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Abstrakt 
 

Titel: Omni – Integrera mera! 

Författare: Amanda Fager, Sofie Svensson och Josefin Lönngren  

Handledare: Leif V Rytting 

Examinator: Leif Marcusson 

Kurs: Företagsekonomi III - marknadsföring, kandidatuppsats 

 

Syfte:  

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse omnikanalstrategi har för företag 

inom detaljhandeln.   

 

Forskningsfrågor:  

- Hur arbetar företag med omnihandel för att möta kundernas förväntningar?  

- Vilka utmaningar och effekter finns det med omnikanalstrategi? 

 

Metod:  

Denna uppsats baseras på en kvalitativ forskningsmetod då vi ansåg att det krävdes för 

att få ut essensen av omnikanal och gå in på djupet i begreppet. Ansatsen bygger på ett 

växelspel mellan deduktion och induktion samt med drag av det abduktiva 

tillvägagångssättet. Det empiriska materialet består av sex stycken semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Slutsatser:  

Vi har i vår uppsats kommit fram till att omnikanal är något som alla detaljhandlare bör 

bedriva då de annars kommer konkurreras ut. Vidare anser vi att omnikanalstrategi har 

många fördelar både för företaget såväl som för kunden.  

 

Nyckelord:  

Omnikanal, sömlös shoppingupplevelse, integrerade försäljningskanaler, omnihandel. 
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Abstract 

Title: Omni – Integrera mera! 

Authors: Amanda Fager, Sofie Svensson och Josefin Lönngren 

Supervisor: Leif V Rytting 

Examiner: Leif Marcusson 

Course: Business economics III - marketing, bachelor thesis 

 

Purpose:  

The purpose of the study is to examine what meaning the omni channel strategy has for 

organizations within the retail business.  

 

Research questions:  

- How are retailers working with omni channel to match the customer's 

expectations? 

- What challenges and effects are there with an omni channel strategy? 

 

Method:  

This essay is based on a qualitative research method since we felt that was necessary in 

our search for the essence of omni channel and for us to dig deeper into the concept. 

The essay is based on an alternate course of action between the deductive and inductive 

approach and with some features of the abductive approach as well. Our empirical 

material consists of six semi-structured interviews.  

 

Conclusions:  

We have, in our essay, come to the conclusion that omni channel is something that 

every retailer has to manage or else they will be driven out. Furthermore, we believe 

that the omni channel strategy has a lot of benefits, both for the retailer as well as for the 

customer.    

 

Keywords:  

Omnichannel, seamless shoppingexperience, integrated sale channels, omnichannel-

retail. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitlet presenterar vi vårt valda forskningsområde. Fortsättningsvis 

kommer vi här att behandla bakgrunden till vår studie. Denna följs sedan upp av en 

problemdiskussion vilken syftar till att aktualisera det valda ämnet. Första kapitlet 

avslutas sedan med att presentera vårt syfte, våra forskningsfrågor samt de 

avgränsningar vi valt att hålla oss inom. 

 

1.1 Bakgrund 

Året är 2017. I drygt två decennier har internet används både av privatpersonen och 

företagaren. Vidare har tillkomsten av world wide web också bidragit till att 

detaljhandlaren numera kommunicerar och säljer produkter till kunder via webbutiken 

(Lazaris & Vrechopoulos 2014a). Den ökade digitaliseringen har även resulterat i att 

svenska detaljhandelsföretag numera konkurrerar i en global marknad och inte enbart 

med de nationella företagen. Bara genom en enkel knapptryckning kan vi idag handla 

produkter från alla världens hörn och få dessa levererade inom några dagar (E-

barometern 2016a). Det är även tack vare digitaliseringen som vi kan handla när och var 

som helst via både e-handeln och mobilen. Detta har vidare resulterat i att den 

geografiska platsen spelar mindre roll för detaljhandlare (Guillot 2016). Detaljhandeln 

utgör en stor del av människors liv oavsett om det handlar om att köpa dagligvaror eller 

att shoppa kläder i ett köpcentrum. En del vill känna på produkterna och andra föredrar 

att sitta hemma och göra sina inköp via e-handel (Handelsrådet 2016).  

 

Under år 2016 var det 82 procent av svenskarna som använde internet dagligen 

(Davidsson & Findahl 2016) och två av tre svenskar e-handlade under det tredje 

kvartalet av 2016 (E-barometern 2016b). Under de senaste sex åren har mobilen som 

källa till webben ökat och sociala medier har blivit en naturlig del av vardagen, framgår 

det i rapporten av Davidsson och Findahl (2016). Konsumenten spenderar nu mer tid än 

någonsin online (Deloitte 2015) och en allt större del av e-handelskonsumtionen äger 

rum i mobiltelefonen (E-barometern 2016a). Ungefär en tredjedel av alla köp online 

genomfördes med mobiltelefonen under tredje kvartalet av 2016, vilket tyder på att 

mobilen idag är en självklar inköpskanal (E-barometern 2016b). Tillväxten av flera 

kanaler har bidragit till att detaljhandlare med en fysisk butik går online och e-handlare 

ser efter möjligheter att etablera sig i fysiska miljöer (Deloitte 2015). I takt med 
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ökningen av alla försäljningskanaler som finns tillgängliga har även konsumentens 

inköpsbeteenden förändrats hävdar Jeanpert och Paché (2016). En del konsumenter 

besöker detaljhandlarens hemsida innan de besöker den fysiska butiken förklarar 

Peltola, Vainio och Nieminen (2015). Andra jämför produkter i den fysiska butiken för 

att sedan genomföra köpet hemma via e-handeln menar Guillot (2016). Konsumenterna 

flyttar sig fritt mellan den fysiska butiken, e-handeln och mobilen. De förväntar sig en 

enhetlig service och en konsekvent upplevelse oavsett vilken försäljningskanal som 

används (Piotrowicz & Cuthbertson 2014).  

  

1.2 Problemdiskussion 

För att möta konsumenternas förväntningar i en integrerad, konsekvent och personlig 

upplevelse, behöver detaljhandlare bli kundcentrerade och inta en omnikanalstrategi 

förklarar Carroll och Guzmán (2013). Lazaris och Vrechopoulos (2014b) förklarar att 

omni är ett ord på latin vilket betyder universell, det vill säga - allt. Vidare förklarar 

forskarna att termen omnikanal härstammar från affärsutövare och har nyligen fått 

uppmärksamhet i den akademiska världen. De hävdar också att det var Rigby (2011) 

som först nämnde termen omnikanal i akademisk litteratur. Rigby (2011, s. 67) 

definierade då omnikanal som: "An integrated sales experience that melds the 

advantages of physical stores with the information-rich experience of online shopping". 

Därefter har senare definitioner tillkommit av bland annat Verhoef, Kwannan och 

Inman (2015) vilka definierar omnikanal som en samordnad hantering av ett företags 

flertal tillgängliga försäljningskanaler och beröringspunkter, på ett sätt så att kundens 

upplevelse och prestanda över kanalerna, är optimerad. Även Levy, Weitz och Grewal 

(2014) förklarar att omnikanal är en integration av en detaljhandlares flera kanaler, 

vilket ger kunden en sömlös upplevelse i användningen av samtliga kanaler. Forskarna 

Juaneda-Ayensa, Mosquera och Sierra Murillo (2016) förklarar att omnikanalhandel 

förmodligen kan vara den tredje vågen av e-handel, som följd efter den andra vågen 

som Lu, Yao och Chun-Sheng (2005) anser vara mobilhandeln. 

 

Lazaris och Vrechopoulos (2014b) hävdar att fenomenet omnikanal grundar sig i den 

väletablerade infrastrukturen i multikanal. Forskarna förklarar att multikanal är den 

strategi som utvecklats sedan det kommersiella utnyttjandet av world wide web och 

Parsons och Descatories (2016) belyser att detaljhandeln idag går ifrån multikanal till 

omnikanal. I multikanal erbjuder detaljhandlaren kunden flera kanaler att göra inköp på, 
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däremot samexisterar kanalerna utan möjlighet för kunden att interagera (Beck & Rygl 

2015), vilket betyder att de hanteras separat och med egna målsättningar (Verhoef, 

Kwannan & Inman 2015). Verhoef, Kwannan och Inman (2015) förklarar att multikanal 

enbart består av interaktiva kanaler såsom den fysiska butiken, hemsidan och direkt 

marknadsföring, som kataloger, vilket är färre kanaler än vid omnikanal. Kunden har i 

multikanal inte valmöjligheten att hämta eller returnera produkter i den fysiska butiken 

eftersom de är beställda online. Även kuponger som kunderna erhåller kan inte 

användas över alla kanaler, utan enbart i den fysiska butiken eller online. Kanalernas 

integration i en multikanalstrategi kontrolleras heller inte av detaljhandlaren, det vill 

säga information om kunder, prissättning och lager delas inte över kanalerna. Priset på 

en produkt i e-handeln är inte samma som i den fysiska butiken och en produkt som 

finns i den fysiska butiken behöver nödvändigtvis inte finnas i e-handeln (Beck & Rygl 

2015). 

 

Eftersom kunder använder både mobilen, datorn och även besöker den fysiska butiken i 

köpprocessen, är det inte längre tillräckligt för företag att erhålla en enda 

försäljningskanal (Deloitte 2015).  Oavsett om kunderna befinner sig i den fysiska 

butiken, över en dator- eller en mobilenhet, kräver kunderna samma nivå på service och 

tillgång till information genom hela shoppingupplevelsen (Deloitte 2015). Juaneda-

Ayensa, Mosquera och Sierra Murillo (2016) förklarar att konsumenterna eftertraktar ny 

teknik vilket chefer borde beakta och i rapporten av Deloitte (2015) framgår det att 

detaljhandlare också förväntas att erbjuda omfattande produktinformation, omdömen, 

lagersaldon och tillgänglighet. Kunder använder försäljningskanalerna under själva 

sökningen och i inköpsprocessen och detta sker både omväxlande och samtidigt. Det är 

svårt och nästan omöjligt för företag att kontrollera kundernas användning (Verhoef, 

Kwannan & Inman 2015). Hur kunder använder kanalerna beror helt på vad kunderna 

vill. Kundernas beteende bidrar i sin tur till att detaljhandlarna måste börja använda ett 

integrerat tankesätt gällande de olika kanalerna för att leverera en konsekvent 

upplevelse (Jeanpert & Paché 2016). Piotrowicz och Cuthbertson (2014) förklarar att 

det är den ökade användningen av mobila enheter och sociala nätverk som har gjort att 

gränserna mellan kanalerna blivit suddiga och att ur dessa förändringar växer omnikanal 

fram som en ny affärsmodell. Rigby (2011) hävdar att detaljhandlare måste bedriva en 

omnikanalstrategi för att de ska kunna överleva. Omnikanal möjliggör interaktion samt 

ger kunderna möjlighet att handla var och när som helst över kanalerna. Det ger 
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kunderna en unik, komplett och sömlös shoppingupplevelse som bryter barriärer mellan 

kanalerna (Juaneda-Ayensa, Mosquera & Sierra Murillo 2016). För att detaljhandlare 

ska lyckas i en omnikanalmiljö förklarar Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) att de 

bör anta nya strategier inom områden som prissättning, utformandet av köpupplevelsen 

och hur de bygger relationer med kunder.  

 

Av ovanstående resonemang förstår vi att omnikanal är en viktig strategi för 

detaljhandlare idag. Även om omnikanal relativt nyligen fått uppmärksamhet i den 

akademiska världen ser vi att omnikanal är en strategi vilken flera svenska 

detaljhandelsföretag har tagit sig an (Avensia 2015). Vi ser även att det är flera 

organisationer som erbjuder detaljhandlare färdiga omnikanalslösningar (Starweb 

2016a; Sitoo 2016; Visma 2016; Brightstep 2016).  Trots att det är flera företag som 

börjat med omnikanal, har det visat sig att det är ett antal som ännu inte når en optimal 

nivå (Avensia 2015). Det är inte längre någon fråga om att detaljhandlare ska anta 

omnikanalstrategi, utan det är snarare en fråga om hur (Hübner, Wollenburg & 

Holzapfel 2016). Även om flera beslutsfattare ser möjligheterna i att kombinera den 

digitala och fysiska världen, är många av dem osäkra på hur de ska få integrationen att 

fungera (Rigby 2014). Vi ser att studier fokuserade på omnikanal är en minoritet 

jämfört med forskning gällande multikanal och det är därför vi finner det intressant att 

öka kunskapen inom fenomenet. Vi har även uppmärksammat att det eftertraktas fler 

studier fokuserade på hur en omnikanalstrategi kan skapas och om det faktiskt resulterar 

i bättre resultat för detaljhandlaren (Verhoef, Kwannan & Inman 2015). Med detta 

underlag anser vi att det är intressant att beakta hur svenska detaljhandelsföretag 

integrerar försäljningskanalerna i praktiken och även vilka effekter det ger. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse omnikanalstrategi har för företag 

inom detaljhandeln. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur arbetar företag med omnihandel för att möta kundernas förväntningar?  

 Vilka utmaningar och effekter finns det med omnikanalstrategi? 
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1.5 Avgränsningar och förklaringar 

Omnikanal 

Enligt teorier benämns fenomenet omnikanal i obestämd form. Detta med anledning att 

begreppet är direktöversatt från engelskans omnichannel. Vi har i uppsatsen valt att 

arbeta runt ordet omni genom att benämna det som bland annat; omnikanal, 

omnikanalstrategi och omnihandel, för att förenkla läsförståelsen.  

 

Försäljningskanaler 

Levy, Weitz och Grewal (2014) definierar kanal som den väg där en detaljhandlare 

säljer och levererar produkter till sina kunder. Vi har valt att fokusera uppsatsen på 

fysisk butik och online. Med utgångspunkt från vår teoretiska referensram har vi valt att 

definiera m-handel som försäljning via trådlös teknik där internetuppkoppling inte är ett 

krav. Vi vill klargöra att vi är medvetna om att m-handeln inte helt kan ses som en egen 

del då kunden kan handla på företagets hemsida via mobilen, alltså i e-handeln. 

Anledningen till att vi har valt att dela upp m-handel och e-handel i teorin är för att 

skapa en förståelse kring de olika kanalerna.   

 

Business to consumer - B2C 

Denna studie riktar sig mot förhållandet mellan företag och slutkund. Genomgående i 

uppsatsen har vi valt att växla mellan orden kund och konsument för att skapa variation 

i texten. Vi vill klargöra att det då är slutkunden vi syftar till. 

 

Sverige 

I vår uppsats har vi valt att ha den primära utgångspunkten i Sverige. Vi kommer 

däremot ta in några exempel från andra delar av världen för att skapa en djupare 

förståelse i ämnet.  
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2 Metod 

I detta avsnittet kommer vi redogöra studiens valda forskningsmetod och 

forskningsansats. Kapitlet kommer vidare att behandla vårt valda tillvägagångssätt 

gällande insamlingen av data, samt en redovisning av studiens respondenter. Detta 

avsnitt syftar också till att visa på studiens tillförlitlighet och hur forskningsprocessen 

gått till. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskningsmetod beskriver Holme och Solvang (1997) som en av de metoder 

vilken forskaren kan använda för att lösa problem och nå fram till ny kunskap. Alvesson 

och Sköldberg (2008) hävdar att det inte finns någon definitiv definition av kvalitativ 

metod,  däremot finns det ett centralt kriterium att du som forskare ska beakta, samt 

fokusera på, öppen, mångtydig empiri. Kumar (2014) förklarar att den kvalitativa 

forskningsmetoden intar ett fokus på utforskning av mångfald, beskrivning och 

berättande av uppfattningar samt erfarenheter, snarare än ett fokus på kvantifiering och 

mätning. Widerberg (2002) förklarar att den kvalitativa metoden primärt söker efter 

fenomenets innebörd eller mening och därmed syftar till att klargöra dess karaktär eller 

egenskaper. Vi har valt att utgå från den kvalitativa metoden då vi anser att vårt ämne är 

så pass nytt och outforskat och då kände att den kvantitativa metoden inte hade gett oss 

samma breda kunskap som den kvalitativa. Detta då den kvantitativa metoden främst 

handlar om att fastställa mängder (Widerberg 2002). Vidare menar Yin (2013) att 

kvalitativa forskare har en förmåga att fånga människors uppfattningar om verkligheten 

och återge deras åsikter och synsätt.  Även Holme och Solvang (1997) beskriver att 

styrkan i den kvalitativa forskningsmetoden är att den visar på den totala situationen, 

vilket möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Forskningen 

drivs av att förklara händelser med hjälp av existerande eller framväxande begrepp och 

inte enbart göra en presentation av verkliga händelser förklarar Yin (2013).  

 

Widerberg (2002, s. 15) förklarar att forskare som väljer att använda sig av den 

kvalitativa metoden ställer frågor som: "Vad betyder fenomenet?" och "Vad handlar det 

om?". Vi har med anledning av detta valt att genomföra studien med den kvalitativa 

forskningsmetoden eftersom vi anser att metoden är det mest passande verktyget för att 

besvara våra forskningsfrågor. För att vi skulle kunna genomföra studien behövde vi få 
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tillgång till ingående information från personer i verkligheten. Den kvalitativa metoden 

möjliggör en närhet till personer vilket gör att forskare får en bra uppfattning om deras 

synsätt  på verkligheten  (Holme & Solvang 1997). Personerna kan förklara vad de 

verkligen känner och uppfattar utan att begränsas av specifika frågor som återfinns i 

enkäter (Yin 2013). Vår avsikt har inte varit att ta fram statistiska medelvärden som ger 

en korrekt bild (Yin 2013), utan vi har sökt efter detaljerad och nyanserad information 

för att kunna förklara vilken betydelse omnikanal har för svenska detaljhandelsföretag. 

Widerberg (2002) påtalar också att den kvalitativa metoden är spännande och berikande 

just för att dess angreppssätt handlar om analyser. När forskare tillåts att använda sig 

själva blir dessa kreativa och det är även då det kan göras upptäckter (Widerberg 2002). 

Då vårt ämne är så pass nytt och outforskat ansåg vi att vi behövde vara öppna i 

utförandet av studien. Detta för att finna nya, intressanta aspekter och perspektiv. 

  

2.2 Forskningsansats 

En forskares arbete består av att relatera teori och empiri till varandra  och  Patel och 

Davidson (2011) förklarar att detta arbete kan göras genom tre tillvägagångssätt: 

deduktion, induktion och abduktion.  

Deduktion och induktion är tillvägagångssätt, vilka Yin (2013) förklarar som motsatspar 

eftersom de står för två olika sätt att växla mellan empiri och teori. Deduktion förklarar 

förhållandet mellan teori och empiri, där empirin härleder från en teoretisk förankring 

(Bryman & Bell 2013). Patel och Davidson (2011) påtalar även att teorin styr  hur 

materialet ska tolkas och hur resultatet ska relateras till den befintliga teorin. 

Objektiviteten antas också stärkas eftersom utgångspunkten tas i befintliga teorier. 

Forskningsprocessen blir på så sätt mindre färgad av våra egna subjektiva uppfattningar 

(Patel & Davidson 2011). Genom att välja deduktion påtalar Yin (2013) att du som 

forskare kan bespara dig en osäkerhet i studien eftersom du hanterar relevanta begrepp 

från början, istället för att vänta på att de ska växa fram. Vi anser att detta ligger i linje 

med hur vår process sett ut av den anledningen att teorin har väglett oss till att hitta 

relevanta aspekter i vårt empiriska material. I det induktiva tillvägagångssättet leder 

däremot forskarens insamlade empiri till en uppsättning begrepp och teorier förklarar 

Alvesson och Sköldberg (2008). Forskaren drar slutsatser från den insamlade empiriska 

data för att få en förståelse av bakomliggande mönster, utan att vara påverkad av vad 
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som hävdas i tidigare forskning (Bryman & Bell 2013). Viljan att upptäcka något nytt 

karakteriseras av induktion beskriver Holme och Solvang (1997).  

Vi har under arbetets gång upptäckt nya begrepp och infallsvinklar, både i teori och i 

empiri, vilket har resulterat i att vi har behövt växla mellan ett deduktivt och induktivt 

tillvägagångssätt. Vi kan här utläsa vissa likheter med det abduktiva tillvägagångssättet, 

vilket kommer presenteras i stycket nedan. I början av vår process var vi däremot 

deduktiva eftersom vi byggde upp en teoretisk grund innan vi utformade vår 

intervjuguide, vilket inte är utgångspunkten för det abduktiva tillvägagångssättet (Patel 

& Davidson 2011). Vi har sedan försökt att hålla oss så nära det induktiva 

tillvägagångssättet som möjligt när det kom till att utforma vår intervjuguide för att 

försöka hålla oss ifrån ledande frågor som kan utmynna i mindre djupgående svar. Efter 

våra intervjuer framkom nya infallsvinklar som resulterade i att vi fick lägga till ny 

teori, vilket karaktäriseras av den induktiva ansatsen (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Detta växelspel kan därmed, i vissa drag, liknas vid det abduktiva tillvägagångssättet. 

Även om induktion och deduktion beaktas som två uteslutande alternativ, hävdar 

Alvesson och Sköldberg (2008) att det är svårt att få all forskning att passa något av de 

två alternativen. Abduktion är en annan möjlighet som Patel och Davidson (2011) 

förklarar som en kombination av induktion och deduktion. Alvesson och 

Sköldberg (2008) instämmer till viss del genom att förklara att abduktion har drag av 

både induktion och deduktion, däremot anser forskarna att abduktion inte är en enkel 

mix av ansatserna, utan den tillför nya och egna moment. I det första steget av 

processen formulerar forskaren en preliminär teori som är hämtad från ett enskilt fall 

från verkligheten som kännetecknas av det induktiva inslaget. Därefter testas teorin på 

nya fall och teorin utvecklas (Patel & Davidson 2011). Det empiriska 

tillämpningsområdet utvecklas och det teoretiska övergripande mönstret förfinas samt 

justeras under processens gång. Abduktion skiljer sig också från de andra två 

förklaringsmodellerna genom att den inbegriper förståelse (Alvesson & Sköldberg 

2008). 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval 

Undersökningens respondenter baseras på sex personer vilka alla är noga utvalda. 

Patton (2002) förklarar att valet av ett målinriktat urval grundar sig att välja personer 
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som erhåller rik information och vilka som ska studeras djupgående. Holme och 

Solvang (1997) hävdar att urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av 

undersökningen eftersom val av fel personer leder till förlorat värde i undersökningen. 

Respondenterna som vi valt att intervjua erhåller betydelsefull kunskap gällande 

fenomenet omnikanal vilket har varit fundamentalt för oss för att kunna genomföra 

studien. Holme och Solvang (1997) påtalar att kvalitativa studiers avsikt är att öka 

informationsvärdet gällande det fenomen som studeras och därför kan inte intervjuerna 

baseras på ett slumpmässigt urval. Patton (2002) påtalar också att det inte finns några 

regler för hur många personer forskaren behöver intervjua i en kvalitativ 

forskningsmetod. Faktorer som avsikten med studien, vad som är värdefullt att använda 

och vad som är trovärdigt avgör istället hur stort urvalet ska vara, menar forskaren 

vidare. Det viktigaste för oss har varit att nå personer med med rätt kunskap och erhålla 

så rik information som möjligt. Vi har därför har vi inte lagt någon större vikt på att 

försöka få tag i så många intervjuer som möjligt utan snarare lagt ner vår energi på att 

skapa de bästa förutsättningarna för våra valda respondenter. Även Patton (2002) stärker 

detta genom att förklara att information från en mindre skala personer kan vara mycket 

värdefullt, speciellt eftersom informationen är rik (Patton 2002).  

 

Holme och Solvang (1997) förklarar också att urvalet görs systematisk utifrån medvetet 

formulerade kriterier. Vid val av våra respondenter hade vi kriterien att de skulle erhålla 

god kunskap inom ämnet och helst erhålla praktisk erfarenhet av omnikanal. Två av 

våra respondenter representerar detaljhandelsföretag som idag praktiskt tillämpar 

omnikanal. Martin Richardsson är e-handelschef på Hemtex som är en 

detaljhandelskedja för hemtextilier. Thomas Panduro är marknadsdirektör för Panduro 

Hobby i Skandinavien som säljer pyssel och hobbymaterial. Vi har även tre 

respondenter vilka arbetar på företag som idag erbjuder färdiga omnikanallösningar. 

Gustav Hesselman är försäljningschef på Sitoo som erbjuder kassaregister och webshop 

eller båda i samma kassasystem. Linda Ahnfeldt är marknadsstrateg samt 

affärsutvecklare på Starweb som erbjuder webbutik, butikskassa, bokföringsunderlag 

samt fakturering i samma system. Rickard Johansson är affärsutvecklare på Specter som 

erbjuder webbaserade affärssystem. Vi har även intervjuat Lena Larsson som är VD på 

HUI research som inte direkt är en praktiker inom omnikanal. Däremot erhåller Lena 

stor kunskap som varit mycket värdefull under studien.   
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Gustav Hesselman 6/12-16, 29 min. Röstsamtal via Skype.  

 Försäljningschef på Sitoo sedan 2007 

 Har arbetat med omnikanalfrågor sedan 2011 

 

Lena Larsson 2/12-16, 22 min. Samtal över telefon. 

 VD på HUI sedan 2008 

 Har endast arbetat med omnikanalfrågor under tiden på HUI 

 

Linda Ahnfeldt 7/12-16, 45 min. Samtal på Starwebs huvudkontor i Malmö. 

 Marknadsstrateg/affärsutvecklare på Starweb sedan 2014 

 Har arbetat med omnikanalfrågor sedan 2014 

 

Martin Richardsson 7/12-16, 22 min. Röstsamtal via Skype. 

 E-handelschef på Hemtex sedan 2010 

 

Rickard Johansson 16/12-16, 37 min. Samtal över telefon. 

 Affärsutvecklare på Specter. Jobbar med försäljning 

 Har arbetat på Specter sedan november 2015 

 Har arbetat med omnikanalfrågor sedan 2010 

 

Thomas Panduro 8/12-16, 17 min. Samtal på Panduros huvudkontor i Malmö. 

 Marknadsdirektör på Panduro Hobby i Skandinavien sedan 2005 

 Har varit anställd på Panduro Hobby sedan 1991 

 Har arbetat med omnikanalfrågor de senaste fyra åren 

 

2.3.2 Intervjuer  

Informationen som vi erhållit från intervjuerna är central för undersökningen. Det har 

därför varit viktigt att anpassa oss till varje intervjusituation, efter den enskilda 

personen, för att erhålla en detaljerad och rik data. Holme och Solvang (1997)  förklarar 

att informationen ska samlas in under en intervjuform som ligger nära vardagliga och 

vanliga samtal, där respondenterna känner att de har en stor frihet att utforma sina 

uppfattningar. Informationen som samlas in blir därmed trovärdig förklarar Holme och 

Solvang (1997) vidare. Syftet är att upptäcka och identifiera egenskaper där både vi som 

intervjuare och respondenterna är medskapare av samtalet (Patel & Davidson 2011). 
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Bell och Stephen (2016) påtalar att även om respondenterna ska erhålla frihet, är det 

viktigt att intervjun till viss del är strukturerad, för att inte undgå betydelsefull 

information. Vidare förklarar forskarna att fördelen med denna i förväg utformade 

struktur, är att analysen blir mycket lättare att genomföra. Denna form som vi 

genomfört intervjuerna utifrån, benämns som semistrukturerade intervjuer (Gillham 

2008).  

 

Forskare som använder sig av den kvalitativa forskningsmetoden förklarar Holme och 

Solvang (1997) får en närhet till respondenterna vilket ger en bra uppfattning om deras 

syn på verkligheten. Yin (2013) förklarar att användandet av den kvalitativa metoden 

ger upphov för människor att förklara vad de verkligen känner och uppfattar utan att 

begränsas av ett fåtal i förväg formulerade frågor i form av enkät. Respondenterna 

representeras på så sätt inte av statistiska medelvärden som ger en korrekt bild, utan 

respondenterna förmedlar information som verkligen säger något om personen ifråga 

(Yin 2013).   

 

Inför intervjuerna har vi utformat en intervjuguide med olika teman som vi utgått från 

under samtalen. Intervjuguiden går att finna under bilagor. I en kvalitativ intervju är det 

inga i förväg formulerade frågor i form av frågeformulär förklarar Trost (2010). Vidare 

förklarar forskaren att guiden ska beröra få delområden och att innehållet som erhålls 

från de olika intervjuerna ska vara jämförbart. Det är även viktigt i en kvalitativ intervju 

att frågorna skiljer sig åt markant (Gillham 2008) och att de inte är ledande (Bell & 

Stephen 2016). När vi kontaktade respondenterna informerade vi vad undersökningen 

skulle handla om, varför vi ville intervjua personen i fråga och vad materialet skulle 

användas till. I god tid frågade vi också respondenten om vi fick spela in samtalet och 

informerade om hur länge vi skulle behålla det inspelade materialet. Bell och Stephen 

(2016) förklarar att denna information är viktig är ge i god tid och i skriftlig form för att 

personen i fråga ska veta vad hen ger sig in på, och för att vi ska erhålla 

intervjupersonernas välgrundade samtycke.  

 

I två av våra intervjuer fick vi möjligheten att träffa respondenterna öga mot öga på 

respektive arbetsplats. Då vi under dessa intervjuer fick möjligheten till att komma in på 

respondenternas kontor anser vi att intervjuerna skedde under lugna omständigheter 

utan störande moment. Båda respondenterna hade avsatt tid till intervjuerna, vilket 
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gjorde att vi inte behövde känna oss stressade när vi gick igenom vår intervjuguide. Vi 

har även haft fyra andra intervjuer men dessa skedde under andra förhållanden. Två av 

dem skedde över Skype, då endast med röstsamtal, och två skedde över telefon. Vi har 

därför valt att behandla dessa likadant. De fyra intervjuerna anser vi dock inte har 

resulterat i något annorlunda resultat trots det att vi inte fick chansen att möta dem öga 

mot öga. Alla respondenter avsatte ändå tid och hade placerat sig på ställen där det inte 

skedde några yttre störningar. Alla intervjuer spelades in för att vi i efterhand skulle 

kunna gå tillbaka och tolka respondenternas svar, vilket även gjort att vi inte gått miste 

om betydelsefullt material.     

 

2.4 Vetenskapliga kriterier  

Eftersom kvalitativa forskare erhåller en flexibilitet och frihet vid insamlingen av data 

är det svårt att standardisera den kvalitativa forskningens validitet och reliabilitet 

förklarar Kumar (2014). Däremot finns det föreslagna metoder för hur en forskare kan 

uppnå validitet och reliabilitet i sin forskning förklarar författaren vidare. Även Patel 

och Davidson (2011) menar på att dessa begrepp inte har samma innebörd som i den 

kvantitativa studien och fortsätter med att förklara att kvalitet i kvalitativa studier 

omfattar hela forskningsprocessen. För att formulera alternativ till betydelserna av 

begreppen validitet och reliabilitet föreslår Lincoln och Guba (Refererat i Bryman & 

Bell 2013) kriterierna trovärdighet och äkthet som alternativ. Trovärdighet, förklarar de 

vidare, består av fyra delkriterier vilka är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse (vilka ges förklaring på senare i avsnittet). Äkthet väcker mer generella 

frågor vilka rör allmänna forskningspolitiska konsekvenser (Guba & Lincoln; referat i 

Bryman & Bell 2013).    

 

Validitet handlar om en studies giltighet förklarar Yin (2013). En giltig studie har 

samlat in och tolkat data på ett sådant sätt att slutsatserna återges korrekt och avspeglar 

den del av verkligheten som har studerats (Yin 2013). Vi som författare har därav sett 

till att noga lyssna på och transkribera våra intervjuer och även sett till att hela tiden gå 

tillbaka och se så det vi hävdar i texten är i enlighet med svaren. Kumar (2014) förklarar 

att validitet är förmågan av ett instrument att mäta vad som var menat att mäta. Vidare 

förklarar författaren att om du har för avsikt att studera ett område ska intervjuguiden 

vara utformad därefter och ta reda på det huvudsakliga; vilket vi anser att vi lyckats 

göra. Viktigt att tänka på när det gäller validitet är att det inte bara inskränker en studies 
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iakttagelser utan också kan avse en deltagares synpunkter eller en beskrivning av en 

faktiskt händelse på fältet (Yin 2013) och detta är något vi haft i åtanke under 

processens gång. Vad gäller äktheten, vilken som nämnt är den alternativa förklaringen 

på validitet, finns där fem kriterier att uppnå (Guba & Lincoln; refererat i Bryman & 

Bell 2013). Första kriteriet är att vi som författare ska göra en rättvis bild av de olika 

åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats. Dessa 

personer ska sedan kunna få en bättre förståelse av den sociala miljö och situation de 

befinner sig i och även få en bättre bild av hur övriga personer i omgivningen upplever 

saker och ting, vilka är det andra och tredje kriteriet. De två sista kriterierna ställer 

frågorna om studien bidragit till att de som medverkat kan förändra sin situation och om 

den gett deltagarna bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs (Guba & Lincoln; 

refererat i Bryman & Bell 2013). Då våra respondenter haft både bred kunskap och 

erfarenhet inom ämnet anser vi vidare att vi med hjälp av deras aspekter och åsikter, i 

relation till vår teori, har lyckats bygga upp en stabil äkthet genom hela uppsatsen. 

 

När ett forskningsverktyg är konsekvent och stabilt och därmed även förutsägbart och 

korrekt har det även reliabilitet, ju högre grad av dessa delar - desto högre reliabilitet 

(Kumar 2014). Reliabiliteten inom en kvalitativ studie ligger så pass nära validitet att 

dessa forskare sällan använder begreppet reliabilitet utan istället låter validitet få en 

bredare innebörd (Patel & Davidson 2011). Däremot måste den kvalitativa forskaren 

vara både saklig och tillförlitlig i likhet med den kvantitativa (Widerberg 2002). Vidare 

förklaras reliabilitet av Widerberg (2002) som upprepade mätningar vilka ger samma 

resultat och att forskaren inte ska kunna vara utbytbar. Det alternativa begreppet 

trovärdighet har som nämnt fyra kriterier där det första gäller tillförlitlighet; vilket 

betyder att vi som forskare har beskrivningar och förklaringar från olika håll vilka är 

oberoende av varandra och på så vis bygger upp kredibiliteten. Det andra kriteriet 

handlar om att det ska finnas en fyllig redogörelse som med hjälp av en databas kan 

bedöma hur pass överförbara resultaten är till annan omgivning. Vidare ska forskarna 

anta ett granskande synsätt vilket innebär att vi som forskare säkerställer att det skapas 

en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, vilket är 

det tredje kriteriet. Det fjärde och sista kriteriet handlar om att forskaren ska vara helt 

objektiv, eller i alla fall agera i god tro då det inte går att få en fullständig objektivitet i 

samhällsenlig forskning. Mer konkret handlar det sista kriteriet, bekräftelse, om att det 

ska vara uppenbart att vi som forskare inte medvetet låtit våra personliga värderingar 
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eller vår teoretiska referensram påverka utförandet av vår uppsats (Guba & Lincoln; 

refererat i Bryman & Bell 2013). 

 

2.5 Forskningsprocessen 

Inför processen, att identifiera det problemområde som studien grundar sig i, hade vi 

ganska nyligen kommit i kontakt med begreppet omnikanal. Vi hade läst om begreppet i 

tidigare studenters uppsatser och insåg då att det var ett relativt nytt fenomen. Eftersom 

vi inte hade någon större kunskap inom ämnet började vi läsa flera artiklar för att få en 

bild av vad det innebar. Även om vi tidigt hade ett intresse för området var vi inte klara 

med vad studiens inriktning skulle vara. Efter att vi länge funderat över eventuella 

problemområden insåg vi att omnikanal var ett återkommande område i våra tankar och 

det stod då klart för oss att vi ville gå djupare in på hur företag kan integrera sina 

försäljningskanaler. När vi själva var klara med problemområdet började vi fundera 

över om studien var genomförbar och om den skulle kunna bidra med ny kunskap. Vi 

kom då fram till att vi behövde genomföra ett antal intervjuer med personer som erhöll 

praktisk erfarenhet av att arbeta med omnikanal. Detta för att öka trovärdigheten och för 

att vår studie skulle kunna tillföra ökad kunskap. Vi bestämde oss även för att 

intervjuerna kunde genomföras över telefon lika väl som att träffa respondenterna 

personligen. Vi ansåg också att studien skulle bidra med goda kunskaper både för andra 

studenter som för verksamma aktörer inom detaljhandeln. Detta eftersom verkligheten 

ständigt förändras vilket medför att nya aspekter kan utforskas och som vi anser bör 

återspeglas i forskning.  

 

Vid formuleringen av syftet och forskningsfrågorna hade vi en klar bild av vad vi ville 

studera. Däremot hade vi svårt att precisera de exakta forskningsfrågorna och de blev 

därför som utgångspunkt mer av en preliminär karaktär. Som tidigare påtalat hade vi i 

början av processen en teoretisk insikt. Däremot hade vi inte gått djupare in i ämnet för 

att inte färgas av tidigare forskning. Vi har parallellt med intervjuerna byggt upp vår 

teoretiska referensram i samband med att vi fått nya infallsvinklar från våra 

respondenter. Efter att vi genomfört ett antal intervjuer omformulerade vi våra 

forskningsfrågor och det var inte förrän vi slutfört analysen som vi formulerat de frågor 

vilka vi tillslut använder oss av. Vi har i efterhand även justerat vårt syfte, däremot inte 

med någon större förändring då det fortfarande ligger i linje med vårt ursprungliga syfte.  

 



  
 

15 

Med dessa utgångspunkter i vårt utformande av denna uppsats kan vi konstatera att det 

till största del flutit på bra under alla dess processer. Trots att vi inte hade givna 

forskningsfrågor från start har vi hela tiden haft en tydlig inriktning. Därav kunde vi 

tidigt forma en intervjuguide i vilken vi fick med de delar vi ville kolla närmare på. Vi 

behövde heller inte återkoppla till någon av våra respondenter efter genomförd intervju 

med fler frågor, vilket vi tycker styrker vår guide och även respondenternas kunskap. 

Tack vare vår starka empiri har därav även analysen gått bra att skriva. Detta givetvis då 

vi även hittat forskare vilka hävdar på och pratar om samma saker som våra 

respondenter. Vidare har utformandet skett frekvent och i samband med att ämnet blivit 

tydligare för oss som författare. De olika delarna är alltså inte skrivna i den ordning de 

ligger utan har byggts upp parallellt med varandra. Vi hävdar vidare att vårt 

tillvägagångssätt har resulterat i att vi inte missat viktiga delar och vi har därmed även 

lyckats få flera perspektiv på varje del.    

 

2.6 Forskningsetik 

Patel och Davidson (2011) nämner att i en forskning bör författarna förhålla sig till ett 

etiskt försvarbart tillvägagångssätt. Det viktigaste att tänka på i en forskning där 

intervjuer genomförs, är att inte kränka någons integritet (Patel & Davidson 2011). Av 

den anledningen har vi varit noggranna med att fråga respondenterna om de vill vara 

anonyma i vår uppsats samt att vi sett till att inte omformulera deras svar så att de får en 

annan betydelse i vår analys. Patel och Davidson (2011) menar även att forskningen inte 

får kränka någon utomstående och att den bör främja samhällets utveckling. Vi anser att 

detta är något vi lyckats förhålla oss till då vår uppsats driver forskningen framåt samt 

hjälper företag och på så sätt även gynnar kunderna, utan att förolämpa någon.   

 

2.7 Metodkritik 

Gillham (2008) hävdar att forskaren bör genomföra testintervjuer innan de riktiga 

intervjuerna äger rum. Detta för att få ut essensen i intervjuguiden men även för att öva 

på hur en intervju bör gå tillväga. Vi hade detta i åtanke innan vi genomförde 

intervjuerna men valde att inte gå tillväga enligt författarens direktiv. Då vi är tre 

personer som varit delaktiga i uppsatsskrivandet har vi valt att dela upp intervjuerna. 

Det är möjligt att intervjuerna hade kunnat bli bättre om en av oss skött alla intervjuer 

men av olika anledningar har det inte varit möjligt.  

 



  
 

16 

Två av våra intervjuer gjordes öga mot öga på respondenternas arbetsplats vilket enligt 

Widerberg (2002) är positivt i det avseendet att helhetsintryck och upplevelsen kan 

skapa en värdefull bakgrund, både under intervjun men även efter. Författaren menar att 

det även finns nackdelar med att genomföra intervjun på respondentens arbetsplats i och 

med att det kan ske distraktioner från andra människor på arbetsplatsen. Detta kan vi 

även koppla till våra andra intervjuer då våra resterande respondenter även de var på 

arbetsplatsen när intervjun genomfördes. Det kan även anses negativt att inte genomföra 

alla intervjuer öga mot öga då, som Widerberg (2002) nämner, det kan skapa en bättre 

helhetsbild. Att fyra av våra intervjuer skedde över röstsamtal kan ses med ett kritiskt 

öga då en del av motivationen och intresset för intervjun kan falla bort (Gillham 2008). 

Författaren hävdar vidare att en telefonintervju kräver ett större fokus i jämförelse med 

en intervju som sker öga mot öga. Om fokuset försvinner kan det då vara svårt att hålla 

igång samtalet (Gillham 2008).  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund för vår 

studie. Teorin som framtagits är således relevant för vårt valda ämne och kommer även 

att ge läsaren en djupare förståelse. Avslutningsvis presenteras teorins roll och kärnan 

vilken vi presenterar i form av den modell. 

 

3.1 Omnihandel  

3.1.1 Vad är omnikanal? 

"[...], we define omni-channel management as the synergetic management of the 

numerous available channels and customer touchpoints, in such a way that the customer 

experience across channels and the performance over channels is optimized" (Verhoef, 

Kwannan & Inman 2015, s. 176).  

 

I likhet med ovanstående definition framhåller Levy, Weitz och Grewal (2014) att 

omnikanal är en integration av en detaljhandlares flera kanaler, vilket ger kunden en 

sömlös upplevelse i användningen av samtliga kanaler. Det framgår även i Sitoo 

Magazine (2017a) att omnihandel är en sömlös helhet där köpet online kan avslutas 

offline och tvärtom, samt att alla försäljningskanaler är förenade i en och samma kanal. 

Med andra ord ska hanteringen gällande strategin och dess kanaler ses ur ett 

helhetsperspektiv (Sitoo Magazine 2017a). Beck och Rygl (2015) förklarar att 

omnikanal är den uppsättning aktiviteter som ingår i att sälja produkter till kunder via 

alla detaljhandlares kanaler, där kunden kan utlösa full integration och/eller 

detaljhandlaren styr fullständig integration. Med full integration menar forskarna att 

kanalerna integreras ur kundens synvinkel så att kundens tillhandahållna kuponger kan 

inlösas på alla kanaler och att kunden kan returnera produkterna i alla kanaler oavsett 

var produkten är inköpt. När forskarna förklarar att detaljhandlaren styr full integration 

menar de att kund-, pris- och lagerinformation delas över samtliga kanaler och 

kontrolleras av detaljhandlaren. Jeanpert och Paché (2016) förklarar att marknadsföring, 

lagerhantering, utbud av produkter, beställningar och returer av produkter är de element 

som berör ett företags integrerade förvaltningsfrågor i omnikanal. I rapporten av 

Deloitte (2015) framgår det att omnihandel handlar om att göra det bekvämt för kunden 

genom att vara tillgänglig vart samt när som helst. Även Carroll och Guzmán (2013) 

påtalar att omnikanal handlar om att möta kunden genom att inta ett kundorienterat 

synsätt. Vidare förklarar dem att företagen då inte bara vet varje kund, utan faktiskt 
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svarar dynamiskt på dessa non-stop kunder, vilka ständigt omvärderar vad de vill köpa 

samt från vem de vill köpa produkten. Omnikanal betyder också att företaget är 

fokuserad på interaktionen mellan konsumenten och varumärket menar Piotrowicz och 

Cuthbertson (2014). Även Verhoef, Kwannan och Inman (2015) påtalar att omnikanal 

handlar om att integrera kanalerna med hänsyn till kundens och varumärkets interaktion. 

Kunden ser företaget ur ett helhetsperspektiv och förväntar sig därför att samma företag 

har en syn på kunden som en och samma kund över alla kanaler förklarar Carroll och 

Guzmán (2013). Omnihandel är alltså vägen framåt för detaljhandlare som vill 

tillgodose kunderna som numera efterfrågar allt, förklarar Rigby (2011).  

 

Verhoef, Kwannan och Inman (2015) förklarar att omnikanal innefattar interaktiva 

försäljningskanaler som fysiska butiker, e-handel, direkt marknadsföring (kataloger), 

mobila kanaler (smartphone, läsplatta, applikationer) och sociala medier. Vidare 

framhåller de att det även är beröringspunkter vilka inkluderar 

masskommunikationskanaler såsom TV, radio, print och C2C. Beck och Rygl (2015) 

framhåller att en detaljhandlare måste vara närvarande i alla kanaler som fysiska 

butiken, katalog, telefon, e-handel och m-handel om den ska erbjuda fullständig 

omnikanal. Verhoef, Kwannan och Inman (2015) hävdar att den traditionella 

uppdelningen av interaktiva kanaler och enkelriktade kommunikationskanaler blir 

mindre tydlig i omnikanal. De hävdar därför att det är viktigt att utvidga omfattningen 

av kanaler genom att ta kundernas beröringspunkter, som både kan vara enkelriktade 

eller interaktiva mellan kunder och företag.  

 

I rapporten av Avensia (2016a) framgår det att kundresan har blivit mer komplex, vilket 

gör att e-handeln och fysiska butiker överlappar varandra som i sin tur gör det svårt att 

urskilja lönsamheten mellan dem. När kanalerna integreras målsätter detaljhandlaren 

total upplevelse över samtliga kanaler och ett totalt försäljningsmål över samtliga 

kanaler förklarar Verhoef, Kwannan och Inman (2015). Om kanalerna inte integreras, 

det vill säga att de istället hanteras som separata kanaler, kommer det vara svårt för 

företag att vara ledande och ens komma framåt (Deloitte 2015). Omnikanallösningar är 

grundläggande för att företag överhuvudtaget ska vara konkurrenskraftiga, därmed utgör 

omnikanal inte längre någon konkurrensfördel framgår det i rapporten av Avensia 

(2016a). Rigby (2011) hävdar att online- och offlinekanalerna kompletterar varandra 

och att integrationen leder till en ökad försäljning samt sänkta kostnader. Även i 
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rapporten av Deloitte (2015) framgår det att en aktiv hantering av flera kanaler driver 

försäljning.  

 

3.1.2 Att övergå till omni 

Rigby (2011) hävdar att det är en utmaning för organisationer att både utveckla och 

integrera omnikanalstrategi. Företagen måste hitta en smidig lösning för både kundens 

upplevelse och interna processer (Deloitte 2015) och det krävs att ledningen prioriterar 

strategin samt driver den framåt (Karlsson 2015). Rigby (2014) påtalar att det är flera 

företag som fortfarande är i ett tidigt stadie av att kombinera den fysiska och digitala 

handeln eftersom de inte erhåller den kunskap och erfarenhet som krävs. Företagen ser 

potentialen och möjligheterna i den integrerade strategin, problemet är att det råder en 

osäkerhet om hur de ska få det att fungera förklarar forskaren vidare. I samband med att 

mängden kanaler ökar menar Picot-Coupey, Huré och Piveteau (2016) att 

problematiken kring integrationen av dem också ökar. Den utmaning som, enligt 

författarna, är den högst prioriterade, grundar sig just i att lyckas synkronisera de olika 

beröringspunkterna. Mer specifikt menar författarna att de olika systemen för bland 

annat logistik, information, sälj och marknadsföring måste bli sammansvetsade. I 

rapporten av Deloitte (2015) framgår det även att den ökade komplexiteten i 

distributionskedjan är ett utmanande område för e-handlare och som måste 

uppmärksamma extra mycket då det har en stor inverkan på conversion rate1, då det 

påverkar kundens köpbeslut. Jeanpert och Paché (2016) förklarar också att företaget 

måste investera i teknik och logistik, samt skapa en kunddatabas. I rapporten av Deloitte 

(2015) framgår det dessutom att det är en större utmaning för traditionella handlare, det 

vill säga fysiska butiker, att öka en digital närvaro än vad det är för rena e-handlare att 

utveckla en fysisk närvaro. Detta eftersom e-handlare redan erhåller erfarenhet av att 

hantera digitala system (Deloitte 2015).  

 

Peltola, Vainio och Nieminen (2015) fick även fram i sin studie att det behövs en 

kulturell förändring i företaget vid övergången till omnihandel. Vidare framgår det att 

det är viktigt att personalen förstår fördelarna med att integrera kanalerna och att det 

krävs nya sätt att mäta försäljningsframgångar över kanalerna där framgångarna inte 

mäts i varje kanal. Rigby (2011) påtalar att det är viktigt samt krävs att organisationen 

både samarbetar samt kompromissar och även planerar i detalj när företag ska integrera 

                                                 
1 conversion rate anger hur många besök som leder till inköp i procent enligt Marketingterms.com (2017) 

http://www.marketingterms.com/dictionary/conversion_rate/ 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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innovativa idéer med grundverksamheten.  I Deloitte (2015) framgår det att det handlar 

om att investera mycket tid i planeringen innan implementeringen och det är viktigt att 

göra det rätt. Innovativa organisationer måste också attrahera och behålla innovativa 

personer som är tekniskt kunniga, vilka ofta är unga personer påtalar Rigby (2011).  

 

3.1.3 Affärssystem 

I rapporten av Avensia (2016a) påtalas det att det är viktigt att affärssystem, e-

handelsplattformar och kassor är uppbyggda med omnikanal i åtanke eftersom de utgör 

hörnstenarna i en omnikanalupplevelse. På Starwebs (2016b) hemsida framgår det just 

att en av de viktigaste sakerna är att ha ett affärssystem som är skapat för omnikanal. 

Det framgår vidare att det innebär att alla kanaler ska finnas samlat i ett system där allt 

som lagersaldo, priser och erbjudanden uppdateras kontinuerligt. Däremot saknar flera 

av de tekniska system som finns idag de funktioner som krävs för att delta i en 

omnihandel. I fall systemen inte är uppbyggda efter omnikanal kommer 

detaljhandlarens förmåga att upprätthålla, utveckla samt förbättra erbjudandet att 

äventyras (Avensia 2016a). Sillitoe (2014) hävdar att lagerhanteringen är viktig och 

som ett resultat av integrationen har det satt press på företagens lagersystem. 

Lagerintegration och fördelning är en viktig fråga när det kommer till omnikanal då du 

genom detta kan minska både den totala lagernivån och kostnaden genom att föra 

samman lager för online- och offline menar Hübner, Holzapfel och Kuhn (2016). 

 

Idag använder sig en del större detaljhandlare av realtidslagersaldo på sina webbsidor så 

att kunden kan se om produkten finns i lager och även vart  menar Guillot (2016). 

Författaren fortsätter med att förklara att lagerkedjan kan skötas manuellt men för att 

kunna hantera omnistrategin i en bredare utsträckning bör företagen investera i 

infrastrukturen. Vidare  hävdar forskaren att detaljhandlare kan investera i digital 

infrastruktur och teknologi vilken förser dessa med realtidssynlighet. Avensia (2016b) 

hävdar att det finns ett verktyg vilket lämpar sig bäst för omnikanal och där 

integrationerna sker i realtid. Unified Commerce är den lösning som samlar allt i ett 

centralt system (Avensia 2016b), där allt som kundinformation, orderinformation, 

lagerinformation, produktinformation, priser och erbjudanden, är transparent i alla 

kanaler (Sitoo Magazine 2017b). Sitoo Magazine (2017b) framhåller att omnikanal 

bygger på flera system som samverkar men där data och tid kan skilja sig åt i de olika 

kanalerna. Vidare framgår det att många omnikanalsystem är pc-baserade, vilket 

genererar i fördröjningar i realtidsuppdateringen. Unified Commerce är istället 
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molnbaserat, vilket gör att allt uppdateras i realtid. "Det är enkelt att påbörja ett köp i en 

kanal och fortsätta köpet i en annan kanal för att därefter slutföra köpet i en tredje 

kanal" (Sitoo Magazine 2017b).  

 

3.1.4 Distributionskedjan 

I takt med det växande antalet försäljningskanaler, menar Hübner, Wollenburg och 

Holzapfel (2016), att komplexiteten ur logistikens synvinkel ökar. Det innebär att 

företagen måste tänka om gällande orderhantering och logistiksystem för att möta 

kundernas krav (Deloitte 2015). Insyn i lagret och möjligheten att välja vilken kanal de 

ska handla i är något kunderna kräver menar Hübner, Holzapfel och Kuhn (2016). 

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) hävdar att investeringar i distributionskedjan är 

central gällande kanalernas integration. Vad gäller distributionskedjan förklarar Hübner, 

Holzapfel och Kuhn (2016) vidare att det bland annat finns två dimensioner vilka kallas 

för framåt- och bakåtdistribution. Framåtdistribution handlar om att utveckla och 

optimera sätt att leverera till kunden, även att utöka hastigheten i leveransen. 

Dimensionen gäller alltså den distribution vilken går från detaljhandeln till slutkunden. 

Bakåtdistributionsystemet omfattar istället det fysiska flödet av produktreturer från 

kunden till återförsäljaren och de platser där avkastningen bearbetas, till exempel 

returcentraler. Det handlar med andra ord om de returer som sker från kund tillbaka till 

detaljhandeln (Hübner, Holzapfel & Kuhn 2016). Inom traditionell detaljhandel färdas 

produkten i en rak linje från tillverkning till distributör, distributör till butik och från 

butik till kund. Dessa mönster ändras inom omnikanal vilket innebär att produkten kan 

färdas direkt till kunden från distributören, mellan två affärer eller från kunden till 

affären i vilken produkten inte ursprungligen köpts från (Guillot 2016). Omnikanal 

innebär att detaljhandlare ska övergå till en fullt integrerad samt kundorienterad 

distributionskedja som uppfyller omni-kundernas förväntningar på att kunna ta emot 

och returnera produkter när och var de vill. Företagen ska inta kunddrivna leverans- 

samt returstrategier där kunden bestämmer vilka leveransalternativ som företaget ska 

erbjuda. Det är därför viktigt att företaget lyssnar på kundernas krav (Deloitte 2015).  

 

3.1.5 Sömlösa köp 

I samband med den konstanta tillgängligheten av försäljningskanaler påtalar Peltola, 

Vainio och Nieminen (2015) att det även växer en problematik gällande kundresan 

eftersom den inte längre kan förutspås. Detta eftersom konsumenternas väg till köp är så 

pass varierande, vilket bidrar till att företag inte kan modellera förutsägbara vägar 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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påtalar forskarna. Även Verhoef, Kwannan och Inman (2015) förklarar att det är svårt 

och nästan omöjligt för företag att kontrollera kundernas användning av kanalerna. 

Peltola, Vainio och Nieminen (2015) kom istället fram till i sin studie att det bästa sättet 

för företag att komma tillrätta med denna brist på förutsägbarhet, är genom att utveckla 

rika, flexibla och enhetliga omnikanaltjänster. På så sätt ges kunderna friheten att delta i 

den beröringspunkt och i den kanalen som kunderna föredrar att använda. De framhåller 

även att när samma upplevelse och budskap förmedlas i samtliga kanaler och 

beröringspunkter minskas risken för att förlora kunder under kundresan (Peltola, Vainio 

& Nieminen 2015).  

 

Ett sätt för att börja integrationen är att införa samarbete mellan enheterna där 

produktsortiment, nya datum för produktlansering samt prissättning samordnas. I 

förlängningen kommer det dessvärre inte att vara tillräckligt eftersom kunder förväntar 

sig mer (Rigby 2011). När produktsortimentet i kanalerna är integrerat blir det möjligt 

för detaljhandlaren att nå ut till fler kunder med samma sortiment (Avensia 2016a). 

Peltola, Vainio och Nieminen (2015) påtalar också att en enhetlig prissättning över 

kanalerna är en grundläggande förutsättning för den sömlösa upplevelsen. Vidare 

förklarar dem att om priset varierar från en kanal till en annan blir det svårt att erbjuda 

kunden en enhetlighet mellan kanalerna och det kan få kunden att ompröva sitt 

köpbeslut.    

 

Eftersom kunder numera förväntar sig att få deras produkter levererade när och var det 

vill, måste företag erbjuda dessa möjligheter för att förbli konkurrenskraftiga framgår 

det i rapporten av Deloitte (2015). Ett exempel på ett leveransalternativ som företag kan 

införa är Click-and-collect förklarar Piotrowicz och Cuthbertson (2014). Click-and-

collect innebär att kunderna kan beställa  produkter online och sedan hämta dem i den 

fysiska butiken menar forskarna vidare. Kunderna ges då flexibilitet och kontroll över 

sina inköp eftersom de själva även kan välja platsen som produkterna ska hämtas. Vid 

detta alternativ är det viktigt att en strategi utvecklas kring produktsortimentet, och 

företaget måste bestämma om kunderna ska kunna välja från det totala sortimentet eller 

enbart från vissa fysiska butiker. För att öka kundupplevelsen och öka försäljningen 

behöver click-and-collect också vara en del av butikens rutiner. Däremot räcker det inte 

att låta kunden hämta produkterna på baksidan av butiken där kunden får vänta i en lång 

kö och få varan levererad i en brun låda, eftersom kunden inte kommer att acceptera det 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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(Deloitte 2015). Hübner, Wollenburg och Holzapfel (2016) fick även fram i sin studie 

att det är nödvändigt att detaljhandlare erbjuder kunderna denna tjänst gratis.  

 

Detaljhandlare kan även införa funktionen där kunderna kan reservera produkter online 

för att sedan genomföra köpet i den fysiska butiken förklarar Rigby (2011). I rapporten 

av Deloitte (2015) framgår det att denna funktionen benämns som reserve-and-collect 

och att kunden då ges möjligheten att se samt prova produkten innan betalningen 

genomförs. För denna metod ska vara möjlig, krävs det att den fysiska handlaren har ett 

organiserat lager som hanteras av ett bra orderhanteringssystem påtalas det vidare. 

Hübner, Wollenburg och Holzapfel (2016) förklara att click-and-reserve är en 

vidareutveckling av click-and collect. Vidare menar forskarna att click-and-reserve 

kopplar inventarier i lagerhuset med inventarier i den fysiska butiken vilket gör att det 

ökar den totala tillgängligheten då flera lagerkällor används.  

 

Idag kräver kunder en snabb leverans och genom att företag erbjuder kunden leverans 

samma dag kan företaget erhålla en stor konkurrensfördel framgår det i rapporten av 

Deloitte (2015). Även Hübner, Wollenburg och Holzapfel (2016) fick fram i sin 

undersökning att kortare leveranstider är en möjlighet att differentiera sig från 

konkurrenterna. Däremot fick de fram att inte alla kunder förväntar sig leverans samma 

dag på produkter som inte är livsmedel. Kunderna är även inte beredda på att betala mer 

för leverans samma dag och därför nöjer sig med dagen efter framgår det vidare. Med 

metoden leverans samma dag kan kunden lägga en order online och om lagret ligger 

nära (Avensia 2016a) kan kunden få produkten levererad samma dag (Deloitte 2015). 

Kunden ska inte behöva gå hem och vänta på att få sina produkter levererade. Erhåller 

detaljhandlaren ett system som körs i realtid bör kunden få produkterna levererade på 

kundens nuvarande position vilket även bidrar till en bra kundupplevelse (Avensia 

2016a). Det innebär att beställda produkter ska finnas i lager i en fysisk butik eller i ett 

lager nära en storstad där produkten kan levereras till kunden vilket normalt sker via 

leveransföretag som använder cyklar. För mindre städer innebär denna metod en 

utmaning och den gäller även endast för vissa branscher (Deloitte 2015).  

 

I rapporten av Deloitte (2015) framgår det också att kunder idag förväntar sig längre 

perioder med fria returer på produkter köpta online eftersom det är motsvarar butikernas 

omklädningsrum. Det framgår också att kunderna förväntar sig att kunna returnera 
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produkterna var dem vill, allt för att öka bekvämligheten. Hübner, Wollenburg och 

Holzapfel (2016) påtalar i deras studie att det ska vara möjligt för kunderna att returnera 

produkter som är beställda online eller via mail-order i fysiska butiken och vice versa. 

De påtalar även att dessa retur alternativ räknas som obligatoriska för detaljhandlare 

inom omnihandeln.  

 

Verhoef, Kwannan och Inman (2015) förklarar att detaljhandlare även kan erbjuda 

kunden  sömlösa upplevelser genom att erhålla mobila enheter i butiken, där kunder kan 

söka information om produkter och även beställa dem. Detaljhandlare kan även ersätta 

informationskort vid demonstrationsprodukter med surfplattor vilka ger omfattande 

information och produktjämförelse på ungefär samma sätt som en webbsida gör. 

Surfplattan kan också ge kunden information om supportalternativ och möjligheten att 

tillkalla personalen för ytterligare hjälp (Rigby 2011). Verhoef, Kwannan och Inman 

(2015) framhåller också att detaljhandlaren kan erbjuda ett wifi-nätverk i butikerna där 

de kan kommunicera med kunderna via deras mobila enheter. 

 

3.2 Försäljningskanaler inom detaljhandeln  

3.2.1 Fysiska butiken 

Vi kan se att fler och fler e-handlare väljer att öppna fysisk butik, trots teknikens 

utveckling. Lantz (2011) hävdar att den fysiska butiken har vissa fördelar i jämförelse 

med e-handeln. Kunden kan snabbt få en uppfattning om vad som säljs i butiken, 

kunden har möjlighet att känna på produkterna och se deras pris. Att det finns en 

naturlig ström av kunder är även något som är en fördel för företag med fysisk butik 

(Lantz 2011). Miller (2013) anser att en fysisk butik får kundens fulla uppmärksamhet 

till skillnad från då kunden är online, där kunden kan vara inne på flera olika sidor 

samtidigt. Levy, Weitz och Grewal (2014) tar även de upp några fördelar hos fysisk 

butik i jämförelse med onlineförsäljning. Kunden får personlig service, har möjlighet att 

känna på produkten samt att de får med sig produkten hem direkt efter att de har betalat. 

Den personliga servicen får även kunden att känna att eventuella problem med ett köp 

kan korrigeras på plats i butiken (Levy, Weitz & Grewal 2014), till exempel att 

produkten kunden planerat köpa visar sig ha en fläck. Personalen kan då antingen hjälpa 

kunden med att hitta samma produkt utan fläck eller ge kunden rabatt på produkten. 

Miller (2013) hävdar även att en fysisk butik kan inge mer förtroende för butiken 

online. Peltola, Vainio och Nieminen (2015) förklarar även att den fysiska butiken kan 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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förvara ett stort sortiment som kunden direkt kan prova och vilket kan bidra till en god 

kundupplevelse. Däremot hävdar de också att driftskostnader även ökar eftersom 

sortimentet behöver ett stort utrymme i butiken.  

 

Forskning visar också att kunden spenderar mindre tid i den fysiska butiken men trots 

detta ändå spenderar mer pengar. Detta eftersom kunden har möjligheterna till 

information online. Kunden är mer medveten vad som ska köpas när kunden kommer in 

i den fysiska butiken tack vare all informationssökning som skett innan (Samat 2014). 

Även Piotrowicz och Cuthbertson (2014) nämner att kunderna i dagsläget söker 

information  innan de genomför ett köp och att det då oftast handlar om prisjämförelser 

online. Författarna anser vidare att e-handeln bör driva trafik till den fysiska butiken där 

det finns möjlighet till direktkontakt med personalen. Något som blir vanligare och 

vanligare är att rena e-handlare går över till att även driva en fysisk butik (Walsh 2016). 

Av anledningarna ovan har cirka 20 e-handlare i USA valt att gå över till båda 

kanalerna, bara under de senaste åren (Walsh 2016). Andra anledningar är att företaget 

kan bygga starkare relationer med kunderna samt främja försäljningen i e-handeln 

(Walsh 2016). Getupdated (2013) ser att framtiden för fysiska butiker kan innebära att 

de kommer bli mindre till ytan i och med anledningen att e-handeln ökar. 

 

3.2.2 E-handel 

E-handel kan förklaras som köp- och säljprocesser via en dator med 

internetuppkoppling (Kuok 2016). Det var de två amerikanska företagen eBay och 

Amazon som revolutionerade e-handeln under 90-talet (Rouse & Cole 2016) och 1997 

kom de första e-handlarna till Sverige (Pihlsgård 2013). Vi kan i dagsläget köpa i stort 

sett vad som helst online tack vare tekniken och snabba transporter. Postnord (2015) tar 

upp att e-handeln omsatte cirka 50 miljarder kronor i Sverige under 2015, vilket är en 

ökning med 19 procent från tidigare år. Om vi ser till detaljhandeln så utgör 

onlineförsäljningen endast 6,9 procent (Postnord 2015), vilket kan vara med anledning 

av att många fortfarande föredrar den fysiska butiken och går online endast för att söka 

information inför ett köp (Olsson 2016). Enligt Davidsson och Findahl (2016) använder 

83 procent av svenskarna internet för att jämföra priser innan de genomför ett köp.  

 

Enligt Pihlsgård (2013) är ett företags e-handel viktig för samspelet och 

kommunikationen med kunden. Detta för att kunden har möjlighet till att skaffa 
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information och få tips samt att de har möjlighet att påverka företaget. Författaren 

menar att även företaget kan få information om kunderna via frågeformulär, deltagande 

i tävlingar och liknande. Om samspelet mellan företaget och kunden är bra, kommer de 

båda få ut mer av hemsidan (Pihlsgård 2013). Även Rouse och Cole (2016) nämner en 

fördel med e-handel; att den är tillgänglig dygnet runt. Andra fördelar kan vara att 

utbudet ofta är större än i fysisk butik, att kunden har möjligheten att beställa från 

företag världen över samt att kunden inte behöver lämna hemmet för att handla (Rouse 

& Cole 2016). Fernie och Sparks (2014) hävdar att e-handeln är här för att stanna. 

 

3.2.3 M-handel 

M-handel innebär försäljning via smartphones, surfplattor och smartwatches (Kuok 

2016), med andra ord, allt som kan klassas som trådlös teknik. Det kallas m-commerce 

på engelska och har översatts till m-handel, vilket är en term som ännu inte blivit 

allmänt känd (Oscarsson 2015). Åtta av tio svenskar äger, enligt Davidsson och Findahl 

(2016), en smartphone.  

 

Postnord (2015) belyser två övergripande aspekter vid köptillfället som gör att 

konsumenten väljer mobilen före till exempel datorn eller den fysiska butiken. Den 

första är när konsumenten inte är hemma och endast har tillgång till mobilen och den 

andra för att det ofta är den enhet som ligger närmast och då blir mest lättillgänglig. 

Informationen som konsumenten utsätts för är mer koncentrerad på mobilen vilket gör 

att konsumenterna får färre valmöjligheter och gör att företagen kan styra över 

konsumentens köpprocess i en helt annan utsträckning (Postnord 2015). Kuok (2016) 

hävdar att en stor anledning till att mobilen väljs vid köptillfället är möjligheten att 

handla från en restaurang, från bussen eller från gymmet. Det har även visat sig att de 

konsumenter som inte använder mobilen för att göra själva inköpet däremot använder 

mobilen i köpprocessen på andra sätt. Den används då för att söka efter information och 

jämföra olika företag (Hyberg 2016). Detta kan ske antingen hemma i soffan eller när 

kunden befinner sig i butiken. Postnord (2015) hävdar att kläder, skor och media är de 

produkter som säljer bäst via mobiltelefoner. Företagen inom dessa branscher är de som 

arbetar bäst med sina omnikanaler då de har mobilanpassade sidor och lättillgänglig 

information (Postnord 2015). Har företaget inte en mobilanpassad sida blir det svårare 

att navigera sig och detta leder till färre köp (Postnord 2015). Dagens kunder vill ha allt 
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tillgängligt hela tiden och från vart vi än är och därför ser Hyberg (2016) att mobilen är 

framtidens kanal.  

  

3.3 Kunden  

3.3.1 Kunden sitter i förarsätet 

Edelman och Singer (2015) hävdar att de digitala verktygen som tillåter kunden att söka 

information och jämföra produkter, lägga beställningar och få produkterna levererade 

hem till dörren, har bidragit till att kunden nu sitter i förarsätet. Peltola, Vainio och 

Nieminen (2015) framhåller att kundernas interaktioner med digitala tjänster i 

köpprocessen har tvingat företagen att ompröva sina tjänster. Dessa konsumenter vilka 

köper produkter och tjänster med hjälp av mobilen, e-handeln och traditionella 

detaljhandelskanaler beskriver Yurova, Rippé, Weisfeld-Spolter, Sussan och Arndt 

(2017, s. 271) som "omni-channel consumers (OCC)". Forskarna skiljer OCC från 

konsumenter vilka endast handlar via en kanal, genom att OCC erhåller en större 

variation i både mängd och kvalitet på den information som de tillhandahåller innan de 

interagerar med en säljare. Jeanpert och Paché (2016) förklarar att det är tillgången till 

alla informationskällor har bidragit till att kunderna numera är experter, vilket i sin tur 

har gjort att kunder blivit mindre mottagliga för ett företags erbjudanden. I artikel av 

Guillot (2016) framgår det att kunder förut hade en tillförlitlighet till varumärken och 

butiker. Det framgår också att kunderna då litade på detaljhandlarnas expertis och val, 

för att guida dem genom sina inköp. Numera kan konsumenterna lättare jämföra en 

detaljhandelares löfte mot leverans, och hur väl den samlade erfarenheten matchar 

kundens egna förväntningar (Carroll & Guzmán 2013). Guillot (2016) påtalar att dagens 

detaljhandlare inte erhåller samma grad av trogna kunder som de en gång var och 

Jeanpert och Paché (2016) förklarar att kundernas kunskap har bidragit till att dem är 

skeptiska angående försäljning personalens kunskap.  

 

Idag använder kunder både online- och offlinekanaler och de begränsar sig inte längre 

till flera olika interaktioner genom flera olika kanaler menar Jeanpert och Paché (2016). 

Verhoef, Kwannan och Inman (2015) påtalar att kunderna använder kanalerna 

omväxlande och smidigt, de används under informationssökningen och i 

inköpsprocessen. Statistik visar även att 58 procent av kunderna inte gör någon skillnad 

på kanalerna utan väljer att handla i den kanalen som passar bäst för stunden 

(Kolodynski 2016). Piotrowicz och Cuthbertson (2014) förklarar att kunderna flyttar sig 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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sömlöst mellan den traditionella butiken, e-handeln och mobilen, beroende på deras 

preferenser, deras nuvarande situation, tid på dygnet, eller produktkategorin. Hur 

kanalerna används beror helt på vad kunderna vill (Jeanpert & Paché 2016). Oavsett hur 

kanalerna används hävdar Carroll och Guzmán (2013) samt Piotrowicz och Cuthbertson 

(2014) att kunderna förväntar sig en integrerad, konsekvent och personlig upplevelse. 

 

I rapporten av Deloitte (2015) framgår det att kunderna efterfrågar information om 

lagernivåer, leveranstider och leveransalternativ oavsett vilken kanal de befinner sig i. 

Det framgår också att oavsett om kunderna befinner sig i den fysiska butiken, över en 

dator- eller en mobilenhet, kräver kunderna samma nivå på service och tillgång till 

information genom hela shoppingupplevelsen. Rigby (2011) påtalar att kunder numera 

vill erhålla fördelar från onlinekanalerna som produktinformation, kundomdömen samt 

tips, editorial content2 och råd, tvåvägsdialog, ett brett urval, bekväm och snabb 

beställning, prisjämförelser och specialerbjudanden. Forskaren framhåller även att 

kunder vill erhålla fördelar från den fysiska butiken som att shoppingen ska vara en 

upplevelse, möjligheten att testa, prova eller uppleva produkterna, personlig hjälp av 

personalen, bekväma returer, omedelbar tillgång av produkter, hjälp med installationer 

samt reparationer och även omedelbar tillfredsställelse av alla sinnen. Guillot (2016) 

påtalar dessutom att kunder idag även förväntar sig att kunna göra sina inköp i sin 

smartphone för att sedan hämta produkten direkt i butiken eller få produkten 

hemskickad dagen därpå. Kunder vill erhålla mer och att de helst vill ha det direkt 

påtalas det vidare. Jeanpert och Paché (2016) hävdar att det är kundernas beteende som 

bidrar till att detaljhandlarna måste börja använda ett integrerat tankesätt gällande de 

olika kanalerna för att leverera en konsekvent kundupplevelse.  

 

3.3.2 Kundupplevelse 

Lemon och Verhoef (2016) förklarar att ett ledande verksamhetsmål är att skapa en 

kraftfull kundupplevelse. Vidare förklarar forskarna att ett ökat fokus på 

kundupplevelsen har uppstått eftersom att kunderna idag interagerar med företaget 

genom flera beröringspunkter, vilket har resulterat i att kundresan blivit mer komplex. 

Schmitt (2003) beskriver customer experience management som den strategiska process 

                                                 
2 Editorial content beskriver innehåll på en webbsida som inte har avsikten att driva försäljning. Syftet är 

att leverera användbar information till kunden som ger mervärde och som ger kunden en anledning att 

återvända. Används ofta i form av nyheter, blogg artiklar samt rådgivande texter (Clickworker 2016). 

https://www.clickworker.com/content-marketing-glossary/editorial-content/ 
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där ett företag hanterar kundens totala upplevelse av en produkt eller ett företag. Lemon 

och Verhoef (2016) förklarar kundupplevelsen som kundens resa under inköpscykeln 

där kunden kommer i kontakt med ett företag via flera beröringspunkter. Vidare 

beskriver dem den totala kundupplevelsen som en dynamisk process vilket innefattar 

kundens upplevelse innan köpet (vilket inkluderar informationssökning), själva köpet 

och efter köpet. Schmitt (2003) förklarar att det är i kundens beslutsfattande process 

som ett företag kan förmedla den upplevelse som kunden önskar. Vidare beskriver 

författaren att processen börjar med kundens erkännande behov av produkten och att 

kunden därefter söker information, bearbetar informationen och sedan gör det val som 

leder till köp. Efter köpet använder kunden produkten och när produkten är förbrukad 

köper kunden en ny produkt från samma varumärke eller en ny produkt från samma 

eller en ny produktkategori tillägger författaren. Lemon och Verhoef (2016) förklarar 

också att processen består av kundens tidigare erfarenheter vilket inkluderar tidigare 

inköp samt externa faktorer. Vidare förklarar forskarna att kunden i varje steg upplever 

beröringspunkter vilka endast är några under företagets kontroll. Piotrowicz och 

Cuthbertson (2014) förklarar att kunder tar med sig sociala nätverk via sina 

mobiltelefoner när de går in i butiken, vilket kunden påverkas av. Vidare förklarar dem 

att det är faktorer som ligger utanför företagets kontroll och som skapar utmaningar för 

detaljhandlaren. I varje steg av processen förklarar Schmitt (2003) att företaget kan 

förmedla information till kunden och förmedla den upplevelse som kunden önskar. 

Även Van Bommel, Edelman och Ungerman (2014) förklarar att varje beröringspunkt 

under kundens resa till köpt är varumärkesupplevelse och en möjlighet att fånga kunder. 

Edelman och Singer (2015) påtalar att resan är central för kundens upplevelse av ett 

varumärke och är därför minst lika viktig som produkterna själva för att tillhandahålla 

konkurrensfördelar.  

 

3.3.3 Kundens väg till köp  

Jeanpert och Paché (2016) hävdar att ökningen av försäljningskanalerna som finns 

tillgängliga för kunder idag har förändrat kundernas inköpsbeteende. Carroll och 

Guzmán (2013) påtalar att konsumenternas väg till köp inte längre är linjär vilket den 

traditionella marknadsföring- och försäljningsmodellen av kundresan illustrerar. 

Författarna förklarar att den traditionella modellen för kundens väg till köp börjar med 

medvetenhet, sedan genom övervägande och utvärdering och slutar med inköp samt 

retention. Dagens kunder förflyttar sig fortfarande igenom samma stadier, skillnaden är 
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att kunden inte längre lämnar processen vid köp. Kunden fortsätter kontinuerligt gå 

igenom de olika stadierna och lämnar aldrig utvärderingsprocessen eftersom de 

beröringspunkter som kunden exponeras för alltid är på (Carroll & Guzmán 2013).  

 

Att kunden ständigt har möjlighet till alternativ är något som Verhoef, Kannan och 

Inman (2015) tar upp då de hävdar att shoppare i dag frekvent söker information i den 

fysiska butiken, samtidigt som de kanske använder sig av en mobiltelefon för att få mer 

information gällande erbjudanden och kan då även komma över mer attraktiva priser. 

Van Bommel, Edelman och Ungerman (2014) förklarar även att kunderna inför nya köp 

besöker flertalet hemsidor där de identifierar produkter. Även Guillot (2016) förklarar 

att kunder idag erhåller tillgång till information som de baserar sina val på innan 

kunderna bestämt var produkten ska inköpas. Peltola, Vainio och Nieminen (2015) fick 

fram resultatet i sin undersökning att det är ett växande antal kunder som besöker 

företags onlinekanaler innan de besöker den fysiska butiken. Det visade sig även i 

undersökningen att det är i den fasen som kunder blir medvetna om behovet av 

produkten. När kunden väl är i butiken påtalar Guillot (2016) att modeller samt priser 

jämförs och att i samma stund använder kunden sin mobil. Detta är även något som 

Peltola, Vainio och Nieminen (2015) påtalar. Med hjälp av mobilen kontrollerar 

kunderna produktens betyg, de frågar andra aktiva personer online om råd och de kan 

själva dela tankar i realtid (Piotrowicz & Cuthbertson 2014).  

 

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) hävdar att mobilens revolution tillsammans med den 

ökade användningen av sociala medier har gjort att kunderna tar med sig hela deras 

sociala nätverk när de går in i en butik. Istället för att köpa produkten direkt i butiken 

förklarar Guillot (2016) att kunden kan välja att gå till nästa konkurrerade butik för att 

jämföra produkterna och sedan hem igen för att fortsätta söka information på internet 

för att säkerhetsställa att det bästa köpbeslutet fattas. Centric Digital (2016) benämner 

detta utövande för showrooming och menar även på att många företag har en slags 

rädsla för detta då en kund kan kolla in en vara i deras butik men sedan köpa den hur 

enkelt som helst hos någon annan. Med en omnikanalstrategi, vilken tillåter sina kunder 

att genomföra all sin shopping i en enkel lösning, kan denna risk reduceras och även om 

kunderna inte gör ett köp nu, skulle en positiv kundupplevelse mycket väl uppmuntra 

dem att köpa i framtiden skriver Centric Digital (2016) vidare. Kundernas resa till köp 

är med andra ord inte linjär, förklarar Carroll och Guzmán (2013) och Peltola, Vainio 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl


  
 

31 

och Nieminen (2015) menar att kundernas varierande användning av kanalerna 

resulterar i att att företag inte kan förutsäga kundens resa till köp.  

 

Även om Peltola, Vainio och Nieminen (2015) hävdar att företag inte längre kan 

förutsäga kundresan, påtalas det i rapporten av Avensias (2016a) att företagen ändå kan 

optimera kundens upplevelse under kundresan genom tillgång till kunddata. Företaget 

bör då investera i system som tillåter information om kunderna (Deloitte 2015). 

Verhoef, Kwannan och Inman (2015) förklarar att ett sätt för detaljhandlare att spåra 

kundernas beteenden är att erbjuda wi-fi i butiken som kunderna kan koppla upp sig på. 

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) förklarar att detaljhandlare även kan samla 

kundinformation genom att använda lojalitetskort och på så sätt anpassa 

produkterbjudanden efter kunden. De påtalar dock att det kan uppfattas som intrång på 

integriteten, särskilt om det är för mycket påstridig marknadsföring som tillämpas. 

 

3.4 Teorins roll och kärna 

De valda teoretiska områdena som vi presenterat i detta kapitel har olika roller och 

betydelser för genomförandet av studien. En del teoretiska parter har en stödjande roll 

på det sätt att de tillför en djupare förståelse för olika resonemang. Eftersom omnikanal 

anses vara ett relativt nytt fenomen i den akademiska världen, har vi varit noga med att 

tillägga viktiga delar som har en betydande roll för läsaren. De olika delarna med en 

stödjande roll för läsaren berörs i respektive avsnitt, däremot är framförallt första 

avsnittet anpassat efter läsaren som inte har någon större kunskap inom området. Alla 

de teoretiska områdena har därmed inte används som underlag för analysen.  

 

Vi har även valt att presentera avsnitt gällande kunden även om studien grundar sig ur 

företagets perspektiv. Kundens förväntningar har en hög relevans för att förstå 

betydelsen av omnikanal och kundresan är central. Omnikanal handlar om att skapa en 

sömlös kundupplevelse och kundens upplevelse ger i sin tur en indirekt effekt på 

företaget. Därför är delar av kunden även med i analysen eftersom den har en 

bidragande faktor till vårt resultat.  

 

Då alla delar i vår teoretiska referensram, på ett eller annat sätt, bidrar till att en 

omnikanalstrategi kan bedrivas har vi valt att sätta omnihandel som kärnan i vår modell. 

Alla delar är av lika stor betydelse när det kommer till att besvara vårt syfte och 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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forskningsfrågor eftersom varje del tillför ett värde för analysen. Nedan presenterar vi 

en modell över kärnan i vår teoretiska referensram.  
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4 Analys 

I kapitlet nedan kommer vi att presentera vår insamlade empiri i relation till den teori 

vi valt att lyfta fram. Analysen varvas av båda dessa delar för att minska upprepningar, 

även för att göra det tydligt och innehållsrikt. Vidare är kapitlet indelat i underrubriker 

vilka vi utformat utifrån mönster hämtade ur empirin. Vi har här valt att benämna våra 

respondenter vid efternamn enligt följande; 

- Gustav Hesselman, försäljningschef, Sitoo  

- Lena Larsson, VD, HUI Research 

- Linda Ahnfeldt, marknadsstrateg/affärsutvecklare, Starweb 

- Martin Richardsson, E-handelschef, Hemtex  

- Rickard Johansson, affärsutvecklare, Specter 

- Thomas Panduro, marknadsdirektör, Panduro Hobby  

 

4.1 Kunden i centrum 

I samtliga intervjuer framgick budskapet att det är kundens upplevelse som står i 

centrum. Respondenternas resonemang stämmer bra överens med teoretikerna Verhoef, 

Kwannan och Inmans (2015) förklaring av avsikten med omnikanal, vilket är att 

optimera kundens upplevelse över kanalerna. Carroll och Guzmán (2013) förklarar att 

omnikanal innebär ett kundorienterat synsätt där företagen inte bara vet varje kund, utan 

faktiskt svarar dynamiskt på non-stop kunder som ständigt omvärderar vad de vill köpa 

och från vem de vill köpa produkten. Ahnfeldt påtalar tidigt i intervjun att det är kunden 

som är viktigast. Ahnfeldt förklarar att omnikanal handlar om att möta kunden vart den 

finns eftersom kunden redan är "där". Hesselman förklarar också att företag måste 

finnas där kunden är och att detta gäller oavsett om kunden sitter på bussen, i 

tunnelbanan eller någon annanstans. Panduro uttrycker att omnikanal handlar om att 

stärka kundens upplevelse över samtliga kanaler och Richardsson förklarar att 

integrerade försäljningskanaler ökar kundupplevelsen. Dessa uttalanden stärks av 

Peltola, Vainio och Nieminens (2015) undersökning med resultatet att det är viktigt att 

överväga tillvägagångssättet i omnikanal för att kunna förbättra kundupplevelsen. 

Lemon och Verhoef (2016)  hävdar att fokuset på kundupplevelsen blivit ett centralt 

mål som ett resultat av att kunder idag interagerar med företaget genom flera olika 

kanaler. 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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4.2 Ett resultat på kundernas förväntningar och krav 

Att detaljhandlare börjar arbeta med omnikanal som ett resultat av konsumenternas 

förväntningar och krav är något som framgick tydligt under majoriteten av intervjuerna. 

Carroll och Guzmán (2013) hävdar i en artikel att dagens konsumenter förväntar sig en 

integrerad, konsekvent och personlig upplevelse. Vidare förklarar författarna att 

detaljhandlares nuvarande flerkanalsmodeller med flera kundkontaktkanaler, vilka 

hanteras separat, inte kan uppfylla dessa förväntningar. För att företag ska kunna svara 

på kundens krav måste de vara kunddrivna och ha tillämpat en omnikanalstrategi menar 

författarna. Ahnfeldt förklarar att det är handeln som inte hänger med i förändringarna 

och att kunden redan handlar på det sätt som omnikanal ska frambringa. Är inte e-

handeln och den fysiska butiken integrerad kan kunden få upplevelsen att det inte ens är 

samma varumärke och då välja att genomföra sitt köp någon annanstans förklarar 

Ahnfeldt. Hennes argument stärks av Jeanpert och Paché (2016) som framhåller detta 

resonemang genom att poängtera att konsumenten inte längre begränsar sig till flera 

olika interaktioner genom flera olika kanaler.  

 

I intervjun med Larsson framgår det att kunden vill erhålla samma erbjudande genom 

hela inköpsprocessen och kunna kommunicera när som helst. Även Hesselman påtalar 

vikten av att den fysiska butiken och e-handeln ska prata med varandra och verka som 

samma system, eftersom det är något som kunderna idag kräver. Panduro påtalar också 

att kunden vill ha samma information och samma budskap överallt. Carroll och Guzmán 

(2013) förklarar att kunden ser företaget ur ett helhetsperspektiv och förväntar sig därför 

att samma företag har en syn på kunden som en och samma kund över alla kanaler. 

Edelman och Singer (2015) hävdar att det är de digitala verktygens förtjänst som tillåter 

kunden att söka information och jämföra produkter, lägga beställningar och få dem 

levererade hem till dörren som har bidragit till att kunden nu sitter i förarsätet. Ahnfeldt 

förklarar att det enda som kunden nog inte förväntar sig är att kunna göra en avbetalning 

på köp från en butik och köpa ett par skor på en faktura, däremot förväntar sig kunden 

avbetalning på dyrare köp. Ahnfeldt förklarar: "Det erbjuder vi. Vi ligger precis före 

kunden i det, allt annat förväntar sig kunden att det ska funka". Ahnfeldt menar att 

kunden redan förväntar sig enkla saker som att kunna hämta sina produkter i butik. 

Vidare belyser hon även att det är viktigt att vara kreativ i sina lösningar och funktioner. 

Hesselman förklarar att kunden redan vant sig vid att allt är likadant i alla kanaler hela 

tiden och därför förutsätter att det ska vara så. Han menar vidare att så fort som vi 
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människor får en trevlig upplevelse av en handlare eller en kanal eller något så blir det 

ofta standard.  

 

I en artikeln av Guillot (2016) påtalas det att kunder idag förväntar sig att kunna göra 

sina inköp i sin smartphone för att sedan hämta produkten direkt i butiken eller få 

produkten hemskickad dagen därpå. Kunder vill idag erhålla mer och att de helst vill ha 

det direkt framgår det vidare. Panduro stärker ovanstående påtalade genom att förklara 

att kunder idag förväntar sig samma service i alla kanaler och att det ska gå fortare. 

Larsson förklarar att kunden förväntar sig att det är samma priser i fysiska butiken som i 

e-handeln. Panduro framhåller också att det är viktigt att det inte är billigare i ena 

kanalen jämfört med en annan kanal eftersom kunder idag inte accepterar det.  

 

Ahnfeldt förklarar att kunderna inte är lika trogna längre eftersom de kan tänka sig att 

handla på flera olika ställen. Hon menar att det inte längre fungerar som förr när kunden 

gick till den lokala handlaren, utan nu kan kunden tänka sig att gå till grannbyn istället. 

Även Guillot (2016) förklarar att dagens detaljhandlare inte erhåller samma grad av 

trogna kunder som de en gång hade och Jeanpert och Paché (2016) förklarar att 

kundernas kunskap har bidragit till att de är skeptiska angående försäljningspersonalens 

kunskap. Jeanpert och Paché (2016) förklarar att det är tillgången till alla 

informationskällor som har bidragit till att kunderna numera är experter, vilket i sin tur 

har gjort att de blivit mindre mottagliga för ett företags erbjudanden. Carroll och 

Guzmán (2013) förklarar att konsumenterna numera lättare kan jämföra en 

detaljhandelarens löfte mot leverans och hur väl den samlade erfarenheten matchar 

kundens egna förväntningar.  

 

4.3 Eran där mobilen prioriteras först  

Jeanpert och Paché (2016) hävdar att ökningen av kanaler som finns tillgängliga för 

kunder idag har förändrat kundernas inköpsbeteende. I intervjun med Hesselman 

framgår det att 80 procent av alla avslutade köp i den fysiska världen föranleds av en 

digital händelse. Hesselmans påstående ligger i linje med resultatet i undersökningen av 

Davidsson och Findahl (2016), där det framgår att 83 procent av svenskarna använder 

internet för att jämföra priser innan de genomför ett köp. Hesselman förklarar att 

kunden först kollar i mobilen när hen letar efter produkter och sedan går online eller till 

den fysiska butiken där köpen genomförs. Han menar att webben alltid går först oavsett 
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om det handlar om att inhandla en bil, en resa eller en bostad. Hesselmans resonemang 

stämmer även överens med Guillots (2016) förklaring av kundens inköpsbeteende som 

betonar att kunder idag har tillgång till information som de baserar sina val på innan de 

bestämt var produkten ska inköpas. Ahnfeldt förklarar att kundens första 

informationskälla är Google och den andra är vänner, sedan kommer söktjänster såsom 

Prisjakt och andra tjänster. Vidare förklarar Ahnfeldt att det är ordningsföljden som 

gäller och att det därför är viktigt att integrera företaget på det sättet. Även Peltola, 

Vainio och Nieminen (2015) fick fram resultatet i sin undersökning att det är ett 

växande antal kunder som besöker företags onlinekanaler innan de besöker den fysiska 

butiken. Det visade sig även att det är i den fasen som kunder blir medvetna om behovet 

av produkten. Forskarna framhåller att kunderna även använder mobilen under besöket i 

den fysiska butiken och de ökade interaktionerna med digitala tjänster i köpprocessen 

har i sin tur tvingat företagen att ompröva sina tjänster. Hesselman förklarar: "Att fånga 

kunderna är att verka där kunderna är och de är i princip i mobilen".  

 

Ahnfeldt påtalar e-handelns ökade användning och förklarar att fyra av fem kunder idag 

vill göra sina inköp i e-handeln. Vidare belyser Ahnfeldt att kundernas beslutfattande 

gällande val av butiker i e-handeln har förändrats. Både Ahnfeldt och Larsson förklarar 

att kunderna förr var ute efter det bästa priset. Larsson menar också att kunden i början 

e-handelseran förväntade sig att priset i e-handeln skulle vara lägre. Larsson förklarar: 

"Vi brukar säga att pris, bekvämlighet och utbud är de tre faktorerna som driver e-

handeln". Priset var en väldigt styrande faktor och eftersom kunderna förväntade sig ett 

lägre pris i e-handeln genomförde kunderna också sina inköp i e-handeln menar 

Larsson. Ahnfeldt hävdar att kunden numera handlar där det känns bra. Även Larsson 

poängterar att priset inte längre är den avgörande faktorn eftersom att det är i princip 

samma priser överallt.  Kunden förväntar sig även att priserna ska vara samma i alla 

kanaler menar både Larsson och Panduro.  Peltola, Vainio och Nieminen (2015) påtalar 

också att en enhetlig prissättning över kanalerna är en grundläggande förutsättning för 

den sömlösa upplevelsen. Vidare förklarar dem att om priset varierar från en kanal till 

en annan blir det svårt att erbjuda kunden en enhetlighet mellan kanalerna och kan det 

få kunden att ompröva sitt köpbeslut.  I dagsläget är det istället är det bekvämlighet och 

utbud som driver e-handeln påtalar Larsson. Hon förklarar att bekvämligheten är 

viktigare när det kommer till storstäder och att utbudet är viktigare när vi talar om 

småstäder. Detta för att kunden inte har tillgång till samma butiker och då får lita på e-

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=10&sid=d7b507dd-acef-441f-a937-31109f32de55%40sessionmgr107&hid=103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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handeln i större utsträckning. Öppettiderna i den fysiska butiken är idag längre då det, 

enligt Ahnfeldt, dels finns en efterfrågan men även för att företaget ska kunna möta 

kunden. Den fysiska butiken stänger dock över natten, vilket innebär att det kan vara en 

stor fördel att även ha en e-handel som har öppet dygnet runt (Getupdated 2013). 

Ahnfeldt menar att många kunder kan ha ett fullbokat schema och inte har möjligheten 

att då hinna till den fysiska butiken innan den stänger. "Men när allt lugnat ner sig, vid 

elva, då surfar jag lite" fortsätter hon och hävdar att företagen bör ta vara på 

informationsmöjligheterna som internet inger. Hon anser att ett bra sätt att möta kunden 

online är att dela med sig av sin kunskap via till exempel guider. Detta behöver 

nödvändigtvis inte leda till köp, men att synas online på detta sätt kan vara bidra till köp 

i framtiden då kunden får en positiv bild av företaget (Centric Digital 2016). "Även om 

de inte handlar hos mig så vet de att jag kan handla där nästa gång för de verkar kunna 

sina grejer [...]" menar Ahnfeldt. Att dela med sig av sin kunskap tar även Pihlsgård 

(2013) upp, som hävdar att en mer avancerad e-handel med kundenkäter och manualer 

kan bidra till en bättre relation till kunden. 

 

4.4 Att sluta skilja på fysisk butik och e-handel    

Flera av våra respondenter belyser att essensen av omnikanal är att det ska vara en 

sömlös upplevelse för kunden, vilket även författarna Levy, Weitz och Grewal (2014) 

påpekar. Samtliga respondenter hävdar att kunden, på ett eller annat sätt, är själva 

kärnan inom omnikanal och att det är runt kundens önskemål och förväntningar 

företaget måste arbeta för att lyckas med strategin. Ahnfeldt menar att "Omni-tänket är 

att allt är detsamma för kunden" och Hesselman uttrycker det som "Kunden får 

bestämma vad som är krav. Vad vi tycker är helt ointressant". Jeanpert och Paché 

(2016) hävdar att kundernas beteende har tvingat företagen att integrera sina kanaler för 

att kunna matcha kundernas förväntade upplevelse. Flera av våra respondenter anser att 

omnikanal, i praktiken, innebär att kunden ska kunna beställa varan hemifrån, från 

butiken eller online och sedan ha möjlighet att få leveransen till valfritt leveransställe. 

De förväntar sig även att returerna kan ske enligt deras önskemål. Företaget måste med 

andra ord göra det så enkelt som möjligt för kunden att köpa och returnera. Kanalerna 

bör integreras ur kundens synvinkel och kunden ska alltid ha möjligheten att returnera 

produkterna i vilken kanal som helst (Beck & Rygl 2015). Larsson förklarar även att i 

en undersökning, gjord av HUI, framgår det att många företag tycker sig ha omnikanal 

så länge priset är samma i alla kanaler och att du kan returnera en produkt i den fysiska 
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butiken fast den är beställd online. Hon tillägger sedan att detta inte räcker för att kalla 

sig omni utan att företagen måste tänka längre än så och få med helheten. I linje med 

detta nämner även Rigby (2011) att det inte räcker på grund av att kunderna idag 

förväntar sig mer än så. Larssons uttalande går även att applicera på Verhoef, Kannan 

och Inman (2015), vilka definierar omnikanalhanteringen som samverkande förvaltning 

av de många tillgängliga kanaler och kundberöringspunkter, på ett sådant sätt att 

kundupplevelsen över flera kanaler och dess prestanda optimeras. Även i Sitoo 

Magazine (2017a) framgår det att köpet är en sömlös lösning, där alla kanaler är 

förenade i en och samma kanal, vilken ska ses som en helhet för att kunna klassas som 

omnihandel.  

 

Något som framgick i intervjun med Ahnfeldt var att kunden inte gör någon skillnad på 

om det är i den fysiska butiken eller i e-handeln som kunden genomför sitt köp, utan det 

är varumärket som kunden handlar hos. Ahnfeldts yttrande ligger i linje med Piotrowicz 

och Cuthbertsons (2014) som förklarar att omnikanal är mindre fokuserad på vilken 

kanal som nyttjas, i stället ligger fokuset på interaktionen mellan kunden och 

varumärket. Även Hesselman framhåller att  kunderna inte bryr sig om de köper via e-

handeln eller om de köper i den fysiska butiken, eftersom det är egentligen samma sak. 

Det handlar om att kunden ska kunna se det stora utbudet och att det är tillgängligt vart 

kunderna än är tillägger Hesselman. Larsson framhåller också att konsumenten inte 

enbart handlar antingen i e-handeln eller i fysiska butiken. Som konsument använder du 

båda samtidigt vid olika tillfällen och det är den här valmöjligheten samt flexibiliteten 

som alla måste erbjuda konsumenterna tillägger Larsson.  

 

4.5 Vikten i att utnyttja kanalerna 

I framtiden kommer med stor sannolikhet de fysiska butikerna bli mindre till yta i takt 

med att e-handeln ökar (Getupdated 2013). Ahnfeldt menar att en annan anledning till 

att butikerna minskar är att butikshyror ökar i pris. En fördel med omnikanal är att 

företaget har möjligheten att ha produkten i alla dess färger i e-handeln och endast i de 

mest populära färgerna i den fysiska butiken vilket kan generera i en mer optimerad 

försäljning (Getupdated 2013). Företaget kan då erbjuda kunden att beställa produkten 

från lagret istället och se till att ha produkten i butiken dagen efter. Ahnfeldt anser att 

det är viktigt att företaget erbjuder den servicen då kunden sällan begär något samma 

dag. Panduro är inne på samma spår och menar att det kan vara problematiskt om 
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företaget har en liten fysisk butik där alla produkter inte får plats och att lösningen på 

detta är att erbjuda kunden möjligheten att kunna beställa produkterna från webben. 

Detta kan vi även se hos författarna Rouse och Cole (2016) som nämner att utbudet ofta 

är större online än i den fysiska butiken.  

 

Hesselman hävdar att den största inkomstkällan kommer från den fysiska butiken hos 

kedjor som både har fysisk butik och e-handel. E-barometern är en årlig analys som 

undersöker detaljhandeln i Sverige och tittar vi hur det såg ut 2015 kan vi se att det 

endast var 6,9 procent av hela Sveriges detaljhandel som kom från internetförsäljning 

(Postnord 2015). Walsh (2016) nämner att under de senaste åren har cirka 20 rena e-

handlare i USA öppnat fysisk butik. Detta bland annat för att bygga starkare relationer 

med sina kunder samt att öka försäljningen online (Walsh 2016). De flesta av våra 

respondenter nämnde att flera företag i Sverige har gått från att vara renodlad e-handel 

till att nu även öppna fysisk butik. Miller (2013) påpekar att den fysiska butiken kan ge 

ökat förtroende för butiken online. Möjligheten till personlig service och att kunden ges 

chansen att känna på produkterna är två anledningar som gör att kunden väljer att 

handla i fysisk butik (Levy, Weitz & Grewal 2014). Att däremot gå från att endast ha 

fysisk butik till att även skaffa e-handel är, enligt Deloitte (2015), svårare då 

övergången till de digitala systemen bli ett problem. Detta kan dock vara lönsamt då 

företaget ger kunden möjligheten att beställa produkter från hela världen hävdar Rouse 

och Cole (2016). Vidare menar Ahnfeldt att det är enkelt att skicka trafik mellan 

kanalerna och göra det på ett sådant sätt att det gynnar både företaget och kunden. Om 

kunden handlar i den fysiska butiken kan företaget erbjuda en rabattkod på kvittot som 

gäller för e-handeln och tvärtom. Hon menar att det är en av de lättaste vägarna till 

merförsäljning.  

 

Richardsson nämner att trots att det går dåligt i e-handeln måste företaget ändå lyfta 

fram eventuella erbjudanden. Han anser att e-handeln i detta fall blir ett 

marknadsföringsfönster som driver trafik till den fysiska butiken. Även Ahnfeldt menar 

att företaget bör utnyttja sina kanaler på olika sätt och använda e-handeln som ett 

skyltfönster. Till exempel kan företaget välja att inte sälja vissa produkter på hemsidan 

och istället hänvisa kunden till den fysiska butiken. Om företaget gör på detta sättet 

tvingar de kunderna till den fysiska butiken och kan på det viset styra över kunden 

förklarar Ahnfeldt. Detta ligger i linje med Edelman och Singers (2015) argument om 
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att företagen bör återta den makt som kunderna erhåller genom att styra kundresan. Det 

finns dock risk för att skapa irritation hos kunden då kunden förväntar sig flexibiliteten 

och valmöjligheterna som omnikanal erbjuder. Detta menar Larsson som fortsätter med 

att kunden vill ha samma erbjudande och pris överallt och av den anledningen måste 

företaget finnas överallt och möta kunderna där de är.  

 

Möjligheten att handla från en restaurang, från bussen eller från gymmet har gjort att 

många hellre handlar via telefonen (Kuok 2016). Hesselman anser att ett krav för 

omnikanal är att kunden ska kunna stå i butiken och beställa produkten om rätt storlek 

fattas i den fysiska butiken. Detta ska då kunna skötas från kundens mobiltelefon. 

Författarna Piotrowicz och Cuthbertson (2014) menar att integrationen mellan de olika 

kanalerna är mer uppenbar när mobilen används i den fysiska butiken. Precis som 

Hesselman, anser författarna att mobilen bör vara en del av omnikanalstrategi. Vi är i 

dagsläget förbi kuponger i brevlådan och jobbiga mail i vår inbox och vill istället ha allt 

tillgängligt hela tiden och vart vi än är, därför är mobilen framtidens kanal (Hyberg 

2016). Larsson hävdar vidare att detta är något som håller på att utvecklas mer och mer. 

I dagsläget kan notiser dyka upp i mobilen när kunden går förbi vissa hyllor i butiken. 

Om kunden handlar choklad ofta kan det dyka upp en notis i kundens mobil som säger 

att det finns ett erbjudande på just choklad. Hon kritiserar dock detta och menar att 

kunden kan bli irriterad om det plingar konstant i mobilen. Att kunden hela tiden har 

möjlighet till alternativ är även något som Verhoef, Kannan och Inman (2015) tar upp 

då de hävdar att shoppare i dag frekvent söker information i den fysiska butiken, 

samtidigt som de kanske använder sig av en mobiltelefon för att få mer information 

gällande erbjudanden och kan då även komma över mer attraktiva priser. Centric Digital 

(2016) benämner detta utövande för showrooming och menar även på att många företag 

har en slags rädsla för detta då en kund kan kolla in en vara i deras butik men sedan 

köpa den hur enkelt som helst hos någon annan. Med en omnikanalstrategi, vilken 

tillåter sina kunder att genomföra all sin shopping i en enkel lösning, kan denna risk 

reduceras och även om kunderna inte gör ett köp nu, skulle en positiv kundupplevelse 

mycket väl uppmuntra dem att köpa i framtiden skriver Centric Digital (2016) vidare. 

 

4.6 Konsten att vara flexibel och snabb i realtid 

Hesselman nämner att det företaget strävar efter är att det ska vara samma pris och 

erbjudanden överallt samt att lagersaldot i alla kanaler alltid måste vara samma. Han 
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menar att lagersaldot måste uppdateras kontinuerligt och uttrycker "Allt måste vara i 

realtid". Deloitte (2015) menar att kunderna efterfrågar och förväntar sig information 

om företagens lagernivåer och vidare anser Hesselman att kunden ska ha möjligheten att 

kunna stå 100 meter från den fysiska butiken och kolla lagersaldot från mobilen. Det är 

då ett krav att lagersaldot stämmer, annars har företaget inte fått sin omnikanal att 

fungera. Även Larsson anser att lagerhanteringen är viktig då företagen sannolikt inte 

har ett lager för varje kanal utan att de samordnar lagerhanteringen från de olika 

kanalerna. Ahnfeldt hävdar att kunden inte märker om företaget har omnikanal eller 

inte. Hon ger ett exempel från en kedja som anses vara en av de bästa i Sverige när det 

kommer till omnikanal; om kunden beställer tre saker online kan företaget i fråga 

"crosstocka" produkterna från sina olika kanaler. En produkt kan komma från företagets 

e-handelslager, en från den fysiska butiken och en direkt från leverantören till i ett och 

samma paket förklar Ahnfeldt. Även Guillot (2016) påtalar att omnikanal handlar om att 

produkten kan färdas från flera olika kanaler för att sedan nå kunden i en leverans. 

Kunderna bryr sig inte hur vi arbetar, så länge de får samma service överallt, menar 

Panduro. Johansson påtalar också att det inte spelar någon roll i vilken kanal företaget 

säljer produkterna, då de räknas av från lagret ändå. Att lagerhanteringen är viktig kan 

vi se hos författaren Sillitoe (2014) som även anser att integrationen av de olika 

kanalerna satt press på företagens lagersystem. Vidare nämner Larsson att lagerstatusen 

måste uppdateras kontinuerligt så både kunden och företaget vet vad som gäller för de 

andra kanalerna också. Hon ger exempel på när kunden handlar online och lagersaldot 

då står på fem och kunden sedan kommer till kassan där systemet säger att produkten är 

slut. Att någon annan då tagit produkten men att lagersaldot inte har uppdaterats. Detta 

är ett klassiskt exempel på när ett företag misslyckats med sin omnikanal menar 

Larsson. Hesselman förklarar att integrationen bör funka på det sättet att om du sätter in 

en produkt i systemet ska detta inte behöva göras på flera ställen. Han menar också på 

att om till exempel en kavaj säljs i butiken ska denna även försvinna från e-handeln och 

tvärtom. 

 

När det kommer till lagerhanteringen håller flera av våra respondenter med i att en stor 

utmaning ligger kring hur detta ska integreras och fungera i realtid. Richardsson nämner 

att det är en sak att ha koll på lagrets saldo i diverse kanaler; men att det i den fysiska 

butiken händer mer. Till exempel kan det handla om svinn eller att en kund just nu går 

runt med en produkt som hen då på ett sätt reserverat; men utan att detta syns i något 
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system. Hübner, Holzapfel och Kuhn (2016) får genom sin studie fram att insyn i lagret 

är en ledande fråga inom ämnet. Precis som våra respondenter menar på hävdar även 

forskarna att kunden ska kunna erbjudas information rörande tillgänglighet och 

leveranstider av produkter inom alla kanaler. Detta då kunder i dagsläget kräver mer och 

får då en möjlighet att välja en online- eller offlinekanal beroende på vilken de föredrar 

för stunden (Hübner, Holzapfel & Kuhn 2016). Guillot (2016) hävdar att detaljhandlare 

bör investera i digital infrastruktur och teknologi vilken förser dessa med 

realtidssynlighet. Realtid är även något som vår respondent Hesselman lägger mycket 

vikt vid när det kommer till omnikanal. Han menar på att detta ger effekten för vad du 

måste ha för system och hävdar även att du inte kan ha ett system som inte verkar i 

realtid då det är detta den potentiella slutkunden kommer att kräva.  

 

Sitoo Magazine (2017b) nämner begreppet Unified Commerce som är ett verktyg där all 

information skickas via molntjänster, vilket genererar i att allt uppdateras i realtid. I 

omnikanal kan det ske fördröjningar i uppdateringen då systemen ofta är pc-baserade. 

Unified Commerce samlar all information i ett centralt system (Avensia 2016b) till 

skillnad från omnikanal som har flera olika system som talar med varandra (Sitoo 

Magazine 2017b). Hesselman hävdar att Unified Commerce är nästa steg efter 

omnikanal och menar att för att bli fullfjädrad omnikanal så krävs det att allt är i realtid. 

Han påtalar att omnikanal inte använder sig av molntjänster, vilket är ett krav för att allt 

ska kunna räknas som realtid då molntjänster pratar med varandra med bara någon 

sekunds fördröjning. Idag använder sig en del större detaljhandlare av realtidslagersaldo 

på sina webbsidor så att kunden kan se om produkten finns i lager och även vart 

(Guillot 2016). Författaren fortsätter med att förklara att lagerkedjan kan skötas 

manuellt men för att kunna hantera omnistrategin i en bredare utsträckning bör 

företagen investera i infrastrukturen. Lagerintegration och fördelning är en viktig fråga 

när det kommer till omnikanal då du genom detta kan minska både den totala lagernivån 

och kostnaden genom att föra samman online- och offlinelagren (Hübner, Holzapfel & 

Kuhn 2016). Det handlar alltså i grunden om att lyckas sudda ut linjerna mellan det 

digitala och det fysiska.  

 

Larsson påtalar att det inte spelar någon roll om varan skickas från Malmö eller 

Haparanda. När det kommer till omnikanal ska produkten kunna nå kunden oavsett vart 

produkten finns och vart kunden befinner sig, menar Hesselman. Han påstår att kunden 



  
 

43 

inte bryr sig om de köper via e-handeln eller i den fysiska butiken. Även Panduro håller 

med om att kunden inte bryr sig varifrån produkten kommer. Det enda kravet de har är 

att informationen och budskapet ser likadant ut i varje kanal. Detta eftersom kunden ser 

företaget ur ett helhetsperspektiv förklarar Carroll och Guzmán (2013). Statistik visar att 

58 procent av kunderna inte gör någon skillnad på kanalerna och väljer att handla i den 

kanalen som passar bäst för stunden (Kolodynski 2016).  

 

4.7 Omni – nästan bara fördelar 

Richardsson anser att fördelarna med omnikanal är många. Företaget kan erbjuda bättre 

service till kunden och på så vis även bygga starkare relationer. Allt detta genererar i en 

starkare position på marknaden och förhoppningsvis även ökad försäljning. Han påtalar 

även att företaget kan locka till sig nya kunder med hjälp av omnikanalstrategi. Om 

företaget är synligt online når de kunderna som går online för att söka efter information 

samt att företaget blir mer tillgängligt om det finns i fler än en kanal. Jeanpert och Paché 

(2016) förklarar även, i linje med detta, att kunden idag inte begränsar sig till enbart en 

kanal. Det är inte bara nya kunder som blir en effekt av omnikanalstrategi, även gamla 

kunder gynnas då de har möjligheten att handla i flera olika kanaler. Richardsson påtalar 

att de kunder som handlar i fler kanaler handlar oftare och för mer pengar. Strategin 

genererar med andra ord bättre kunder. Statistik visar att 58 procent av kunderna inte 

heller gör någon skillnad på kanalerna, utan väljer att handlar i den som för stunden 

passar bäst (Kolodynski 2016). Vidare påtalar Kwannan och Inman (2015) att kunderna 

använder kanalerna omväxlande och smidigt samt att de används både under 

informationssökningen och i inköpsprocessen. Att erbjuda bekvämligheten och 

flexibiliteten som omnikanalstrategi medför kommer generera i ökad lönsamhet och 

lojalitet hävdar Larsson. Erbjuds inte detta kommer företaget inte längre vara av intresse 

för kunden. Vidare menar Larsson att företaget måste finnas överallt och möta kunderna 

där de är. Johansson påtalar att en av fördelarna med omnikanal är att kunden har 

möjligheten att bestämma var och när köpet ska genomföras. Kunden kan komma in i 

den fysiska butiken och hitta en produkt av intresse men inte fått in lönen än och därför 

inte kan köpa produkten. Tillfället ges då även i e-handeln när lönen kommit in på 

kontot, menar Johansson. Detta kräver att produkten finns i e-handeln samt att priset är 

detsamma då det, som Larsson nämner, är vad kunden förväntar sig. Peltola, Vainio och 

Nieminen (2015) påtalar också att en enhetlig prissättning över kanalerna är en 

grundläggande förutsättning för den sömlösa upplevelsen. Vidare förklarar forskarna att 
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om priset varierar från en kanal till en annan blir det svårt att erbjuda kunden en 

enhetlighet mellan kanalerna och det kan få kunden att ompröva sitt köpbeslut. När 

produktsortimentet i kanalerna är integrerat blir det möjligt för detaljhandlaren att nå ut 

till fler kunder med samma sortiment (Avensia 2016a). Hesselman gav oss under 

intervjun exempel på en klädkedja som inte har säsongsbaserat utbud. De har valt att 

göra så med anledning att de har kunder över hela världen och att allt är tillgängligt hela 

tiden då deras kunder ständigt har olika säsonger. "Även fast det är vinter här i Sverige 

kan det vara av intresse att köpa en sommargrej" fortsatte Hesselman och menar att 

kedjan är ett resultat av att världen går ihop. Johansson nämner att alla människor har 

olika preferenser och menar att den ökade valfriheten som omnikanal erbjuder är 

anpassad för en större kundbas. Peltola, Vainio och Nieminen (2015) hävdar att när 

samma budskap förmedlas i alla kanaler kommer företaget minska risken att förlora 

kunden, vilket ligger i linje med Hesselmans påstående om att effekten blir att företaget 

kan behålla kunden om de erbjuds en röd tråd genom alla kanaler. Richardsson påtalar 

att kundupplevelsen blir bättre om företagets kanaler är integrerade då det blir smidigare 

att handla och att kunderna erbjuds fler alternativ.   

 

Ahnfeldt menar att omnikanalstrategi inte bara gynnar kunden och lönsamheten. Det 

blir även smidigare för företaget då tanken bakom omnikanal är att allt ska 

administreras på ett och samma ställe. Företaget slipper då flera olika system som hela 

tiden måste uppdateras och kan istället sköta allt på ett ställe. Ahnfeldt menar att alla 

saldon, ordrar och kunder synkas via systemet och att du på det sättet kan lägga mer tid 

på annat, samtidigt som du erbjuder ett starkare erbjudande till kunden. Johansson anser 

även han att det effektiviserar arbetet för personalen och företaget i stort. Han tillägger 

att om företaget kan spara tid kommer de även att spara pengar. Rigby (2011) hävdar att 

detaljhandlare måste bedriva en omnikanalstrategi för att behålla sin position på 

marknaden och för att praktiskt taget kunna överleva. Detta kan vi även se hos flera av 

våra respondenter, bland annat Hesselman och Larsson, som menar att alla som väljer 

omnikanal kommer springa om sina konkurrenter och att företag som inte tillämpar 

strategin kommer gå i graven. Ahnfeldt är inne på samma spår och menar att företagen 

måste ha både en fysisk butik och e-handel då kunderna går online för att söka 

information men även kräver den personliga servicen som en fysisk butik erbjuder. För 

mindre företag finns det ingen annan utväg än att ha båda kanalerna då företaget måste 
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nå kunderna som inte bor på orten. Detta hävdar Johansson och menar vidare att detta 

görs smidigast i e-handeln. 

 

4.8 Systematisk problematik och implementering av omnikanal 

En av de viktigaste sakerna för att företaget ska klara av att hantera alla krav som ställs 

på omnikanal, är att ha ett affärssystem som är skapat för detta. Det innebär att alla 

kanaler ska finnas samlat i ett system där allt såsom lagersaldo, priser och erbjudanden 

uppdateras kontinuerligt (Starweb 2016b). Johansson påtalar att allt måste integreras 

och saknas denna typen av system kommer det bli svårare för företaget att hantera sin 

omnikanal då mycket tid går åt till manuell hantering. Johansson menar vidare att det 

finns företag som har olika affärssystem för de olika kanalerna och att det även finns de 

som fortfarande använder gammaldags kassaapparater. Hesselman anser att många 

fysiska butiker idag måste moderniseras och se till att bli en "förlängd arm av e-

handeln". De nya omnikanalssystemen effektiviserar och sparar tid för både företaget 

som för kunden, hävdar Johansson. Även i rapporten av Avensia (2016a) påtalas det att 

det är viktigt att affärssystem är uppbyggda med omnikanal i åtanke eftersom de utgör 

hörnstenarna i en omnikanalupplevelse. Det framgår också att flera av de tekniska 

system som finns idag saknar de funktioner som krävs för att delta i en omnihandel. 

Vidare menar Ahnfeldt att ett sådant affärssystem inte behöver vara speciellt dyrt så 

länge det inte handlar om ett så pass stort företag att det krävs ett specialanpassat 

system. Så stora företag brukar å andra sidan ha oändliga resurser, menar Hesselman. I 

fall systemen inte är uppbyggda efter omnikanal så hävdas det i rapporten av Avensia 

(2016a), att detaljhandlarens förmåga att upprätthålla, utveckla samt förbättra 

erbjudandet kommer  att äventyras.  

 

Inom traditionell detaljhandel färdas produkten i en rak linje från tillverkning till 

distributör, distributör till butik och från butik till kund. Omnikanal ändrar dessa 

mönster och vilket innebär att produkten kan färdas direkt till kunden från distributören, 

mellan två affärer eller från kunden till affären i vilken produkten inte ursprungligen 

köpts från (Guillot 2016). Det är detta som kan bli utmanade för mindre företag, 

förklarar vår respondent Hesselman, då de måste ha system i vilket det är möjligt att 

verka i alla kanaler utan att det blir för jobbigt. Hesselman fortsätter med att förklara att 

i en liten butik är det ofta butiksägaren som gör allting och därav inte kan ha olika 

system för olika kanaler. De måste helt enkelt ha ett system med både butik och e-
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handel i samma lösning, att det är en och samma sak. Han poängterar även att "Alla 

stora kedjors stora problem är att de har så stor ryggsäck med massa konstiga system 

som de försöker lappa ihop". Att investera i distributionskedjan är central när det 

handlar om kanalernas integration hävdar Piotrowicz och Cuthbertson (2014). 

Författarna fortsätter med att förklara att detaljhandlare måste övergå till en 

kundorienterad distributionskedja, vilken uppfyller kundens förväntningar gällande 

leverans och retur. Vidare menar Piotrowicz och Cuthbertson (2014) att denna strategi 

ska vara kunddriven där det är kunden i fråga som själv bestämmer vilka eller vilket 

leveransalternativ som ska erbjudas. Hesselman hävdar också på att de som inte hänger 

med systematiskt i denna utveckling blir "mossiga". Ett företag kan vara hur "hett" som 

helst men om till exempel e-handeln inte fungerar eller att butiken inte kan boka en vara 

åt dig kommer detta att påverka varumärket fortsätter han. Även Hübner, Holzapfel och 

Kuhn (2016) får i sin studie fram att områdena lager- och butiksdrift, är viktiga ämnen i 

omnikanalstrategi. Vidare menar forskarna att det är en dominerande roll i utformningen 

av logistiksystem, för att förbättra och förstärka leveranser samt returer. Larsson nämner 

här även att det inte behöver vara dyrt för småföretagare men att de kanske inte har 

samma tid att sätta sig in i det.  

 

I samband med att mängden kanaler ökar, växer även problematiken kring integration 

dessa emellan förklarar Picot-Coupey, Huré och Piveteau (2016). Mer specifikt menar 

dem att de olika systemen för logistik, information, sälj, marknadsföring etc, måste bli 

sammansvetsade. Denna problematik är även något som Richardsson syftar till då han 

menar på att om du till exempel har en bannerkampanj på webben kan du som företag se 

hur många som kommer in på din e-handel genom att klicka sig vidare genom den. Du 

kan även se vem som handlar och vad kunden köper, vilket i sin tur gör det enkelt att 

räkna ut om bannerkampanjen var värd pengarna eller inte. Richardsson förklarar vidare 

att för dem med en fysisk butik blir detta svårare att följa då många kunder som ser 

bannern kanske varken klickar på den eller köper via e-handeln, utan går till den fysiska 

butiken istället. "Det glappet är väldigt svårt att lösa" fortsätter han. Att kundresan blivit 

mer komplicerad nämner även Avensia (2016a) som påtalar att det kan vara svårt att 

urskilja lönsamheten då pengaflödet kommer från olika kanaler. Panduro förklarar en 

utmaning vilken handlar om kundens förväntningar på leveranstiden. "[…] allt över tre 

dagar är för lång tid." fortsätter han. Även i rapporten av Deloitte (2015) framgår det att 

kunder numera förväntar sig snabba leveranser och även att de själva ska bestämma var 
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leveransen ska ske. Guillot (2016) styrker också problematiken och menar på att  kunder 

vill kunna hämta produkten direkt eller få den levererad dagen därpå. Detaljhandlare ska 

därför övergå till en fullt integrerad samt kundorienterad distributionskedja som 

uppfyller omni-kundernas förväntningar (Deloitte 2015).  

 

Richardsson anser att det enklaste är att titta på hur andra företag som arbetar med 

omnikanal gått tillväga och att det då blir mer självklart vilka tjänster som är naturliga 

att börja med. "Att identifiera projekten" kallar han det. Han menar vidare att det första 

naturliga steget att ta som fysisk butikskedja är att öppna upp en e-handel. Att gå över 

till en omnikanalstrategi kräver att ledningen prioriterar detta och driver det framåt 

(Karlsson 2015). Larsson nämner precis detta och anser att en omnikanalstrategi är 

något som måste genomsyra hela företaget, från ledningen och nedåt, där alla 

avdelningar ska vara involverade. Hon anser att det bör finnas någon på företaget som 

har hand om omnikanalfrågan och driver den som en slags röd tråd i allt företaget tar sig 

an. Att saker såsom budskap, kommunikation och erbjudanden är samma i alla 

kanalerna och att alla dessa saker ska vara integrerade med varandra. Panduro menar 

också han på att den största utmaningen varit att få alla internt att förstå att kunden inte 

vill ha samma sak överallt idag. Det krävs att ledningen prioriterar strategin och driver 

den framåt (Karlsson 2015). Även Hesselman säger att han tror att det är på lednings- 

och gruppnivå som denna förändring krävs. Vår respondent Ahnfeldt väljer att se alla 

butiker inom kedjan som en och anser att det kan finnas en intern utmaning i hur 

företaget genomför projektet. Den tekniska delen bör prioriteras då det är först då som 

du vet hur det kommer att fungera. Efter den tekniska delen är löst implementeras den 

organisatoriska delen där det handlar om att få med alla medarbetare på vägen. Ahnfeldt 

menar att det kan vara en intern utmaning för företaget att implementera en 

omnikanalstrategi.  

 

Som vi sett från flera olika källor, bland annat Guillot (2016), handlar omnikanalstrategi 

om att knyta ihop kanalerna genom att få de att prata med varandra. Detta är ett enkelt 

jobb då företagets e-handel går att koppla till de flesta sociala medier menar Ahnfeldt. 

Ett exempel på detta är möjligheten att ha företagets Instagram-flöde direkt i e-handeln. 

Hon fortsätter med en simpel sak som hon anser att många missar, knappen handla nu 

på Facebook. När du klickar på knappen kommer du direkt till hemsidan. Hon menar att 

detta är ett utmärkt sätt att integrera företagets sociala medier med dess e-handel. 
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Ahnfeldt ger även tips om att implementera kundtjänst i en chatt eller i e-handeln. Detta 

för att erbjuda kunden direktkontakt med företaget utanför den fysiska butiken. Är 

kunden osäker på en storlek så ska kundtjänsten finnas där och ge ett svar direkt så att 

kunden slipper vänta i en kvart för att få svar på en enkel fråga.  

 

Larsson menar på att problematiken som företag generellt stöter på när de ska integrera 

omnikanal handlar om bristande kunskap, investeringsvilja och/eller mod till att faktiskt 

ta steget men fortsätter också med att "[…] det är egentligen ingenting att tveka på, man 

måste ju in i det här annars kommer du bli omsprungen av dina konkurrenter."  
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5 Slutsaster 
Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse omnikanalstrategi har för företag 

inom detaljhandeln. I kapitlet nedan kommer vi sammanställa vad vi kommit fram till i 

vår analys. Syftet delades i sin tur in i två forskningsfrågor som besvaras nedan.  

 

 

- Hur arbetar företag med omnikanal för att möta kundernas 

förväntningar? 

 

Av undersökningens resultat kan vi utläsa att det allra viktigaste för att möta kundernas 

förväntningar är att inta ett tydligt kundfokus där företagen lyssnar på kunden för att 

förstå vad kunderna efterfrågar. Detta är även centralt för att överhuvudtaget lyckas med 

omnihandel. För att möta kundens förväntningar integreras den fysiska och digitala 

världen till ett och samma system där företagen erbjuder kunden: 

 

 En sömlös shoppingupplevelse 

 Flera leveransalternativ samt bekväma returer  

 Tillgång till samma sortiment och enhetliga priser över kanalerna 

 Lagersaldon i realtid 

 Tillgång till information och snabb service i alla kanaler   

 

När det kommer till omnihandel är den största skillnaden för kunden att det inte finns 

några barriärer i köpprocessen. Kravet är att produkterna ska kunna nås från överallt i 

världen oavsett vilken kanal kunden väljer att handla i. Utifrån tendenserna i vår analys 

kan vi se att det krävs mer än en kanal för att ett företag ska kunna klassas som 

omnikanal. Kunderna efterfrågar fler kanaler då de söker information online och även 

vill ha möjligheten att känna på produkterna i den fysiska butiken. Båda kanalerna har 

sina för- och nackdelar men det faktum att de driver trafik till varandra är en av de 

många anledningar till att företaget inte bör utesluta någon kanal. Ett krav som ställs på 

företag med båda kanalerna är att alla företagets lager måste ses som ett för att matcha 

kundens krav på leveranser och returer. Kunden ska ges möjligheten att få leveransen 

till valfri plats samt ges flera alternativ till returer. För företaget spelar det ingen roll 

från vilken kanal kunden köper produkten då det inte förändrar lönsamheten då ett annat 

krav är att priserna och sortimentet ska vara enhetligt över alla kanaler. Hela sortimentet 
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behöver däremot inte vara tillgängligt i alla kanaler utan företaget kan istället välja att 

endast sälja vissa produkter i den fysiska butiken och då erbjuda kunden möjligheten att 

kunna beställa produkten från butiken. Kunden ska även kunna lita på att lagersaldot 

alltid stämmer. Att allt ska vara i realtid är ett uttryck som vi anser sammanfattar kraven 

på omnikanal på ett bra sätt. När kunden hamnar i en situation där produkten i 

varukorgen inte finns kvar när kunden ska betala är ett misstag som inte får ske.  

 

Andra förväntningar dagens kunder har är att allt helst ska gå så snabbt som möjligt. 

Eventuella problem eller frågor bör hanteras direkt och det smidigaste sättet är att 

försöka vara så tydliga som möjligt i informationen på till exempel hemsidan. Allt som 

kan vara uppdaterat, bör vara uppdaterat, vilket även stämmer överens med att allt ska 

vara i realtid. I den fysiska butiken har de personal men när de är upptagna ska kunden 

ändå kunna få sin information snabbt. Kunden kan då plocka upp telefonen och välja att 

få sitt svar därigenom istället, vilket kräver att företaget har bra och uppdaterad 

information på hemsidan. Det kan då vara fördelaktigt att ha någon slags chatt, mail och 

kanske även FAQ för att maximera möjligheterna för kunden att få svar.  

 

- Vilka utmaningar och effekter finns det med omnistrategi? 

 

Vi kunde tidigt utläsa att övergången till omnikanalstrategi innebär vissa utmaningar. 

Trots detta ser vi ingen anledning för att inte övergå till omnihandel. Vi anser vidare att 

följande punkter är de utmaningar och effekter ett företag stöter på i implementeringen 

av strategin.   

 

 Att integrera alla kanaler i ett system 

 Få med alla på tåget  

 Investeringsviljan 

 Smidighet och lönsamhet för företaget 

 

Vi kan i vår studie utläsa att den centrala utmaningen med en omnikanalstrategi är att 

integrera allt i ett och samma system. Detaljhandlare behöver ett e-handelssystem som 

är modernt och som kan prata med ett fysiskt butikssystem i realtid. Deras fysiska och 

digitala butik måste vara en och samma sak eftersom det är vad som krävs för att 

förmedla en sömlös upplevelse till kunden. Säljer du en produkt i butiken ska även 
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lagersaldot på e-handeln uppdateras och tvärtom, vilket är en utmaning för 

detaljhandlare oavsett storlek. Mindre detaljhandlare har färre resurser men kan trots det 

integrera kanalerna då det framgick i våra resultat att övergången till omnikanal inte 

behöver vara kostsamt.  Något som även framgick i analysen var att större 

detaljhandlare ofta har en utmaning i att integrera de olika systemen eftersom de har 

flera olika system som ska sammankopplas. Realtidsuppdateringar är det viktigaste när 

det kommer till omni, då det är något som kunderna idag kräver. Ett begrepp som dök 

upp under en intervju var Unified Commerce, vilket är ett verktyg som sköts via 

molntjänster och bidrar till att all information uppdateras med bara någon sekunds 

fördröjning. Det är en intressant aspekt som vi har förstått kommer vara det steg som ett 

företag måste ta för att kunna klassas som fullständig omnikanal.  

 

En viktig punkt i implementeringen av omnikanalstrategi är att få med alla i 

organisationen på tåget. Våra respondenter uppmärksammade utmaningen i att få 

personalen att se på företaget som en helhet och inse att det handlar om en gemensam 

prestation. Personal i fysiska butiken måste förstå att deras personliga service är 

avgörande även om kunden genomför köpet online. Av den anledningen är det viktigt 

att börja på en ledningsnivå för att sedan implementera detta på de andra i personalen 

för att på så sätt fläta samman organisationen. Utifrån vår studie kan vi även se att brist 

på kunskap och investeringsvilja kan vara anledningar till att företag väljer att inte 

övergå till omnikanal. Som våra respondenter nämnde finns det inte utrymme att tveka, 

då de som väljer bort omnikanal kommer konkurreras ut.  

 

Det framgick tydligt i vår studie att en av de främsta fördelarna med omnikanalstrategin 

är att effektiviteten för företaget ökar. Strategin genererar i smidighet för företaget såväl 

som för kunden och när företaget kan spara tid på att inte behöva hantera alla kanaler 

för sig kommer de även spara pengar. Det framkom även i en intervju att kunder som 

handlar i fler kanaler ofta även handlar för mer pengar. Med andra ord kommer 

omnikanalstrategi generera i bättre ekonomi, vilket i sin tur leder till att resurserna kan 

läggas på att utforma och utveckla företagets erbjudande till kunden. En annan fördel 

som tydlig framgick är att om företaget kan erbjuda kunden ett starkt erbjudande 

kommer effekten bli att företaget får behålla sina nuvarande kunder. Även nya kunder 

kan erhållas då synligheten i alla kanaler gör att kunden uppmärksammar företaget.  
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5.1 Praktisk tillämpning och vidare forskning 

Vi anser att vår forskning är användbar för företag som vill komma vidare i sina 

organisationer och implementera en omnikanalstrategi. De implikationer vi får ut av 

denna studie kan vara till nytta för både mindre och större detaljhandlare. Då vi i vår 

studie inte valt att se på omnikanalstrategi utifrån en specifik bransch har det resulterat i 

en mer generell slutsats. Däremot kan vissa resultat appliceras bättre eller sämre på 

olika branscher och det kan därför vara en fördel att granska sin egna verksamhet först. 

Däremot ser vi att det som är direkt överförbart, oavsett bransch, är de krav kunder i 

dagsläget har på detaljhandlare. Detta med anledning att kunden handlar hos flera olika 

sektorer men förväntar sig lika sömlösa lösningar hos dem alla så fort de fått uppleva 

det hos någon. Genom studiens resultat har vi vidare kunnat utläsa vissa tendenser vilka 

vi anser är värda att studera vidare och föreslår därav följande områden; 
 

Reservationer i butik - Även om det inte är en central del i uppsatsen, anser vi att 

problematiken med reservationer i butik är något som skulle kunna bidra till vidare 

forskning.  

 

Specifika branscher - Då vi under vår analys sett skillnader på olika branscher kan det 

vara av intresse att göra vidare forskning på specifika branscher alternativt att jämföra 

hur de olika branscherna hanterar omnikanal i praktiken.  

 

Unified Commerce - Som nämnt i våra slutsatser anser vi att en lösning på integrationen 

är Unified Commerce. Vi ser därför att det kan vara av intresse att göra vidare forskning 

inom ämnet för att tydliggöra vad fenomenet handlar om samt hur företag bör gå 

tillväga för att applicera detta i sin verksamhet.  
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VI 

Bilaga 

 
Intervjuguide 

 

Introduktionsfrågor 

Vill du att dina svar ska vara anonyma? (även om vi frågat det tidigare) 

Går det bra att vi spelar in samtalet? (även om vi frågat det tidigare) 

Vad är din position i företaget och hur länge har du arbetet på den positionen? 

Vad är dina tidigare erfarenheter inom branschen och hur länge har du jobbat med 

frågor gällande omnikanalen? 

Vill du få denna uppsats skickad till dig innan den skickas in för examinering? 

Alternativt, vill du få delen där vi behandlar dina svar innan examinering? 

Fråga om de vill se resultatet när det är klart  

 

Omnikanal 

1. Vad anser du vara Omnikanal? 

Kanaler 

Variationer  

 

2. Hur ska kanalerna integreras för att det kan klassas som omnikanal? 

Lagerhantering, Sortiment? 

Leverans? 

Vilka funktioner? 

Kassasystem? 

Kundinformation? 

Skillnad internationella kedjor? - komplikationer/problem? 

 

3. Hur går en verksamhet i detaljhandeln över från multi till omni? 

En verksamhet som enbart har en kanal? Butik eller online? 

 

4. Vad är effekterna av omnikanal? Nackdelar/fördelar? 

Hur påverkas stora respektive små verksamheter? 

Vilken verksamhet passar lösningen? 

Lönsamhet? 

Konkurrensfördelar? 

Hur påverkas varumärket? 

 

5. Vad har omnikanalstrategin för effekter på kunden?  

Lojalitet? 

Kundvärde? Vad är det för dig?  

 

6. Hur fungerar marknadsföringen i omnikanal? Hur ska marknadsföringen integreras? 

Är den integrerad? I vilken utsträckning? 

Erbjudanden? 

 

7. Vad tror du om framtiden? Kommer omnikanal vara en självklarhet? Hur ska 

detaljhandeln agera (organisera sig) för att vara starka på marknaden och fånga 

kunderna?   

 

 


