationssystem	  
Cervera,	  Glitter	  och	  KappAhl	  använder	   informationssystem	  för	  att	  dela	   relevant	   informa-‐
tion	  mellan	  sina	  respektive	  funktioner.	  Pagell	  (2004)	  menar	  att	  informationssystem	  är	  ett	  
bra	  medel	  för	  att	  möjliggöra	  integration	  mellan	  funktioner	  samt	  för	  att	  begränsa	  onödiga	  
aktiviteter.	   Kim	  och	  Narasimhan	   (2002)	  menar	   att	   informationssystem	  är	   ett	   särskilt	   bra	  
verktyg	  för	  integration	  när	  två	  funktioner	  är	  placerade	  på	  olika	  platser.	  I	  Glitters	  och	  Kapp-‐
Ahls	   fall	  kan	   informationssystem	  ses	  som	  en	  möjliggörare	  för	   integration,	  detta	  då	  mark-‐
nadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   på	   dessa	   företag	   inte	   är	   placerade	   nära	   varandra	  
men	  ändå	   kan	  dela	   information	  med	   varandra	   som	  effektiviserar	   deras	   arbete.	   Informa-‐
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tionssystem	  möjliggör	   enligt	   vår	  mening	   en	   viss	   kommunikation	  mellan	   funktionerna	   på	  
Glitter	   och	   KappAhl,	   trots	   den	   geografiska	   distansen,	   vilket	   indikerar	   att	   informations-‐
system	  bidrar	  till	  integration	  mellan	  funktionerna.	  Cerveras	  marknadsfunktion	  och	  logistik-‐
funktion	  delar	  viss	  information	  via	  Cerveras	  informationssystem,	  men	  utifrån	  vår	  uppfatt-‐
ning	  kommunicerar	  de	  mestadels	  genom	  möten	  och	  mail.	  Vi	  anser	  därför	  att	  informations-‐
system	   i	  Cerveras	   fall	   inte	  bidrar	   till	   integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistik-‐
funktionen	   i	   lika	  hög	  grad	   som	   för	  Glitter	  och	  KappAhl.	  Utifrån	  detta	   resonemang	  kan	  vi	  
göra	  en	  koppling	  mellan	  funktionernas	  fysiska	  placering	  och	  utnyttjandet	  av	  informations-‐
system.	   Vi	   anser	   att	   informationssystem	   kan	   kompensera	   för	   de	   kommunikationssvårig-‐
heter	  som	  uppstår	  när	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  är	  placerade	  långt	  ifrån	  
varandra.	  Vidare	  upplever	  vi	  att	  KappAhl	  är	  det	  företag	  som	  delar	  mest	  information	  genom	  
sitt	  informationssystem	  och	  vi	  antar	  att	  det	  framförallt	  beror	  på	  företagets	  storlek.	  När	  ett	  
företag	   är	   stort	   blir	   det	   enligt	   vår	   uppfattning	   svårare	   att	   koordinera	   medarbetare	   och	  
samordna	  möten	  och	  konferenser	  varav	  informationssystem	  kan	  vara	  ett	  bra	  substitut	  för	  
detta.	  	  
	  
Vi	  anser	  att	  informationssystem	  är	  en	  faktor	  som	  främjar	  integrationen	  mellan	  marknads-‐
funktionen	  och	  logistikfunktionen	  i	  fallföretagen.	  Vi	  upplever	  att	  informationssystem	  är	  en	  
viktig	   faktor	  på	   så	   sätt	   att	  det	  underlättar	   funktionernas	  arbete	  genom	  att	  de	   får	   avgör-‐
ande	  information	  från	  varandra.	  Exempelvis	   framgår	   i	  empirin	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mark-‐
nadsfunktionen	  delger	  logistikfunktionen	   information	  gällande	  kampanjplaner.	  Vidare	  an-‐
ser	   vi	   att	   informationssystem	   främjar	  många	   av	   indikatorerna	   för	   integration.	   Informati-‐
onssystem	   leder	   tydligast	   till	  utbyte	  av	  dokument	  och	  att	   funktionerna	  delar	   resurser.	  Vi	  
menar	  även	  att	  ett	  fungerade	  informationssystem	  på	  sikt	  kan	  främja	  förståelsen	  för	  varan-‐
dra	  samt	  skapa	  en	  vilja	  att	  uppnå	  mål	  tillsammans.	  
	  
Sammanfattningsvis	   kan	  konstateras	  att	   kommunikation,	   funktionernas	   fysiska	  placering,	  
organisationsstruktur,	   organisationskultur	   samt	   informationssystem	   kan	  möjliggöra	   inte-‐
gration	  mellan	   funktionerna	   i	   de	   tre	   fallföretagen.	  Vi	   anser	   att	   kommunikation	  även	  kan	  
vara	   ett	   hinder	   för	   integration	   i	   de	   fall	   då	   exempelvis	   tillräcklig	   information	   redan	   delas	  
mellan	   funktionerna.	   En	   ytterligare	   faktor	   som	   vi	   anser	   påverkar	   integrationen	   mellan	  
marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen,	  men	  som	  inte	  tas	  upp	  i	  teorierna,	  är	  företag-‐
ets	   storlek.	   Vi	   upplever	   att	   ett	   större	   företag	   möter	   fler	   svårigheter	   med	   att	   integrera	  
marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	   jämfört	  med	  ett	  mindre	   företag.	  Denna	  upp-‐
fattning	  grundas	   i	  Pagells	   (2004)	   resonemang	  om	  att	  det	  är	  svårare	   för	   funktioner	   i	  olika	  
städer	  att	  fysiskt	  träffas	  och	  samarbeta	  jämfört	  med	  funktioner	  som	  är	  placerade	  i	  samma	  
byggnad.	   På	   liknande	   sätt	  menar	   vi	   att	   det	   kan	   vara	   svårare	   för	   funktioner	  med	  många	  
medarbetare	  att	  fysiskt	  träffas	  och	  samarbeta	  då	  koordineringen	  troligtvis	  försvåras.	  	  
	  

8.2.2	  Möjliggörande	  faktorer	  i	  detaljhandelsbranschen	  
Branschaktörerna	   anser	   att	   bland	   annat	   kommunikation,	  marknadsfunktionens	   och	   logi-‐
stikfunktionens	  fysiska	  placering,	  organisationsstruktur	  och	  organisationskultur	  är	  faktorer	  
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som	  kan	  möjliggöra	  integration	  mellan	  funktionerna.	  Sundberg	  lyfter	  fram	  att	  en	  nära	  fy-‐
sisk	  placering	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  dock	  inte	  är	  någon	  garan-‐
ti	  för	  att	  integrationen	  förbättras.	  I	  enlighet	  med	  Sundberg	  anser	  vi	  att	  en	  fysisk	  placering	  i	  
sig	  inte	  är	  synonymt	  med	  ökad	  integration	  mellan	  funktionerna	  i	  de	  fall	  då	  funktionerna	  in-‐
te	  utnyttjar	  placeringen	   för	  att	  arbeta	   tillsammans.	  Sundberg	  menar	  även	  att	   integration	  
mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  i	  detaljhandelsföretag	  möjliggörs	  av	  en	  
god	   framförhållning	  och	  ett	   effektivt	   arbetssätt.	   En	   god	   framförhållning	  och	  ett	   effektivt	  
arbetssätt	   är	   inget	   som	   teorierna	   tar	  upp	   som	  möjliggörande	   faktorer	   för	   integration.	  Vi	  
anser	  att	  framförhållning	  och	  effektiva	  arbetssätt	  skulle	  kunna	  främja	  integrationen	  då	  det	  
bör	  underlätta	  för	  samarbete	  och	  interaktion	  mellan	  funktionerna.	  Genom	  rutiner	  och	  eff-‐
ektiva	   arbetssätt	   för	   hur	   arbetsuppgifter	   och	   informationsdelning	  mellan	  marknadsfunk-‐
tionen	  och	  logistikfunktionen	  ska	  bedrivas	  kan	  medarbetarna	  enligt	  vår	  mening	  lättare	  in-‐
tegreras	  och	  risken	  för	  konflikter	  minskas.	  Däremot	  anser	  vi	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  för	  före-‐
tag	  i	  detaljhandelsbranschen	  att	  alltid	  ha	  en	  god	  framförhållning	  då	  marknaden	  är	  snabb-‐
föränderlig	  och	  dynamisk.	  
	  
Ett	  prestigelöst	   klimat	  mellan	   funktionerna	  anser	   Linnarsson	  är	   främjande	   för	   integratio-‐
nen	  och	  kan	  minska	  eventuella	  suboptimeringsproblem.	  Linnarsson	  menar	  att	  ett	  prestige-‐
löst	  klimat	  underlättar	  kommunikation	  och	  transparens	  mellan	  funktionerna.	  En	  öppen	  or-‐
ganisationskultur	   främjar	   integration	   mellan	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	  
enligt	  den	  teoretiska	  referensramen.	  Vi	  anser	  att	  en	  organisationskultur	  som	  uppmuntrar	  
öppenhet	   och	   prestigelöshet	   kan	   anses	   vara	   en	   grundläggande	   faktor	   för	   integration	  
mellan	  funktionerna	  inom	  detaljhandelsföretag,	  då	  både	  teorin	  och	  empirin	  tyder	  på	  det-‐
ta.	  Timander	  menar	  att	  en	  god	  förståelse	  för	  den	  andra	  funktionen	  möjliggör	  integration.	  
En	  god	  förståelse	  och	  ökad	  kunskap	  för	  varandra	  menar	  hon	  skapas	  genom	  exempelvis	  ar-‐
betsrotation.	   Vår	   uppfattning	   är	   att	   arbetsrotation	   är	   ett	   bra	   verktyg	   för	   att	   skapa	   ökad	  
förståelse	  och	  kunskap	  mellan	  funktioner.	  Pagell	  (2004)	  menar	  exempelvis	  att	  arbetsrotati-‐
on	  kan	  vara	  en	  lämplig	  metod	  för	  att	  öka	  förståelsen	  för	  en	  annan	  funktions	  arbete.	  Vidare	  
menar	  Pagell	  att	  arbetsrotationen	  möjliggör	  ökad	  kommunikation	  mellan	  funktionerna.	  Vi	  
anser	  att	  huruvida	  företag	  använder	  sig	  av	  arbetsrotation	  är	  en	  fråga	  om	  resurser	  och	  om	  
tid	  finns	  att	  avsätta	  från	  det	  dagliga	  arbetet.	  Ventelä	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  synliggöra	  
de	   positiva	   effekter	   som	   uppstår	   vid	   ett	   integrerat	   arbete	   för	   att	  möjliggöra	   integration	  
mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen.	  Vi	  anser	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  före-‐
tag	  att	  synliggöra	  positiva	  effekter	  med	  integration	  för	  de	  anställda	  inom	  funktionerna	  då	  
vår	  uppfattning	  är	  att	  anställda	  ofta	  har	   svårt	  att	   se	  nyttan	  av	  att	   samarbeta	  med	  andra	  
funktioner.	  	  
	  
Ytterligare	  en	   faktor	  som	  kan	  anses	  möjliggöra	   integrationen	  mellan	  marknadsfunktioner	  
och	  logistikfunktioner	  i	  detaljhandelsbranschen	  är	  enligt	  Linnarsson	  gemensam	  planering.	  
Vad	  gäller	  gemensam	  planering	  anser	  vi	  att	  det	  är	  en	  form	  av	  integration	  mellan	  funktio-‐
nerna	  och	  detta	  är	  något	  som	  diskuteras	  senare	   i	  analysavsnittet.	  Sundberg,	  Ventelä	  och	  
Johansson	  menar	  att	  det	  finns	  ett	  antal	  faktorer	  som	  hindrar	   integration	  mellan	  ett	  före-‐
tags	  marknadsfunktion	  och	   logistikfunktion.	  Om	  funktionerna	   lägger	  större	  fokus	  på	  dess	  
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enskilda	  mål	  än	  på	  funktionernas	  gemensamma	  mål	  kan	  integrationen	  hindras.	  Denna	  hin-‐
drande	  faktor	  kan	  liknas	  med	  det	  som	  Fawcett	  och	  Magnan	  (2002)	  menar	  hindrar	  integra-‐
tion.	  Vidare	  visar	  empirin	  att	  en	  orsak	   till	   bristande	  kommunikation	  mellan	   funktionerna	  
kan	  vara	  att	  de	  pratar	  olika	  språk,	  vilket	  är	  i	  linje	  med	  Ruekert	  och	  Walkers	  (1987)	  åsikter	  
gällande	  skillnader	  i	  bland	  annat	  värderingar	  som	  en	  potentiell	  orsak	  till	  ineffektiv	  integra-‐
tion.	   Johansson	  menar	  att	  om	  funktionerna	  är	   funktionsorienterade	   istället	   för	   flödesori-‐
enterade	  skapas	  ett	  hinder	  mot	  integration	  genom	  att	  funktionerna	  då	  arbetar	  oberoende	  
av	  varandra.	  	  
	  

8.3	  Bedömning	  av	  integration	  
	  
Nedan	  analyseras	  vilka	   indikatorer	   för	   integration	  som	  kan	  urskiljas	   i	  de	   tre	   fallföretagen	  
samt	  vilken	  grad	  av	  integration	  som	  kan	  anses	  existera	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  lo-‐
gistikfunktionen	   i	   företagen.	   Vidare	   analyseras	   hur	   integrationen	   ser	   ut	   i	   svenska	   detalj-‐
handelsföretag.	  
	  

8.3.1	  Indikatorer	  för	  integration	  i	  fallföretagen	  
Enligt	   denna	   studies	   teoretiska	   referensram	  kan	  ett	   företags	  marknadsfunktion	  och	   logi-‐
stikfunktion	   anses	   integrerade	  om	  de	   regelbundet	  har	   gemensamma	  möten,	   kontakt	   via	  
telefon	  och	  mail	  samt	  utbyter	  dokument.	  Vidare	  anses	  vilja	  att	  uppnå	  mål	  tillsammans,	  en	  
gemensam	  vision,	  ömsesidig	  förståelse	  samt	  delade	  resurser	  vara	  indikatorer	  på	  att	  funk-‐
tionerna	  är	   integrerade.	  Dessa	   åtta	   indikatorer	   illustreras	   i	   analysmodellen	  och	   ligger	   till	  
grund	  för	  vår	  bedömning	  om	  funktionerna	  i	  de	  tre	  fallföretagen	  är	   integrerade	  eller	   inte.	  
Vid	   bedömningen	   har	   vi	   utgått	   från	  motsatsparen	   “integration	   saknas”	   och	   “integration	  
existerar”	  då	  vi	  ansåg	  det	  vara	  för	  komplext	  att	  använda	  fler	  nivåer	  av	  integration.	  Fler	  ni-‐
våer	  av	  integration	  hade	  behövt	  ytterligare	  gränsdragningar	  vad	  gäller	  respektive	  indikator	  
och	  detta	  var	  inte	  något	  som	  framgick	  från	  teorierna.	  Att	  göra	  gränsdragningar	  vad	  gäller	  
exempelvis	   indikatorn	  möten	  hade	  krävt	  en	   indelning	  av	  möten	   i	   förslagsvis	  “enstaka	  ge-‐
mensamma	  möten”,	   “vissa	  gemensamma	  möten”	  och	   “flertal	   gemensamma	  möten”,	   vil-‐
ket	  vi	  ansåg	  vara	  för	  baserat	  på	  våra	  personliga	  bedömningar.	  För	  denna	  studie	  saknades	  
således	  grund	  att	  göra	  dessa	  gränsdragningar	  varför	  vi	  ansåg	  att	  motsatserna	  var	  det	  bästa	  
måttet	  för	  att	  beskriva	  integrationen.	  Medvetenhet	  fanns	  om	  att	  integration	  mellan	  funk-‐
tioner	  i	  verkligheten	  inte	  alltid	  antar	  en	  av	  dessa	  motsatser.	  	  
	  
I	   tabellen	   på	   nästa	   sida	   återfinns	   de	   åtta	   indikatorerna	   och	   en	   kategorisering	   över	   vilka	  
indikatorer	  som	  anses	  existera	  hos	  fallföretagen.	  Företagen	  är	  betecknade	  med	  C,	  G	  och	  K	  
där	  C	  står	  för	  Cervera,	  G	  för	  Glitter	  och	  K	  för	  KappAhl.	  
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Tabell	  6.	  Indikatorer	  för	  integration	  i	  fallföretagen.	  

	  
	  
Möten,	  telefonkontakt	  och	  mailkontakt	  
På	  Cervera	  har	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  veckomöten	  varje	  måndag	  vil-‐
ket	   enligt	   vår	  mening	   indikerar	   att	   funktionerna	   är	   integrerade	   i	   enlighet	  med	  Kahn	  och	  
McDonoughs	   (1996)	   resonemang.	   Även	   på	   Glitter	   har	   de	   två	   funktionerna	   regelbundna	  
möten,	  cirka	  en	  gång	  varannan	  vecka,	  vilket	  vi	  anser	  vara	  tillräckligt	  för	  att	  även	  de	  ska	  an-‐
ses	   integrerade	  utifrån	  denna	   indikator.	  Vad	  gäller	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunk-‐
tionen	  på	  KappAhl	  har	  de	  inga	  inplanerade	  möten,	  vilket	  tyder	  på	  att	  möten	  som	  indikator	  
saknas	  och	  att	  funktionerna	  inte	  kan	  anses	   integrerade	  utifrån	  den	  aspekten.	  Det	  faktum	  
att	  ett	  fåtal	  av	  medarbetarna	  på	  KappAhls	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  har	  kon-‐
tinuerliga	  möten	  gällande	  e-‐handeln	  har	  vi	  valt	  att	  bortse	  från,	  detta	  då	  dessa	  möten	  en-‐
dast	  är	  ett	  forum	  för	  ärenden	  gällande	  e-‐handeln	  och	  inte	  det	  löpande	  arbetet	  hos	  funktio-‐
nerna.	  Vad	  gäller	  indikatorerna	  telefonkontakt	  och	  mailkontakt,	  som	  Ellinger	  et	  al.	  (2000)	  
tar	   upp,	   visar	   empirin	   tydligt	   att	  marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   på	   Cervera	  
har	  mailkontakt	  men	  inte	  telefonkontakt.	  Funktionerna	  på	  Cervera	  behöver	  inte	  ha	  någon	  
telefonkontakt	  då	  de	  är	  placerade	  nära	  varandra	  och	  således	  kan	  kommunicera	  löpande	  på	  
andra	   sätt.	  Cerveras	  marknadsfunktion	  och	   logistikfunktion	  kan	  därför	  anses	   integrerade	  
utifrån	  indikatorn	  mailkontakt	  men	  inte	  utifrån	  indikatorn	  telefonkontakt.	  Empirin	  visar	  vi-‐
dare	  att	  Glitters	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  har	  både	  telefon-‐	  och	  mailkontakt	  
kontinuerligt,	  vilket	  gör	  att	  de	  kan	  anses	  integrerade	  i	  enlighet	  med	  Ellinger	  et	  als.	  resone-‐
mang.	   KappAhl	  har	   inte	   kontakt	   via	   någon	   av	   dessa	   kommunikationsmedel	   och	   bedöms	  
därför	  inte	  vara	  integrerade	  utifrån	  dessa	  indikatorer.	  	  
	  
Utbyte	  av	  dokument	  
Vad	  gäller	  utbyte	  av	  dokument,	   som	  är	  ytterligare	  en	   indikator	   för	   integration	  som	  Kahn	  
och	  McDonough	  (1996)	  tar	  upp,	  kan	  vi	  se	  att	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	  
på	  Cervera	  utbyter	  viktig	  information	  med	  varandra	  genom	  både	  mail	  och	  företagets	  intra-‐
nät.	  Exempelvis	  skickar	  marknadsfunktionen	  på	  Cervera	  ut	  kampanjinformation	  inför	  varje	  
kampanj,	  vilket	  indikerar	  att	  funktionerna	  utbyter	  dokument	  med	  varandra	  och	  utifrån	  den	  
aspekten	  kan	  anses	  integrerade.	  Även	  Glitters	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  delar	  
information	  och	  dokument	  med	  varandra	  genom	  mail	  och	  företagets	  informationssystem,	  
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vilket	  indikerar	  att	  även	  de	  utbyter	  dokumentation	  med	  varandra.	  På	  KappAhl	  delas	  infor-‐
mation	  och	  dokument	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  genom	  företag-‐
ets	  affärssystem	  vilket	  medför	  att	  även	  KappAhls	   funktioner	  enligt	  vår	  mening	  kan	  anses	  
integrerade	  utifrån	  denna	  aspekt.	  	  
	  
Uppnå	  mål	  tillsammans,	  vision	  och	  förståelse	  
Det	   framgår	  att	  det	  på	   samtliga	   tre	   fallföretag	   finns	  en	  vilja	  hos	  medarbetarna	  på	  mark-‐
nadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  att	  samarbeta.	  Vidare	  kan	  vi	  urskilja	  att	  funktioner-‐
na	  på	  respektive	  företag	  arbetar	  mot	  samma	  övergripande	  mål,	  som	  exempel	  kan	  nämnas	  
Glitters	   funktioner	   som	   båda	   strävar	   efter	   att	   öka	   försäljningen	  med	   tio	   procent.	   Vi	   ser	  
inga	   tecken	   på	   att	  marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	  på	   något	   av	   fallföretagen	  
har	  olika	  visioner.	  Att	  företagens	  funktioner	  upplevs	  ha	  samma	  vision	  och	  strävan	  samt	  en	  
vilja	  att	  arbeta	   tillsammans	   tyder	  enligt	   vår	  mening	  på	  att	   samtliga	   fallföretag	  kan	  anses	  
integrerade	  utifrån	  indikatorerna	  uppnå	  mål	  tillsammans	  och	  vision.	  	  
	  
Enligt	   Kahn	  och	  McDonough	   (1996)	   är	   grundläggande	   förståelse	   för	   andra	   funktioner	   en	  
ytterligare	   indikator	   för	   integration	  mellan	   funktioner.	   Vi	   kan	   urskilja	   att	   Cerveras	   funk-‐
tioner	  har	  en	  grundläggande	  förståelse	  för	  varandras	  arbetsuppgifter	  och	  roll	   i	   företaget.	  
Även	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	  på	  Glitter	  har	  en	  grundläggande	   förstå-‐
else	   för	  varandra	   trots	  att	   funktionerna	  är	  placerade	   i	  olika	  städer.	  Dessa	  grundläggande	  
förståelser	  anser	  vi	   tillräcklig	   för	  att	  Cervera	  och	  Glitter	  bör	  anses	   integrerade	  med	  avse-‐
ende	  på	   indikatorn	   förståelse.	  Marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	  på	  KappAhl	  är	  
inte	  särskilt	  insatta	  i	  varandras	  arbetsuppgifter	  och	  har	  därför	  enligt	  oss	  inte	  tillräcklig	  öm-‐
sesidig	  förståelse	  för	  att	  anses	  integrerade	  med	  hänsyn	  till	  denna	  indikator.	  I	  de	  fall	  då	  det	  
saknas	   förståelse	   för	   vad	   den	   andra	   funktionen	   exempelvis	   arbetar	   med	   tror	   vi	   att	   det	  
finns	  risk	  att	  funktionerna	  inte	  ser	  fördelarna	  med	  att	  integreras	  och	  att	  motsättningar	  till	  
integration	  kan	  skapas.	  På	   liknande	  sätt	  menar	  Fawcett	  och	  Magnan	  (2002)	  att	  bristande	  
förståelse	  kan	  vara	  ett	  hinder	  mot	  integration	  mellan	  ett	  företags	  funktioner.	  Pagell	  (2004)	  
menar	  att	  arbetsrotation	  kan	  bidra	  till	   förståelse	  för	  varandras	  arbetsuppgifter.	  Arbetsro-‐
tation	  är	  ingen	  metod	  som	  något	  av	  de	  undersökta	  företagen	  använder	  sig	  av	  utan	  vi	  upp-‐
lever	  att	  funktionerna	  får	  kunskap	  om	  varandras	  arbetsuppgifter	  via	  möten	  och	  den	  kom-‐
munikation	  de	  har	  i	  nuläget.	  
	  
Resurser	  
Vad	  gäller	  den	  sista	   indikatorn,	   resurser,	  kan	  vi	   tydligt	  urskilja	   i	  empirin	  att	   samtliga	   fall-‐
företag	  har	  ett	  informationssystem	  där	  de	  delar	  information	  mellan	  funktionerna.	  Att	  före-‐
tagen	  har	  ett	  informationssystem	  tyder	  enligt	  oss	  på	  att	  de	  är	  integrerade	  utifrån	  den	  sista	  
indikatorn.	  Även	   lokaler	   är	  en	   resurs	   som	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	  på	  
Cervera	  delar	  vilket	  ytterligare	  indikerar	  att	  Cerveras	  funktioner	  är	  integrerade	  enligt	  Kahn	  
och	   McDonoughs	   (1996)	   resonemang.	   Marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   på	  
KappAhl	  delar	  på	  arbetskraft	  genom	  dess	  arbete	  med	  varustyrningsfunktionen	  vilket	  indi-‐
kerar	  på	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  utifrån	  denna	  indi-‐
kator.	  	  
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Sammanfattningsvis	  konstateras	  att	  många	  av	  indikatorerna	  som	  den	  teoretiska	  referens-‐
ramen	  tar	  upp	  existerar	  i	  de	  tre	  fallföretagen,	  framförallt	  hos	  Cervera	  och	  Glitter.	  Förutom	  
indikatorer	   som	   redan	   diskuterats	   anser	   vi	   att	   gemensam	  planering	   är	   en	   indikator	   som	  
bör	  användas	  vid	  bedömning	  av	  huruvida	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  i	  fö-‐
retag	  är	  integrerade.	  Att	  gemensam	  planering	  bör	  ses	  som	  en	  indikator	  grundas	  i	  att	  mark-‐
nadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   på	   samtliga	   fallföretag	   har	   gemensam	   planering	  
samt	  att	  denna	  planering	  upplevs	  öka	  funktionernas	  samarbete	  och	  interaktion.	  Under	  pla-‐
neringsprocessen	  kan	  funktionerna	  dela	  information	  med	  varandra	  samt	  fastställa	  gemen-‐
samma	  mål	  att	  arbeta	  mot.	  Att	   funktionerna	  på	  detta	   sätt	  delar	   information	  och	   samar-‐
betar	  under	  planeringsprocessen	  samt	  arbetar	  utefter	  denna	  planering	  indikerar	  enligt	  vår	  
mening	  att	  funktionerna	  är	  integrerade.	  
	  

8.3.2	  Integrationsgrad	  i	  fallföretagen	  utifrån	  indikatorerna	  
Utifrån	  de	  åtta	  indikatorerna	  som	  tidigare	  diskuterats	  kan	  vi	  se	  att	  det	  finns	  en	  relativt	  hög	  
integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen	   i	   samtliga	   fallföretag.	  Som	  
tabell	  6	  visar	  existerar	   sju	  av	  åtta	   indikatorer	   för	   integration	  hos	  Cervera,	  hos	  Glitter	  ex-‐
isterar	  samtliga	  indikatorer	  och	  hos	  KappAhl	  fyra	  av	  åtta	  indikatorer.	  Vi	  anser	  det	  vara	  av	  
vikt	  att	  påpeka	  att	  Kahn	  och	  McDonough	  (1996)	  och	  Ellinger	  et	  al.	  (2000)	  inte	  nämner	  nå-‐
got	  om	  huruvida	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  antalet	  existerande	  indikatorer	  i	  ett	  företag	  
och	   graden	   av	   integration	  mellan	   företagets	  marknadsfunktion	   och	   logistikfunktion	   som	  
helhet.	  Ett	  företag	  med	  fler	  indikatorer	  har	  enligt	  vår	  tolkning	  nödvändigtvis	  inte	  en	  högre	  
integrationsgrad	  i	  praktiken	  jämfört	  med	  ett	  företag	  med	  färre	  indikatorer,	  detta	  då	  vissa	  
av	  indikatorerna	  inte	  alltid	  är	  nödvändiga	  för	  att	  uppnå	  en	  hög	  integrationsgrad	  i	  ett	  före-‐
tag.	  	  
	  
I	  de	  fall	  då	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen,	  likt	  Cervera,	  är	  placerade	  nära	  va-‐
randra	  behövs	  exempelvis	  inte	  någon	  telefonkontakt	  eftersom	  medarbetarna	  på	  respekti-‐
ve	  funktion	  enkelt	  kan	  gå	  över	  till	  varandras	  arbetsrum	  vid	  behov	  av	  dialog.	  Att	  funktioner-‐
na	  på	  Cervera	  inte	  har	  någon	  telefonkontakt	  minskar	  enligt	  vår	  mening	  inte	  deras	  totala	  in-‐
tegrationsgrad	  då	  de	  har	  kontakt	  med	  varandra	  på	  ett	   för	   situationen	  mer	  effektivt	   sätt.	  
Att	  vissa	  av	  indikatorerna	  inte	  alltid	  är	  nödvändiga	  för	  att	  beskriva	  integrationsgraden	  mel-‐
lan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  kan	  också	  illustreras	  i	  KappAhls	  fall.	  Kapp-‐
Ahls	  marknadsfunktion	   och	   logistikfunktion	   har	   vanligtvis	   inte	   någon	   kontakt	   via	  möten,	  
telefon	  eller	  mail	  vilket	  enligt	  teorin	  tyder	  på	  att	  integrationen	  är	  mindre	  än	  den	  hade	  varit	  
om	  de	  haft	  kontakt	  genom	  dessa	   forum.	  Vi	  uppfattar	  det	   som	  att	  Kappahls	  affärssystem	  
kompenserar	  för	  avsaknaden	  av	  dessa	  tre	  indikatorer	  och	  att	  KappAhls	  marknadsfunktion	  
och	  logistikfunktion	  ändå	  bör	  anses	  integrerade	  då	  de	  delar	  tillräcklig	  information.	  Vi	  upp-‐
lever	  därför	  att	  möten,	  telefonkontakt	  och	  mailkontakt	  blir	  irrelevanta	  indikatorer	  vid	  be-‐
dömningen	  av	  KappAhls	  integrationsgrad.	  Vi	  är	  dock	  medvetna	  om	  att	  vi	  utifrån	  insamlad	  
empiri	  inte	  med	  säkerhet	  kan	  säga	  att	  möten,	  telefonkontakt	  eller	  mailkontakt	  inte	  skulle	  
öka	  integrationen	  mellan	  funktionerna	  på	  KappAhl.	  	  
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Vid	   bedömningen	   av	   integrationen	  mellan	   fallföretagens	  marknadsfunktion	   och	   logistik-‐
funktion	  menar	  vi	  att	  de	  indikatorer	  som	  tidigare	  diskuterats	  bör	  sättas	  i	  relation	  till	  varje	  
företags	  unika	  situation.	  De	  bakomliggande	  orsakerna	  till	  varför	  ett	  företag	  har	  vissa	  indi-‐
katorer	  eller	  inte	  bör	  enligt	  vår	  mening	  tas	  i	  beaktande	  för	  att	  få	  en	  rättvis	  bedömning	  av	  
integrationen	   mellan	   företagets	   marknadsfunktion	   och	   logistikfunktion.	   Med	   hänsyn	   till	  
detta	  anser	  vi	  det	  svårt	  att	   jämföra	  fallföretagens	  respektive	   integrationsgrad	  och	  avgöra	  
vilka	  funktioner	  som	  har	  högst	  eller	  lägst	  grad	  av	  integration.	  Då	  det	  existerar	  indikatorer	  i	  
samtliga	  fallföretag	  anser	  vi	  däremot	  att	  det	  finns	  en	  viss	  integrationsgrad	  mellan	  samtliga	  
fallföretags	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion.	  
	  

8.3.3	  Integrationsgrad	  i	  fallföretagen	  utifrån	  tid	  
För	  att	  bedöma	  integrationsgraden	  mellan	  ett	  företags	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunk-‐
tion	  menar	  Pagell	  (2004)	  att	  den	  tid	  som	  funktionerna	  lägger	  på	  integrationen	  kan	  använ-‐
das	  som	  variabel.	  Vidare	  menar	  Pagell	  att	  integrationsgraden	  kan	  anta	  de	  tre	  nivåerna	  full-‐
ständig	   intern	  integration,	  viss	   intern	  integration	  samt	  ingen	  intern	  integration.	  Dessa	  tre	  
nivåer	  avser	  om	  funktionerna	  lägger	  majoriteten	  av	  sin	  tid,	  viss	  del	  av	  sin	  tid	  eller	  minorite-‐
ten	  av	   sin	   tid	  på	   integration.	  Vid	  bedömningen	  av	   funktionernas	   integrationsgrad	  utifrån	  
tid	  som	  variabel	  har	  vi	   i	  denna	  studie	  valt	  att	  utgå	  från	  den	  tid	  som	  medarbetarna	  lägger	  
på	  integration	  i	  förhållande	  till	  deras	  totala	  arbetstid.	  På	  Cervera	  lägger	  marknadsfunktio-‐
nen	  och	  logistikfunktionen	  maximalt	  fem	  till	  tio	  procent	  av	  sin	  arbetstid	  på	  integrerade	  ak-‐
tiviteter.	  Glitters	  marknadsfunktion	  och	   logistikfunktion	   lägger	  ungefär	  en	  till	   två	  procent	  
av	  sin	  arbetstid	  på	  integration.	  Marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  på	  KappAhl	  läg-‐
ger	  cirka	  en	  procent	  av	  sin	  totala	  arbetstid	  på	  integration.	  Denna	  information	  indikerar	  en-‐
ligt	  vår	  mening	  att	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  på	  samtliga	  fallföretag	  läg-‐
ger	   en	  minoritet	   av	   sin	   tid	   på	   integration,	   trots	   att	   det	   finns	   en	   stor	   skillnad	  mellan	   hur	  
mycket	   tid	   de	   olika	   företagen	   lägger	   på	   integration.	   Att	   Cerveras	  marknadsfunktion	   och	  
logistikfunktion	   lägger	  mer	  tid	  på	   integrationen,	   jämfört	  med	  Glitters	  och	  KappAhls	  funk-‐
tioner,	  kan	  enligt	  vår	  mening	  eventuellt	  förklaras	  av	  att	  funktionerna	  är	  placerade	  i	  samma	  
byggnad.	  Det	  faktum	  att	  Cerveras	  funktioner	  är	  placerade	  i	  samma	  byggnad	  gör	  att	  de	  träf-‐
fas	  dagligen	  och	  således	  har	  mer	  kontakt	  med	  varandra	  jämfört	  med	  Glitters	  och	  KappAhls	  
funktioner.	  
	  
Vi	  anser	  att	  det	  finns	  vissa	  svårigheter	  med	  att	  bedöma	  ett	  företags	  integrationsgrad	  mell-‐
an	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  med	  avseende	  på	  tid,	  detta	  då	  vi	  ser	  ett	  an-‐
tal	  problem	  med	  att	  använda	  tid	  som	  variabel.	  För	  att	  vår	  bedömning	  med	  avseende	  på	  tid	  
ska	  vara	  jämförbar	  med	  den	  tidigare	  bedömningen,	  som	  gjordes	  utifrån	  de	  åtta	  indikator-‐
erna,	  anser	  vi	  att	  det	  är	  den	  tid	  som	  läggs	  på	  de	  åtta	  indikatorerna	  som	  bör	  användas.	  Vi	  
menar	  dock	  att	  det	  är	  svårt	  att	  uppskatta	  den	  faktiska	  tid	  som	  exempelvis	   läggs	  på	  delad	  
vision	  eller	  vilja	  att	  uppnå	  mål	  tillsammans.	  Då	  vissa	  av	  indikatorerna	  anses	  svåra	  att	  mäta	  i	  
tid	  menar	  vi	  att	  integrationsgraden	  utifrån	  variabeln	  tid	  lätt	  kan	  bli	  missvisande.	  
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8.3.4	  Integration	  i	  detaljhandelsbranschen	  	  
I	  empirin	  framgår	  det	  tydligt	  att	  samtliga	  branschaktörer	  anser	  det	  viktigt	  med	  integration	  
mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  detaljhandelsföretag.	  Trots	  att	  det	  
anses	   viktigt	  med	   ett	   samarbete	  mellan	   de	   två	   funktionerna	  menar	   respondenterna	   att	  
funktionerna	  inom	  detaljhandelsföretag	  generellt	   inte	  är	  tillräckligt	   integrerade.	  En	  av	  or-‐
sakerna	   till	   att	   funktionerna	   inte	  är	   tillräckligt	   integrerade	  kan	  enligt	  Ventelä	   vara	  att	  de	  
fastnat	  i	  gamla	  mönster.	  Vi	  tolkar	  det	  som	  att	  Ventelä	  menar	  att	  funktionerna	  har	  ett	  stort	  
fokus	  på	  enskilda	  arbetsuppgifter	  och	  undviker	  att	  undersöka	  behovet	  och	  nyttan	  av	  att	  in-‐
tegrera	  med	  andra	  funktioner	  inom	  företaget.	  	  
	  
Branschaktörernas	  uppfattning,	  att	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  i	  detaljhan-‐
delsföretag	  generellt	   inte	  kan	  anses	   integrerade	   i	  nuläget,	   skiljer	   sig	   till	   viss	  del	   från	  vårt	  
resultat	   av	   integrationen	   i	   de	   tre	   fallföretagen.	   Enligt	   vår	   bedömning	   kan	   fallföretagens	  
marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  till	  viss	  del	  anses	  integrerade.	  Att	  det	  finns	  en	  skill-‐
nad	  mellan	   branschaktörernas	   generella	   uppfattning	   om	   integration	   i	   detaljhandelsföre-‐
tag	  och	  vårt	  resultat	  av	  integrationen	  i	  fallföretagen	  kan	  tänkas	  bero	  på	  att	  vi	  och	  bransch-‐
aktörerna	  vid	  bedömningarna	  hade	  olika	  utgångspunkter.	  Vår	  bedömning	  av	  integration	  i	  
fallföretagen	  har	  utgått	  från	  de	  åtta	   indikatorer	  som	  tidigare	  diskuterats	  och	  vi	  anser	  det	  
inte	  vara	  troligt	  att	  branschaktörerna	  utgått	  från	  samma	  indikatorer	  vid	  sina	  bedömningar.	  
Vi	   upplever	   att	   branschaktörerna	   gjorde	   bedömningen	   att	  marknadsfunktioner	   och	   logi-‐
stikfunktioner	  generellt	  inte	  samarbetar	  tillräckligt	  bra	  och	  således	  inte	  kan	  anses	  tillräck-‐
ligt	  integrerade.	  Den	  skillnad	  som	  konstaterats	  i	  de	  två	  bedömningarna	  kan	  även	  bero	  på	  
att	  branschaktörerna	  svarade	  utifrån	  hela	  branschen	  och	  de	  anställda	   inom	  fallföretagen	  
utifrån	  ett	  specifikt	  företag.	  Vår	  bedömning	  av	  integrationen	  i	  de	  tre	  fallföretagen	  grunda-‐
des	  på	  erfarenheter	  från	  de	  anställda,	  vilka	  kan	  ha	  haft	  motiv	  att	  vinkla	  informationen,	  och	  
bidragit	  till	  att	  integrationsgraden	  upplevdes	  högre	  än	  vad	  den	  egentligen	  var.	  Avslutnings-‐
vis	   menar	   vi	   att	   det	   är	   viktigt	   att	   se	   till	   både	   branschaktörerna	   samt	   representanterna	  
inom	  fallföretagen	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  rättvisande	  bedömning	  av	   integrationen	  mellan	  
marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  i	  svenska	  detaljhandelsföretag.	  
	  

8.4	  Orsaker	  till	  integration	  

	  
I	   analysmodellen	   tydliggörs	  de	   för-‐	  och	  nackdelar	   som	   integration	  mellan	  marknadsfunk-‐
tionen	  och	  logistikfunktionen	  kan	  leda	  till.	  Dessa	  för-‐	  och	  nackdelar	  ligger	  till	  grund	  för	  vi-‐
dare	  analys	  av	  integration	  i	  fallföretagen	  och	  företag	  i	  detaljhandelsbranschen.	  De	  främsta	  
fördelarna	  enligt	  teorin	  är	  kostnadsbesparing,	  lagerreducering,	  effektivare	  beslutsfattande	  
samt	  ökad	  produkttillgänglighet	  och	  de	  främsta	  nackdelarna	  anses	  vara	  risk	  för	  konflikter,	  
ostrukturerade	  processer	  samt	  överflöd	  av	  information.	  
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8.4.1	  Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  integration	  i	  fallföretagen	  
Den	   främsta	   fördelen	   som	   kan	   identifieras	   utifrån	   integrationen	   mellan	   marknadsfunk-‐
tionen	  och	  logistikfunktionen	  i	  de	  tre	  fallföretagen	  är	  bättre	  planering	  av	  varuflöden.	  Sam-‐
tliga	   representanter	   från	   Cervera,	   Glitter	   och	   KappAhl	  menar	   att	   delning	   av	   information	  
gällande	   exempelvis	   kommande	   kampanjer	   bidrar	   till	   jämnare	   och	   bättre	   planerat	   pro-‐
duktflöde	  och	  därigenom	  högre	  produkttillgänglighet	  på	  kampanjvaror.	  Att	   informations-‐
delning	  leder	  till	  effektivare	  lagerhantering	  och	  leveransscheman	  är	  även	  något	  som	  Stank	  
et	  al.	  (2001)	  diskuterar.	  Vidare	  framgår	  att	  Glitters	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  
genom	   integrationen	  också	   kan	   fatta	   beslut	   tillsammans	   som	  gynnar	   båda	   funktionerna.	  
Enligt	  vår	  mening	  kan	  detta	  leda	  till	  att	  insikter	  skapas	  hos	  funktionerna	  vad	  gäller	  nyttan	  
av	  integration	  mellan	  funktionerna.	  I	  empirin	  framgår	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  marknadsfunk-‐
tionen	  har	  en	  god	   förståelse	   för	   logistikfunktionens	  kapacitet	   för	  att	  möjliggöra	  att	   idéer	  
kan	  verkställas.	  Exempel	  på	  idéer	  som	  kan	  verkställas	  genom	  att	  funktionerna	  har	  en	  öm-‐
sesidig	   förståelse,	   och	   således	   även	   är	   integrerade,	   är	   enligt	   Abrahamsson	   och	   Brege	  
(2004)	  användning	  av	  nya	  marknadsföringskanaler.	  	  
	  
Det	  framgår	  i	  empirin	  att	  Cerveras	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  ibland	  hamnar	  i	  
diskussioner	  till	  följd	  av	  deras	  olika	  prioriteringar.	  Diskussionerna	  kan	  bland	  annat	  avse	  hur	  
varuförsörjningen	  bör	  se	  ut.	  Diskussioner	  och	  konflikter	  mellan	  funktionerna	  är	  en	  av	  nack-‐
delarna	  som	  integration	  kan	  medföra	  (Ruekert	  &	  Walker,	  1987).	  Vi	  upplever	  dock	  att	  dis-‐
kussionerna	  i	  Cerveras	  fall	  ofta	  resulterar	  i	  ett	  mer	  genomtänkt	  och	  välplanerat	  varuflöde	  
och	   således	   är	  något	  positivt.	  Att	   funktionerna	  på	  Cervera	   ibland	  har	  olika	  prioriteringar	  
menar	  vi	  kan	  bero	  på	  skillnader	  i	  funktionernas	  mål	  och	  värderingar,	  vilket	  enligt	  Ruekert	  
och	  Walker	  (1987)	  kan	  vara	  en	  orsak	  till	  att	  kommunikationen	  fungerar	  bristfälligt.	  Enligt	  
Kahn	  och	  Mentzer	  (1996)	  kan	  integration	  mellan	  funktioner	  leda	  till	  ett	  överflöd	  av	  infor-‐
mation	  för	  funktionerna.	  Denna	  nackdel	  kan	  vi	  identifiera	  hos	  Cerveras	  marknadsfunktion	  
och	   logistikfunktion	  där	  medarbetarna	   ibland	   anser	   att	   för	  mycket	   information	  delas	   via	  
mail.	  Vi	  tror	  att	  överflöd	  av	  information	  kan	  hindra	  integration	  på	  så	  sätt	  att	  funktionerna	  
upplever	  integration	  som	  något	  belastande	  istället	  för	  möjliggörande.	  	  
	  
Den	   fysiska	   separationen	   mellan	   Glitters	   marknadsfunktion	   och	   logistikfunktion	   hindrar	  
ibland	  en	  effektiv	  kommunikation	  gällande	  exempelvis	  snabba	  och	  oväntade	  förändringar.	  
Den	  bristande	  kommunikationen	  kan	  förorsaka	  att	  logistikfunktionen	  på	  Glitter	  hamnar	  ef-‐
ter	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  Dessa	  uppgifter	  indikerar	  enligt	  vår	  mening	  att	  den	  fysiska	  separa-‐
tionen	  mellan	  funktionerna	  kan	  hindra	  en	  effektiv	  kommunikation	  och	  därigenom	  också	  en	  
effektiv	  integration	  i	  Glitters	  fall.	  
	  
Vi	  anser	  att	  det,	  utifrån	  de	  fördelar	  som	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logi-‐
stikfunktionen	   leder	   till	   i	   fallföretagen,	   finns	   ett	   behov	   hos	   funktionerna	   att	   vara	   inte-‐
grerade	  till	  viss	  grad.	  Utan	  integrationen	  upplever	  vi	  att	  produkttillgängligheten	  och	  effek-‐
tiviteten	  i	  företagens	  produktflöden	  skulle	  påverkas	  negativt.	  Dessa	  problem	  skulle	  antag-‐
ligen	  påverka	  kundernas	  upplevelser	  av	  företagen	  negativt	  och	  därigenom	  även	  företagens	  
resultat.	  Då	  det	  finns	  ett	  beroende	  mellan	  företagens	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunk-‐
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tion,	  där	  de	  exempelvis	  behöver	  dela	  information	  med	  varandra	  för	  att	  kunna	  göra	  ett	  bra	  
arbete,	  behövs	  en	  viss	  integrationsgrad	  enligt	  vår	  mening.	  
	  

8.4.2	  Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  integration	  i	  detaljhandelsbranschen	  
Samtliga	   branschaktörer	   anser	   att	   det	   finns	   ett	   flertal	   fördelar	  med	   att	   integrera	  mark-‐
nadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   inom	   detaljhandelsföretag.	   Linnarsson	   menar	   att	  
samarbetet	  underlättar	  för	  logistikfunktionen	  i	  arbetet	  med	  att	  göra	  rätt	  fördelningar	  och	  
påfyllningar	  av	  produkter	  till	  företagets	  butiker.	  Han	  menar	  vidare	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  
kampanjprodukter	   inte	   finns	  på	  plats	   i	   rätt	  mängd	  i	  butikerna	  vid	  kampanjstart	  om	  sam-‐
arbetet	  mellan	  funktionerna	  saknas	  eller	  fungerar	  dåligt.	  Även	  Sundberg	  för	  detta	  resone-‐
mang	  och	  menar	  att	  om	  produkter	  inte	  finns	  på	  plats	  riskerar	  företaget	  att	  kunden	  blir	  be-‐
sviken.	  Att	  en	  av	  fördelarna	  med	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunk-‐
tionen	  är	  att	   företag	  kan	   få	  högre	   tillgänglighet	  på	  sina	  produkter	   tas	  även	  upp	  av	  bland	  
annat	  Daugherty	  et	  al.	  (2009).	  Att	  produkttillgänglighet	  anses	  viktigt	  av	  branschaktörerna,	  
representanterna	   från	   fallföretagen	   samt	   teorierna	   indikerar	   enligt	   vår	   mening	   att	   hög	  
produkttillgänglighet	  är	  en	  central	  fördel	  med	  integration	  mellan	  de	  två	  funktionerna.	  	  
	  
Ventelä	  lyfter	  fram	  att	  logistik	  numer	  är	  en	  viktig	  konkurrensfördel	  för	  företag	  i	  detaljhan-‐
delsbranschen.	  Han	  menar	  att	  företag	  har	  goda	  möjligheter	  att	  öka	  sin	  försäljning	  om	  de	  
kan	  erbjuda	  sina	  kunder	  korta	   leveranstider	  och	  snabbt	  kan	  få	  ut	  nyheter	   i	  butik.	  Genom	  
ett	  samarbete	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  menar	  Ventelä	  att	  dessa	  
logistiska	  fördelar	  kan	  förmedlas	  till	  kunderna	  på	  ett	  säljande	  sätt.	  Enligt	  både	  Ventelä	  och	  
Confessore	  et	  al.	  (2008)	  förväntar	  sig	  kunder	  idag	  kort	   leveranstid	  av	  produkter.	  Att	   inte-‐
gration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  medför	  snabb	  leverans	  av	  pro-‐
dukter	  till	  butik	  och	  slutkund	  bör	  vara	  en	  viktig	  fördel	  då	  kundnöjdheten	  ökar.	  	  
	  
Ingen	  av	  branschaktörerna	  lyfter	  fram	  några	  nackdelar	  med	  integration	  mellan	  marknads-‐
funktionen	  och	  logistikfunktionen	  i	  detaljhandelsföretag.	  Vi	  finner	  det	  uppseendeväckande	  
att	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  upplevs	  som	  viktigt	  i	  de-‐
taljhandelsföretag	  men	   att	   integrationen	   samtidigt	   anses	   bristfällig.	   Att	   integrationen	   är	  
bristfällig	   i	  nuläget,	   trots	  att	  den	  är	   fördelaktig,	   indikerar	  enligt	  vår	  mening	  att	  det	  är	  ut-‐
manande	  för	  företag	  att	   integrera	  dessa	  funktioner.	  Vi	  menar	  att	   företag	   i	  detaljhandels-‐
branschen	  antagligen	  upplever	  hindren	  mot	  integration	  som	  större	  än	  de	  fördelar	  som	  in-‐
tegration	  mellan	  de	  två	  funktionerna	  kan	  resultera	  i.	  De	  fördelar	  som	  företaget	  får	  ut	  av	  en	  
effektiv	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  är	  enligt	  oss	  så	  sto-‐
ra	  att	  företag	  bör	  arbeta	  mot	  att	  öka	  integrationen	  mellan	  funktionerna.	  Vi	  tror	  också	  att	  
integrationen,	  till	  följd	  av	  fördelarna,	  kommer	  att	  öka	  i	  framtiden.	  	  
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8.5	  Produkttillgänglighet	  på	  kampanjvaror	  
	  
Då	  hög	  produkttillgänglighet	  är	  en	  av	  fördelarna	  med	  integration	  mellan	  marknadsfunktio-‐
ner	   och	   logistikfunktioner,	   enligt	   bland	   annat	   Daugherty	   et	   al.	   (2009),	   undersöktes	   pro-‐
dukttillgängligheten	  på	  kampanjvaror	   i	   fallföretagen.	  Nedan	  analyseras	  huruvida	   integra-‐
tionen	  mellan	  företagens	  funktioner	  påverkar	  produkttillgängligheten.	  
	  
Cerveras	   produkttillgänglighet	   i	   de	   två	   butikerna	   som	   undersöktes	   var	   hög	   då	   samtliga	  
kampanjprodukter	   som	  undersöktes	   fanns	   på	   plats	   vid	   observationstillfällena.	   Vad	   gäller	  
produkttillgängligheten	  på	  Glitters	  kampanjvaror	  kan	  även	  den	  anses	  hög	  i	  butiken	  i	  Linkö-‐
ping	   City	   då	   samtliga	   kampanjprodukter	   kunde	   identifieras	   vid	   observationstillfället.	   Vid	  
observationstillfället	  på	  Glitters	  butik	  i	  Ikanohuset	  fanns	  däremot	  en	  bristande	  produkttill-‐
gänglighet	  då	  vissa	  av	  kampanjprodukterna	  var	  slut.	  Även	  på	  KappAhl	  fanns	  en	  bristande	  
produkttillgänglighet	  på	  de	  kampanjvaror	  som	  valts	  ut	  för	  observation.	   I	  KappAhls	  butik	   i	  
Linköping	  City	  saknades	  vissa	  storlekar	  på	  en	  av	  kampanjprodukterna	  och	  i	  butiken	  i	  Ikano-‐
huset	  saknades	  flertalet	  storlekar	  på	  flera	  produkter	  och	  en	  av	  produkterna	  var	  även	  helt	  
slut.	  
	  
I	  empirin	  från	  intervjuerna	  med	  butikscheferna	  framgår	  att	  det	  för	  samtliga	  fallföretag	  in-‐
träffar	  att	  kampanjprodukter	  kommer	  för	  sent	  eller	  tar	  slut	  för	  tidigt.	  Att	  kampanjprodukt-‐
er	  kan	  komma	  för	  sent	  eller	  ta	  slut	  före	  en	  kampanjperiod	  avslutas	  indikerar	  enligt	  vår	  me-‐
ning	  att	  produkttillgängligheten	  kan	  variera	  hos	  fallföretagens	  butiker.	  Vi	  anser	  att	  det	  kan	  
ha	   funnits	   ett	   antal	   tillfälligheter	   som	   påverkade	   kampanjprodukternas	   tillgänglighet	   vid	  
observationstillfällena	   och	   även	   bidrar	   till	   att	   produkttillgängligheten	   varierar	   under	   öv-‐
riga	  kampanjperioder.	  Exempelvis	  menar	  vi	  att	  det	   faktum	  att	  KappAhls	  butik	   i	  Linköping	  
City	   fick	  påfyllning	  av	  sina	  produkter	  precis	   innan	  observationen	  genomfördes	  kan	  ha	  bi-‐
dragit	  till	  att	  en	  ovanligt	  hög	  produkttillgänglighet	  uppmättes.	  Vi	  vill	  också	  påpeka	  att	  ob-‐
servationerna	   i	   Ikanohuset	  genomfördes	  dagen	   innan	  kampanjerna	  hos	  Glitter	  och	  Kapp-‐
Ahl	  avslutades,	  vilket	  antagligen	  hade	   inverkan	  på	  att	  produkttillgängligheten	  var	   relativt	  
låg.	  
	  
Huruvida	  produkttillgängligheten	  hos	  Cervera,	  Glitter	  och	  KappAhl	  vid	  observationstillfälle-‐
na	  är	  ett	  resultat	  av	  marknadsfunktionernas	  och	  logistikfunktionernas	  samarbete	  är	  svårt	  
att	  avgöra	  enligt	  vår	  mening.	  En	  bristande	  produkttillgänglighet	  kan	  förklaras	  utifrån	  andra	  
variabler	   än	   just	   ett	   otillräckligt	   samarbete	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunk-‐
tionen.	  I	  empirin	  kan	  urskiljas	  att	  förseningar	  av	  kampanjprodukter	  kan	  orsakas	  av	  fördröj-‐
ningar	  hos	  externa	  leverantörer	  eller	  transportproblem.	  Det	  faktum	  att	  kampanjprodukter	  
tar	  slut	  under	  en	  kampanjperiod	  kan	  exempelvis	  orsakas	  av	  svårigheter	  att	  planera	  försälj-‐
ningen	   i	   förväg.	   Vi	   anser	   att	   de	   ovanstående	   orsakerna,	   till	   leveransförseningar	   och	   att	  
kampanjprodukter	  tar	  slut,	  indikerar	  att	  marknadsfunktionens	  och	  logistikfunktionens	  en-‐
skilda	  arbeten	  kan	  påverka	  produkttillgängligheten.	  Vidare	  framgår	  i	  empirin	  att	  försening-‐
ar	  av	  kampanjprodukter	  ibland	  orsakas	  av	  dålig	  framförhållning	  från	  huvudkontoret	  vilket	  
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enligt	   oss	   indikerar	   att	   samarbetet	   mellan	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	  
ibland	  är	  orsaken	  till	  en	  bristande	  produkttillgänglighet.	  	  
	  
Vi	  anser	  sammanfattningsvis	  att	  produkttillgängligheten	  på	  kampanjvaror	  påverkas	  av	   in-‐
tegrationen	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunktionen.	  Utifrån	   intervjuerna	  med	  
representanterna	  från	  fallföretagens	  marknadsfunktion	  och	  logistikfunktion	  framgår	  att	  in-‐
formationsdelning	  gällande	  kampanjer	   ibland	  är	  bristfällig	  mellan	   funktionerna	  vilket	  kan	  
resultera	  i	  leveransförseningar	  av	  kampanjvaror.	  Vi	  upplever	  att	  hög	  produkttillgänglighet	  
är	  en	  av	  de	  största	  fördelarna	  med	  integration	  mellan	  ett	  företags	  marknadsfunktion	  och	  
logistikfunktion.	  Att	  ha	  en	  hög	  produkttillgänglighet	  är	  i	  enlighet	  med	  Ellinger	  et	  al.	  (2000)	  
av	  stor	  betydelse	  då	  det	  i	  hög	  grad	  påverkar	  kundnöjdheten.	  Eftersom	  funktionernas	  inte-‐
gration	  påverkar	  produkttillgängligheten	  anser	  vi	  det	  väsentligt	  för	  företag	  att	  ha	  en	  effek-‐
tiv	  integration	  mellan	  dessa	  två	  funktioner.	  	  	  	  	  
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9 Slutsats	  
	  
	  
Inför	  denna	   studie	   framgick	   att	   integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunk-‐
tionen	  i	  ett	  företag	  ansågs	  viktigt	  ur	  ett	  teoretiskt	  perspektiv.	  Det	  saknades	  dock	  empiriska	  
bevis	   för	  huruvida	   integrationen	  var	  viktig	  eller	   inte	   i	   svenska	  detaljhandelsföretag.	  Efter	  
denna	  studie	  konstateras	  att	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  
är	  av	  betydande	  vikt	  i	  svenska	  detaljhandelsföretag.	  De	  främsta	  fördelarna	  med	  integratio-‐
nen	  är	  ett	  bättre	  planerat	  varuflöde,	  högre	  produkttillgänglighet	  på	  kampanjvaror	  och	  be-‐
slutsfattande	  som	  bättre	  gynnar	  de	  båda	  funktionerna.	  Teorier	  gällande	  integrationens	  be-‐
tydelse	  i	  företag	  kan	  således	  anses	  applicerbara	  i	  en	  svensk	  kontext.	  
	  
De	  tre	  detaljhandelsföretagen	  Cervera,	  Glitter	  och	  KappAhl	  kan	  enligt	  denna	  studie	  anses	  
integrerade.	   De	   sätt	   som	   marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   inom	   företagen	  
främst	  är	  integrerade	  på	  är	  genom	  att	  de	  kontinuerligt	  utbyter	  dokument,	  delar	  på	  resurs-‐
er,	  har	  en	  vilja	  att	  uppnå	  mål	  tillsammans,	  en	  gemensam	  vision	  samt	  gemensam	  planering.	  
Dessa	  indikatorer	  på	  integration	  återspeglar	  en	  kombination	  av	  samarbete	  och	  interaktion	  
vilket	  indikerar	  att	  funktionerna	  både	  har	  ett	  viljemässigt	  engagemang	  att	  arbeta	  tillsamm-‐
ans	   samt	  genomför	  praktiska	  aktiviteter	   tillsammans.	  Enligt	  branschaktörer	   saknas	  gene-‐
rellt	  tillräcklig	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  svenska	  
detaljhandelsföretag.	  Att	  integrationen	  i	  nuläget	  är	  bristfällig	  kan	  bero	  att	  de	  fördelar	  som	  
integrationen	   kan	  möjliggöra	   inte	   har	   realiserats	   fullt	   ut	   i	   praktiken.	   Den	   totala	   bedöm-‐
ningen	  är	  således	  att	  de	  två	  funktionerna	  inom	  svenska	  detaljhandelsföretag	  till	  viss	  del	  är	  
integrerade	  men	  att	  integrationen	  kan	  förbättras.	  
	  
Vid	  bedömning	  av	  ett	  företags	  integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktio-‐
nen	  kan	  bland	  annat	  ovan	  nämnda	   indikatorer	  användas.	  Det	   kan	  konstateras	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  sätta	  varje	  indikator	  i	  relation	  till	  företagets	  unika	  situation.	  Företag	  kan	  integre-‐
ra	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  på	  olika	  sätt	  och	  olika	  företag	  är	  också	  i	  be-‐
hov	  av	  olika	  grad	  av	  integration.	  Vissa	  av	  indikatorerna	  som	  identifierats	  i	  denna	  studie	  blir	  
således	   inte	   alltid	   aktuella	   vid	   en	   bedömning	   av	   integration	  mellan	  marknadsfunktionen	  
och	   logistikfunktionen.	   I	   denna	   studie	   framgår	   att	   det	  under	  ett	   företags	   kampanjperiod	  
är	  av	  stor	  vikt	  att	  marknadsfunktionen	  och	  logistikfunktionen	  är	  integrerade,	  detta	  för	  att	  
företaget	   ska	   kunna	  möta	   kunders	   förväntningar	   vad	   gäller	   produkttillgänglighet.	   Vid	   en	  
sådan	  situation	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  funktionerna	  delar	  information	  mellan	  varandra	  ge-‐
nom	  exempelvis	  möten,	  telefon-‐	  eller	  mailkontakt.	  Vidare	  anses	  gemensam	  planering	  vara	  
av	  stor	  vikt	  för	  att	  kunna	  uppnå	  hög	  produkttillgänglighet	  på	  kampanjvaror.	  	  
	  
Marknadsfunktionens	  och	  logistikfunktionens	  integrationsgrad	  avgörs	  till	  viss	  del	  av	  de	  för-‐
utsättningar	  som	  finns	  i	  företaget.	  I	  denna	  studie	  framkom	  att	  organisationskultur,	  organi-‐
sationsstruktur,	   kommunikation,	   informationssystem	   och	   funktionernas	   fysiska	   placering	  
kan	  möjliggöra	   integration.	  Kommunikation	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	   logistikfunk-‐
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tionen	  möjliggör	   integration	  vid	  de	   tillfällen	  då	  det	  exempelvis	   finns	  ett	  behov	  av	  att	  ut-‐
byta	  information.	  Vid	  de	  tillfällen	  då	  tillräcklig	  information	  redan	  delats	  mellan	  funktioner-‐
na	  kan	  kommunikation	  anses	  onödig	  och	  därigenom	  skada	  integrationen.	  Vidare	  behöver	  
inte	  en	  avsaknad	  av	   kommunikation	  mellan	   funktionerna	  vara	  negativt	   för	   integrationen	  
om	  information	  delas	  på	  andra	  sätt,	  exempelvis	  genom	  informationssystem.	  Om	  funktio-‐
nerna	   är	   belägna	   nära	   varandra	   kan	   integrationen	   främjas	   på	   så	   sätt	   att	   de	   lättare	   kan	  
kommunicera	  och	  arbeta	  tillsammans.	  Däremot	  visar	  resultatet	  i	  denna	  studie	  att	  det	  inte	  
är	  säkert	  att	  en	  fysisk	  separation	  av	  funktionerna	  hindrar	  integrationen.	  	  
	  
I	  denna	  studie	  framkom	  att	  det	  främsta	  syftet	  med	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  
och	  logistikfunktioner	  är	  att	  dela	  information.	  Funktionerna	  behöver	  delge	  varandra	  infor-‐
mation	  om	  planeringar,	  prioriteringar	  och	   förändringar	   för	  att	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  kunna	  
leverera	   produkter	   till	   slutkund	   och	  möta	   deras	   förväntningar.	   Hur	   informationen	   delas,	  
exempelvis	  genom	  möten,	   informationssystem	  eller	  telefonsamtal,	  är	  enligt	  denna	  studie	  
av	  mindre	  betydelse.	  I	  takt	  med	  den	  tekniska	  utvecklingen	  kan	  integrationen	  mellan	  mark-‐
nadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   antas	   ske	   alltmer	   digitalt,	   exempelvis	   genom	   ett	  
välutformat	  informationssystem.	  För	  att	   integrationen	  ska	  fungera	  effektivt	  behövs	  också	  
ett	  samarbete,	  det	  vill	  säga	  en	  vilja	  att	  arbeta	  tillsammans	  och	  en	  vilja	  att	  delge	  varandra	  
information.	  En	  mer	  digital	   integration	  kan	  antagligen	  komma	  att	  påverka	  det	  personliga	  
samarbetet	  mellan	  funktionerna	  negativt.	  För	  att	  få	  en	  effektiv	  integration	  genom	  ett	  digi-‐
taliserat	  system	  krävs	  således	  att	  företag	  funderar	  ut	  hur	  samarbete	  kan	  skapas	  på	  ett	  digi-‐
talt	  sätt.	  	  
	  

9.1	  Förslag	  till	  framtida	  studier	  
	  
Under	  studiens	  gång	  har	  ett	  antal	  områden	  som	  kan	  undersökas	  närmare	  identifierats.	  Det	  
var	  i	  denna	  studie	  inte	  möjligt	  att	  ingående	  redogöra	  för	  hur	  integration	  mellan	  marknads-‐
funktioner	  och	  logistikfunktioner	  i	  detaljhandelsföretag	  kan	  förbättras.	  Att	  undersöka	  hur	  
integrationen	   kan	   förbättras	   skulle	   således	   vara	   ett	   ytterligare	   bidrag	   till	   den	   allmänna	  
kunskapen.	  Vidare	  vore	  det	  intressant	  att	  göra	  en	  undersökning	  om	  hur	  företagens	  storlek	  
i	  praktiken	  påverkar	  integrationen	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner,	  det-‐
ta	   då	   ett	   företags	   storlek	   enligt	   denna	   studie	   kan	   påverka	   integrationen.	   I	   denna	   studie	  
framkom	   att	  marknadsfunktionen	   och	   logistikfunktionen	   också	   behöver	   samarbeta	  med	  
inköpsfunktionen	  vilket	  gör	  det	  intressant	  att	  undersöka	  integrationen	  mellan	  samtliga	  tre	  
funktioner	  i	  ett	  företag.	  	  
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Bilaga	  1	  –	  Kontaktade	  företag	  
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Lindex 
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Bilaga	  2	  –	  Intervjufrågor	  till	  representant	  
på	  marknadsfunktionen	  
	  
	  

1. Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  på	  företaget?	  	  
2. Hur	  ser	  företagets	  organisationsstruktur	  ut?	  	  
3. Berätta	  om	  dina	  och	  marknadsfunktionens	  arbetsuppgifter	  och	  ansvarsområden.	  
4. Hur	  mycket	  vet	  ni	  om	  logistikfunktionen	  och	  dess	  arbetsuppgifter?	  	  
5. Arbetar	  ni	  tillsammans	  med	  logistikfunktionen?	  På	  vilket	  sätt?	  
6. Hur	  ofta	  har	  ni	  gemensamma	  möten	  med	  logistikfunktionen?	  	  
7. Hur	  ofta	  har	  ni	  telefonkontakt,	  mailkontakt	  eller	  liknande	  för	  att	  utbyta	  

information	  med	  logistikfunktionen?	  
8. Hur	  tycker	  du	  generellt	  att	  kommunikationen	  fungerar	  mellan	  er?	  	  
9. Tror	  du	  att	  det	  skulle	  vara	  bra	  att	  samarbeta	  mer	  med	  logistikfunktionen?	  	  
10. Finns	  det	  en	  vilja	  hos	  medarbetarna	  på	  funktionerna	  att	  samarbeta?	  
11. Hur	  mycket	  tar	  ni	  hänsyn	  till	  logistikfunktionen	  när	  ni	  fattar	  beslut?	  
12. Vilka	  möjligheter	  respektive	  svårigheter	  ser	  ni	  med	  att	  samarbeta	  med	  

logistikfunktionen?	  	  
13. Uppstår	  det	  någonsin	  konflikter	  mellan	  funktionerna?	  	  
14. Vilka	  förutsättningar	  finns	  i	  företaget	  för	  integration	  mellan	  funktionerna?	  	  
15. Hur	  skulle	  du	  beskriva	  kulturen	  på	  företaget	  och	  inom	  funktionerna?	  
16. Hur	  mycket	  tid	  lägger	  ni	  på	  att	  integrera	  med	  logistikfunktionen?	  
17. Hur	  skulle	  du	  beskriva	  integrationen	  mellan	  funktionerna	  som	  helhet?	  
18. Hur	  tror	  du	  att	  logistikfunktionen	  skulle	  beskriva	  integrationen	  mellan	  er	  som	  

helhet?	  	  
19. Tror	  du	  de	  andra	  medarbetarna	  på	  marknadsfunktionen	  har	  samma	  uppfattning	  

som	  dig?	  
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helhet?	  	  
19. Tror	  du	  de	  andra	  medarbetarna	  på	  logistikfunktionen	  har	  samma	  uppfattning	  som	  

dig?	  
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Bilaga	  4	  –	  Observationsschema	  
	  
	  
Nedan	  återfinns	  det	  observationsschema	  som	  användas	  vid	  undersökningen	  av	  
produkttillgängligheten	  i	  fallföretagens	  butiker.	  	  
	  
Cervera	   

 
 
Glitter	   
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KappAhl 
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Bilaga	  5	  –	  Intervjufrågor	  till	  butikschefer	  
	  
	  

1. Händer	  det	  att	  kampanjprodukter	  kommer	  för	  sent	  eller	  tar	  slut	  under	  en	  
kampanjperiod?	  	  
	  

2. Vad	  tror	  du	  är	  orsaken	  till	  att	  kampanjprodukter	  kommer	  för	  sent	  eller	  tar	  slut	  
under	  en	  kampanjperiod?	  	  

	  
3. Har	  du	  någon	  uppfattning	  om	  hur	  samarbetet	  mellan	  marknadsfunktionen	  och	  

logistikfunktionen	  fungerar? 
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Bilaga	  6	  –	  Intervjufrågor	  till	  
branschaktörer	  
	  
	  
Ta	  gärna	  hänsyn	  till	  samtliga	  arbetslivserfarenheter	  när	  Du	  besvarar	  frågorna	  nedan.	  Vi	  är	  
inte	  främst	  intresserade	  av	  redogörelser	  kopplade	  till	  ett	  specifikt	  företagen	  utan	  mer	  Din	  
helhetsupplevelse	   av	   integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	   logistikfunktioner	   inom	  
detaljhandelsföretag.	  	  
	  

1. Vad	  har	  Du	  för	  erfarenhet	  av	  detaljhandelsbranschen?	  
	  

2. Vad	  är	  Din	  nuvarande	  arbetsroll?	  Vad	  har	  Du	  arbetat	  med	  tidigare?	  
	  

3. Behövs	  ett	  samarbete	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  
detaljhandelsföretag	  enligt	  Dig?	  Varför/varför	  inte?	  

	  
4. Upplever	  Du	  att	  marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner	  inom	  

detaljhandelsföretag	  generellt	  är	  integrerade?	  På	  vilket	  sätt	  är	  de	  integrerade/inte	  
integrerade?	  

	  
5. Vilka	  faktorer	  främjar	  integration	  mellan	  marknadsfunktioner	  och	  

logistikfunktioner	  enligt	  Dig?	  Teorin	  tar	  exempelvis	  upp	  att	  ett	  företags	  struktur,	  
organisationskultur,	  den	  fysiska	  placeringen	  av	  funktionerna,	  belöningssystem	  och	  
ledningens	  engagemang	  är	  faktorer	  som	  främjar	  integrationen.	  Har	  Du	  erfarenhet	  
av	  att	  dessa,	  eller	  andra,	  faktorer	  främjar	  integrationen?	  	  	  

	  
6. Vilka	  fördelar	  respektive	  nackdelar	  anser	  Du	  uppkommer	  vid	  integration	  mellan	  

marknadsfunktioner	  och	  logistikfunktioner?	  
	  
	  
Tack	  för	  din	  medverkan!	  
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Bilaga	  7	  –	  Modell	  främjande	  faktorer	  
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integration	  of	  operations,	  purchasing	  and	  logistics.	  Journal	  of	  Operations	  Management.	  
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