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Abstrakt 

Titel: Omnikanal - att skapa en sömlös upplevelse för sina kunder 

Författare: Tony Shabanaj och Sabrije Avdijaj 

Handledare: Carina Lejonkamp 

Kurs: Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur svenska företag kan 

använda sig av omnikanal för att skapa en sömlös shoppingupplevelse för sina kunder 

genom att analysera hur företag kan integrera traditionella och digitala 

försäljningskanaler, vilka fördelar och nackdelar som integrationen medför, samt hur 

företag kan använda sig av innehållsmarknadsföring i sitt omnikanalsarbete för att 

förmedla personliga budskap till sina konsumenter. Med koppling till syftet har vi valt 

följande forskningsfråga: Hur kan företag inom detaljhandeln använda sig av 

omnikanal för att skapa en sömlös shoppingupplevelse för sina kunder? 

 

Metod: Denna uppsats är baserad på en kvalitativ forskningsmetod då vi ville skapa en 

djupare förståelse kring ämnet omnikanal. Under uppsatsen gång har vi arbetat parallellt 

med teori och empiri, vilket innebär att vi har haft ett växelspel mellan induktion och 

deduktion. Informationsinsamlingen har skett genom primärdata och sekundärdata där 

det empiriska materialet samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer.  

 

Slutsatser: Genom uppsatsens gång har vi insett att digitaliseringen av detaljhandeln är 

ett obestridligt fenomen. Dock får man inte glömma bort den fysiska butikens viktiga 

roll, i synnerhet som en marknadsföringskanal för dagens detaljhandlare. Konsumenter 

har blivit allt mer pålästa och förväntar sig idag en enhetlig shoppingupplevelse som rör 

sig genom samtliga försäljningskanaler. För att skapa förutsättningar för omnikanaler 

behöver företag ta till en kundcentrerad strategi där de satsar tid och resurser på 

strukturella förändringar och tekniska investeringar. Vi ser vidare att företag som inte 

väljer att anpassa sig till den moderna konsumenten och inte kan erbjuda en sömlös 

shoppingupplevelse riskerar att hamna på efterkälken. 

 

Nyckelord: omnikanal, integrerade försäljningskanaler, sömlös shoppingupplevelse, 

kundfokus, fysiska butiker, digitala butiker, innehållsmarknadsföring 
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Abstract 

The purpose of this study has been to create a deeper understanding of how Swedish 

companies can use omnichannel to create a seamless shopping experience for their 

customers by analyzing the integration between traditional and digital sales channels, 

the advantages and disadvantages the integration induce, as well as how companies can 

use content marketing when working with omnichannel to convey personalized 

messages to their consumers. In relation to the purpose, we have chosen the following 

research question: How can companies within retail use omnichannel to create a 

seamless shopping experience for their customers? 

 

This study has a qualitative research methodology due to the fact that we wanted to 

create a deeper understanding of the subject omnichannel. We have during the process 

of the study worked in parallel with our theoretical and empirical information, which 

has led to interplay between induction and deduction. The information has been 

collected through primary and secondary sources and the empirical material has been 

collected by conducting five semi-structured interviews. 

 

We have, in our analysis, pointed out that while the digitalization of the retail industry is 

an indisputable phenomenon, there is a need to emphasize that physical stores still play 

an important role for retailers today, particularly in acting as a marketing channel for 

their brand. Customers are getting smarter with more access to information and the 

modern customer expects a seamless shopping experience across all sale channels. To 

create conditions for an omnichannel outlook, companies need to take on a customer-

centric strategy where they invest time and resources in structural changes and technical 

investments. We also emphasize that companies risk falling behind if they choose not to 

adapt to the modern customer and are unable to offer a seamless shopping experience. 

 

Key words: omnichannel, integrated sale channels, seamless shopping experience, 

customer focus, physical stores, digital stores, content marketing 
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1 Inledning 

 

I vårt inledande kapitel börjar vi uppsatsen med att presentera forskningsområdet vi 

har valt att inrikta oss på. Vi för en diskussion om hur svensk detaljhandel har 

förändrats med avseende på tillväxten av internet och modern teknik för att kunna 

introducera begreppet “omnikanal” vilket vi bygger vår problemdiskussion, 

forskningsfråga och syfte kring. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Att den traditionella fysiska butiksmiljön inom detaljhandeln har skakats om av 

uppkomsten av internet är ingen hemlighet. Under det senaste årtiondet har man sett en 

stor tillväxt av köpande och säljande på internet (Jiang & Balasubramanian 2014). Med 

uppkomsten av internet har nya metoder växt fram som har digitaliserat världen, 

digitaliserat butiker och gett konsumenter möjligheten att kunna handla precis hur, var 

och när de vill. Enligt E-barometern (PostNord 2015) handlar 40 procent av svenskar 

varor via nätet minst en gång i månaden. Om man under 90-talet letade efter en vara i en 

fysisk butik var man antagligen tvungen att leta upp en anställd och vänta på sin tur, 

idag kan man med hjälp av självservicesystem till exempel själv söka upp varan på en 

dator och få reda på varans exakta lokalisering. Kunder kan till och med beställa hem 

varor från butikers hemsidor och få de levererade till sin dörrtrappa utan att knappt 

behöva lyfta ett finger. Internet tillåter konsumenter att ta kontrollen på ett sätt de inte 

tidigare lyckats göra i en fysisk miljö (Williams & Dargel 2004). Enligt PostNord, HUI 

Research och Svensk Digitalhandels årliga helårsrapport E-barometern (2015) uppgick 

försäljning över internet hos de svenska detaljhandelsföretagen i 2005 till nio miljarder 

kronor. Tio år senare, i 2015, uppgår denna siffra till över 50 miljarder kronor 

(PostNord 2015). Den digitala handeln växer för varje år och de företag som ännu inte 

lyckas anpassa sig till denna digitala utveckling riskerar att hamna på efterkälken.  

 

Företagen påverkas genom att geografiska gränser suddas ut och marknader plötsligt 

blir större, via internet kan nu lokala aktörer konkurrera med globala aktörer (Niemeier 

et al. 2013). Jonas Ogvall, VD på Svensk Digital Handel, påstår att konsumenter knappt 

ser skillnaden mellan en utländsk hemsida och en svensk hemsida längre och att detta 
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innebär en större utmaning för svenska företag (PostNord 2015). De nya digitala 

koncepten som kontinuerligt presenteras, som mobiltelefoner, surfplattor, applikationer 

och liknande, ger kunden större makt och gör shoppingen mer och mer lättillgänglig för 

konsumenter. I en virtuell värld har kunden mer makt, de kan handla när det passar de 

själva och de kan göra det på sina egna villkor. I det virtuella servicelandskapet betonas 

den aktiva medverkan hos kunder eftersom att det är de som styr och kontrollerar 

händelseförloppen (Rytting 2011). Företag som vill anpassa sig till tekniska 

utvecklingar behöver befinna sig på både fysiska och digitala plattformar och eliminera 

distinktionen mellan dessa (Brynjolfsson et al. 2013). Denna hopkoppling av det fysiska 

och det digitala kallas för omnikanal och går ut på att skapa en naturlig upplevelse för 

konsumenter där de hela tiden ska få en sömlös köpupplevelse när de rör sig mellan 

företags olika kanaler (PostNord 2015). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Internet Society rapporterade i 2015 att ungefär 38 procent av världens befolkning 

använder sig av internet, och enligt Niemeier et al. (2013) växer tillgången till mobilt 

internet med 20 procent varje år. Digitala miljöer har växt till att bli en faktor som 

detaljhandlare inte längre kan ignorera. I och med introduktionen av e-handel under 

1990-talet har detaljhandelsföretag blivit tvungna att anpassa sina strategier och 

inkludera kanaler som internet, kataloger, direktreklam, mobiler, e-post och TV för att 

marknadsföra, sälja och leverera sina produkter (Grewal et al. 2004). Detta sätt att 

använda sig av flera kanaler för att sälja och leverera produkter till konsumenter har 

traditionellt kallats för multikanal och betyder att man, genom användningen av flera 

kanaler, kommunicerar med sina konsumenter på ett effektivt sätt och skapar en positiv 

upplevelse (Zhang et al. 2010). 

 

För att kunna nå sina konsumenter och ge de en sömlös shoppingupplevelse behöver 

dock företag integrera en digital strategi som erbjuder en sammanhängande upplevelse 

genom olika kanaler, även det man hänvisar till som omnikanal (Hansen 

2015).  Incitamenten för att implementera omnikanaler är självklara och starka, men i 

praktiken kan det innebära svårigheter för företag och återförsäljare, eftersom att det är 

komplext och kostsamt (DHL Trend Research 2015). Enligt en undersökning av DHL 

(2015) behöver omnikanalslösningar införas av ledningen i företag och inte enbart av 

marknadsförare och IT-enheter.  
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Elektroniska marknader har potentialen att ändra sättet folk shoppar på (Jiang & 

Balasubramanian 2014) och Herhausen et al. (2015) påtalar att den tekniska processen 

är en faktor som återförsäljare resonerar kring angående omnikanaler eftersom att det 

innebär förändringar och nya processer för företag. Zhang et al. (2010) talar om att 

denna integration mellan olika kanaler varierar från företag till företag och att minimal 

kommunikation kan ge negativa konsekvenser för ett företags varumärke. Författarna 

påtalar att företag har problem med att skapa passande organisationsstrukturer eftersom 

att integrationen mellan de olika kanalerna är låg eller icke-existerande, samt att de 

bedrivs enskilt från varandra (Herhausen et al. 2015). Verhoef et al. (2015) understryker 

att integrationen mellan kanalerna är viktig för att skapa ett attraktivt servicelandskap, 

både online och offline. Problematiken med att införa omnikanalslösningar innebär att 

ett nära samarbete krävs av samtliga involverade för att skapa en enhetlig och 

synkroniserad upplevelse för kunderna. Ett problem som man dock möter på i denna 

sammankoppling är, enligt Johnson och Whang (2002), att utmaningarna för fysiska 

butiker och virtuella butiker inte är likadana angående till exempel logistik, 

konsumentbeteende, produktens/tjänstens förväntningar och returer.  

 

Acquino (2012) påtalar att den nya generationen är mer medvetna om de 

marknadsföringstaktiker som används av företag idag och är negativt inställda mot 

push-strategier som företag använder när de ska nå fram till kunderna. Författaren 

menar att den nya generationen istället är mer intresserade av varumärken som är 

engagerande och som redan omfamnats av deras nära och kära. Mallapragada et al. 

(2016) påtalar att företag behöver vara aktiva i olika kontexter för att förstå kundens 

beteende i den komplexitet som den nya tekniken medför. Kiboro och Karanja (2015) 

understryker vidare att problematiken med bristen av kontroll leder till att företag 

arbetar med kundtillfredsställelse som en strategi för att öka omsättningen. Författarna 

framhåller att företag som inte placerar kunden i centrum riskerar att förlora sina 

konsumenter till konkurrenter som aktivt väljer att ha ett kundfokus i sina strategier.  

 

I en organisation som använder sig av multikanaler skapas värde i varje kanal för sig, 

med användandet av omnikanal integrerar man istället de självständiga kanalerna och 

skapar värdet uppifrån, från den strategiska ledningen (Hansen 2015). Integration 

mellan kanaler är inte ett nytt fenomen. Forskare som Herhausen, Grewal, Zhang. mfl. 
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påtalar i artiklar och litteratur att integration är en viktig aspekt i dagens tekniska 

utveckling. Däremot har konceptet omnikanal inte blivit forskat om i samma 

utsträckning som multikanal, eftersom att konceptet är relativt nytt inom den 

akademiska forskningen (McCormick et al. 2014). 

 

1.3 Forskningsfråga 

I och med digitaliseringen har företag och konsumenter fått nya sätt att kommunicera 

med varandra och idag är det väsentligt för företagens tillväxt att kunna upprätthålla ett 

flertal försäljningskanaler (Fill 2013; Venkatesan et al. 2007). Nordens ledande e-

handelsleverantör Avensia rapporterade i 2014 att svenska företag inte hade gjort 

tillräckligt för att implementera omnikanaler och integrera traditionella och digitala 

försäljningskanaler. Den efterföljande undersökningen om omnikanal i Sverige 

(Avensia 2015) visade att svenska företag hade kommit ett steg längre i sitt arbete med 

omnikanal men underströk att det fortfarande är många företag som har fastnat i gamla 

affärsmodeller och att dessa snart kommer att bli överkörda av renodlade och mer 

flexibla spelare. Genom att arbeta med omnikanaler kan företag få ett bredare 

perspektiv på försäljningskanaler och hur deras kunder rör sig genom de olika kanalerna 

i deras köpprocess (Verhoef et al. 2015). Utifrån dessa faktorer och utifrån vår 

informationsinsamling, där vi insåg att det inte gjorts mycket forskning kring ämnet 

omnikanal överlag, la vi grunden för följande forskningsfråga: 

 Hur kan företag inom detaljhandeln använda sig av omnikanal för att skapa en 

sömlös shoppingupplevelse för sina kunder? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur svenska företag inom 

detaljhandeln kan använda sig av omnikanal. Detta gör vi genom att undersöka hur: 

 

 företag strategiskt kan integrera traditionella och digitala försäljningskanaler 

samt undersöka för- och nackdelar med de olika kanalerna; 

 företag kan använda sig av innehållsmarknadsföring i sitt omnikanalsarbete för 

att förmedla personliga budskap till sina konsumenter. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss från vissa områden som relaterar till omnikanal. Nedan 

följer en lista på avgränsningar vi gjort och varför. 

 

 I denna uppsats har vi valt att rikta in oss på omnikanal i den svenska 

detaljhandeln. Eftersom att multikanal ses som en föregångare till omnikanal 

och att dessa två koncept ofta jämförs och blandas ihop, skriver vi även om 

multikanal. Dock skriver vi endast om multikanal som ett sidospår för att få en 

tydlig bakgrund för uppkomsten av omnikanal och måla upp en jämförande bild 

av de olika koncepten. 

 

 Under uppsatsens gång refererar vi till fysiska och digitala försäljningskanaler. 

Dessa förklaras ytterligare i den teoretiska referensramen men för tydlighetens 

skull framhåller vi att vi använder oss av begreppet “fysiska kanaler” för att 

beskriva en “offline” försäljningsmiljö och begreppet “digitala kanaler” för att 

beskriva en “online” försäljningsmiljö. 

 

 Eftersom att vi skriver om omnikanal inom detaljhandelsföretag och fokuserar 

på företag där man producerar och säljer varor, behandlar vi inte tjänsteföretag. 

Därmed kommer vi inte att tala om internetbaserade tjänsteföretag som till 

exempel Netflix och Spotify som annars är relevanta inom ämnet e-handel. 
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2 Metod 

I metoddelen presenterar vi forskningsmetod och forskningsansats som vi valt att 

använda oss av samt håller en diskussion om hur vi har framtagit teoretisk och empirisk 

information under uppsatsens gång. Vi diskuterar viktiga begrepp inom metod som 

reliabilitet, validitet och etiska riktlinjer samt som vi beskriver uppsatsens 

kunskapsprocess. 

 

 

2.1 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2013) beskriver två metoder som man kan använda sig av under 

forskning: kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Enligt författarna utgör dessa två 

forskningsmetoder olika angrepssätt när det gäller samhälleliga undersökningar. 

Beteckningarna pekar på hur man väljer att skapa, bearbeta och analysera den 

information som man samlar in (Patel & Davidson 2011). Alvehus (2013, s. 20) 

beskriver det kvalitativa angrepssättet som en metod som “intresserar sig för meningar, 

eller innebörder, snarare än för statistiskt verifierbara samband” medan det kvalitativa 

angrepssättet beskrivs av Andersen (2012) som en metod där den insamlade datan 

representeras av siffror eller tal. Med en kvantitativ forskningsmetod arbetar man med 

insamling av numerisk data, understryker Bryman och Bell (2013). Författarna påtalar 

även att relationen mellan teori och forskning, i ett kvantitativt angrepssätt, är av ett 

deduktivt slag. Kvantitativt inriktad forskning innebär alltså en mer formaliserad och 

strukturerad metod där man bearbetar statistik för analys av information i numerisk 

form (Holme & Solvang 1996; Patel & Davidson 2011). 

 

Med en kvalitativ forskningsmetod är man ute efter att få en djupare förståelse av ett 

problem genom olika sätt att samla in information, med målet att lyckas beskriva 

helheten av det man studerar (Holme & Solvang 1996). Bryman och Bell (2013) 

understryker att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än på siffror och att man 

utgår från en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Snarare än att en 

kvalitativ metod är bunden till vissa metodtekniker beskrivs den av Alvehus (2013) som 

att den bör ses i ljuset av de ambitioner som författarna har med sin studie, vilket vi 

utgår från i vårt val att använda av oss en kvalitativ forskningsmetod. Vi ville, med 

utgång i en kvalitativ forskningsmetod, få en djupare förståelse för konceptet omnikanal 
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och hur det kan användas av företag då vi ansåg att metoden kunde ge oss större 

kunskap kring ämnet. Vi bedömde att en kvalitativ metod skulle falla i linje med våra 

uppsatta syften och forskningsfråga. Som Patel och Davidson (2011) beskriver 

fokuserar man i en kvalitativ metod på mjuka data i form av tolkande analyser av 

textmaterial och kvalitativa intervjuer. Med utgångspunkt i detta anser vi att en 

kvalitativ forskningsmetod var lämplig för oss då vi, i vår uppsats, har analyserat både 

teoretiskt material som vi har samlat in och empirisk data som vi har samlat in genom 

utförandet av intervjuer med personlig karaktär. Vidare ansåg vi att en kvalitativ metod 

gav en bas för ett mer flexibelt arbetssätt vilket vi kände var passande för vår uppsats. 

 

Starrin och Svensson (1994) beskriver det kvalitativa som det som är möjligt att uppleva 

men som inte är mätbart och kvantifierbart. Kvalitativ forskning är tolkande forskning, 

enligt Alvehus (2013) - därför blir en kvalitativ forskningsmetod lämplig för oss att 

använda eftersom att vi får mer utrymme att tolka de intervjuer som vi genomför. En 

stor del av etablerade forskare ser kvantitativa beräkningar som mer korrekta och 

objektiva än kvalitativ data eftersom att metoderna för kvalitativ analys inte är lika 

formaliserade, menar Andersen (2012). Han påtalar dock att all rådata är kvalitativ till 

sin natur och att kvantitativ data inte blir mer objektiv bara för användandet av siffror 

eller tal, eftersom att bristen på objektivitet som anses vara problematisk i vissa 

kvalitativa studier även kan ses i vissa kvantitativa studier. 

 

2.2 Forskningsansats 

För att ge så realistisk kunskap om verkligheten som möjligt behöver forskare, enligt 

Patel och Davidson (2011), använda sig av information om den del av verkligheten som 

studeras; detta underlag kallas ofta för empiri. Enligt författarna består en forskares 

arbete av att relatera verklighet och teori med varandra. Bryman och Bell (2013) och 

Andersen (2012) påstår att detta kan göras på två sätt - deduktivt och induktivt. En 

deduktiv process är den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och 

praktik ska se ut (Bryman & Bell 2013). Alvehus (2013) påstår förenklat att en deduktiv 

ansats utgår från hypoteser som prövas mot empiriskt material. Arbetar man deduktivt 

kännetecknas det av att man drar slutsatser om företeelser utifrån befintliga teorier och 

allmänna principer - man följer bevisandets väg, enligt Patel och Davidson (2011). De 

föreslår att forskningsprocessen kan bli mindre färgad av forskarens subjektiva 

uppfattningar genom en deduktiv ansats och att objektiviteten i studien på så sätt kan 
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stärkas eftersom att man utgår från redan befintlig teori. Dock understryker författarna 

att faran med en deduktiv process är att den befintliga teorin som man utgår från kan 

påverka forskningen och rikta in forskarna på vägar där man inte får tillfället att 

upptäcka nya rön. 

 

Om man med en deduktiv forskningsansats följer bevisandets väg så följer man med en 

induktiv forskningsansats istället upptäckandets väg (Patel & Davidson 2011). Med en 

induktiv forskningsansats utgår man från det empiriska materialet man samlar in och 

bygger upp slutsatsen enbart utifrån det, utan att ta hänsyn till teoretisk förförståelse 

(Alvehus 2013). Bryman och Bell (2013) förklarar att genom en induktiv ansats blir 

teorin resultatet som man får fram av forskningsinsatsen. Man utgår från empiri för att 

lyckas få fram generell kunskap om teorin (Andersen 2012). Bryman och Bell (2013) 

påstår att man genom denna ansats drar, på grundval av observationer, generaliserbara 

slutsatser. Därmed blir risken med en induktiv forskningsansats, eftersom teorin baseras 

på ett empiriskt underlag som är typiskt för en viss situation eller en viss grupp av 

människor, att man inte egentligen vet någonting om teorins räckvidd (Patel & 

Davidson 2011). Detta kan färga de teorier som produceras samt som Patel och 

Davidson (2011) understryker att även en forskare som arbetar deduktivt har tankar och 

idéer som ofrånkomligt färgar resultatet av forskningen. 

 

Patel och Davidson (2011) påstår dock att det inte bara finns två sätt för forskare att 

arbeta med för att försöka relatera teori och empiri, utan tre sätt - deduktivt, induktivt 

och även abduktivt. Termen “abduktion” kommer enligt Alvehus (2013) från filosofen 

C.S. Pierce och representerar en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion. 

Abduktion kan förklaras som en kombination av induktion och deduktion, enligt Patel 

och Davidson (2011). Alvehus (2013) förklarar en abduktiv forskningsansats som två 

dimensioner som kontinuerligt omformas efter att de kommer i kontakt med varandra - 

man arbetar med teori, går till den empiriska informationen och funderar på vad den kan 

betyda mot bakgrunden av teorin. Vi har i arbetet med vår uppsats använt oss av en 

deduktiv ansats vid insamlandet av empiriskt material från sekundärkällor samt av en 

induktiv ansats vid genomförandet och analysen av våra intervjuer och vårt primära 

empiriska material, därför anser vi att vår uppsats har ett abduktivt synsätt med en 

kombination av deduktiva och induktiva ansatser. 
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2.3 Informationsinsamling 

När det gäller informationsinsamling måste man förhålla sig kritisk för att göra en 

bedömning om upplevelser eller fakta är sannolika, enligt Patel och Davidson (2011). 

Man behöver ställa sig frågan om för vilket syfte man har samlat in ett material och vem 

som har samlat in det (Alvehus 2013). Patel och Davidson (2011) styrker att närheten 

till informationslämnaren är avgörande och att det är där man gör distinktionen mellan 

primärkällor och sekundärkällor. Alvehus (2013) beskriver informationen man får från 

en primärkälla som primärdata, alltså empiriskt material som direkt har skapats för den 

undersökningen forskarna gör, och informationen man får från en sekundärkälla som 

sekundärdata, alltså empiriskt material som har skapats för en annan undersökning men 

som även kan användas i annan forskning. För att kunna få fram en trovärdig och 

aktuell uppsats har vi använt oss av primärdata i form av intervjuer som vi har gjort och 

även använt oss av sekundärdata i form av insamling och behandling av befintligt 

teoretiskt material. 

 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata, enligt Krishnaswami och Satyaprasad (2010), är data som direkt samlas in 

av forskaren från originella källor, via metoder som observationer, intervjuer, enkäter, 

experiment och liknande. Booth et al. (2004) understryker detta och beskriver 

primärdata som det material som man direkt använder i sin studie och skriver att 

primärdata även kan kallas för rådata. Patel och Davidson (2011) kortfattar begreppet 

“primärdata” genom att beskriva det som ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar. 

 

Alvehus (2013) beskriver intervjuer som något av ett flaggskepp för den kvalitativa 

forskningsmetoden. Han påtalar att intervjuer är en ofrånkomlig metod när man vill ta 

reda på hur människor känner och tänker. Bryman och Bell (2013) betonar att mindre 

strukturerade intervjuer i kvalitativ forskning rymmer ett större mått av flexibilitet 

jämfört med strukturerade intervjuer i kvantitativ forskning. Författarna understryker att 

denna flexibilitet tillåter forskare att lättare ändra fokus och inriktning under 

undersökningens gång. Med bakgrund i dessa argument har vi valt att utföra intervjuer 

med nyckelpersoner inom vårt område för insamlingen av vår primärdata. Genom 

uppsatsens gång har vi kunnat uppdatera forskningens inriktning baserat på det 

empiriska material och den respons vi har fått från våra intervjuobjekt.  
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Alvehus (2013) påtalar att utformandet av en intervju kan se ut på tre olika sätt - 

strukturerat, semistrukturerat eller ostrukturerat. Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Som regel brukar man i en semistrukturerad intervju utgå 

från en intervjuguide, som används som en utarbetad frågemall inför intervjun 

(Andersen 2012). Repstad (2007) betonar att denna intervjuguide kan följas som en mall 

utan att man behöva följa den slaviskt. Utformningen av vår intervjuguide skedde med 

utgångspunkt i uppsatsens forskningsfrågor och syfte. I en semistrukturerad intervju 

utgår man från en lista av specifika teman man vill beröra men lämnar en större 

möjlighet för den man intervjuar att utforma sina svar mer fritt (Patel & Davidson 

2011). Alvehus (2013) understryker att respondenten har större möjlighet, i en 

semistrukturerad intervju, att påverka intervjuns innehåll och att detta kan leda till 

följdfrågor mellan parterna.   

 

När man ska göra en undersökning av ett område behöver ett urval göras där man frågar 

sig själv hur man ska välja ut de enheter man vill studera och hur många enheter som 

ska vara med (Andersen 2012). Johannessen och Tufte (2003) påtalar att ett urval bör 

göras eftersom det är svårt att studera samtliga personer som ett visst fenomen påverkar. 

Eftersom att vi inte kan intervjua samtliga som på något sätt arbetar med omnikanal var 

vi tvungna att genomföra ett urval som kan representera en miniatyrvärld av dessa 

människor. Vi valde att kontakta många olika företag och nyckelpersoner för att försöka 

få med en bred syn på det område vi har valt att studera. Vi kontaktade nyckelpersoner 

inom företag som arbetar med omnikanal och även företag som aktivt valt att inte arbeta 

med omnikanal, för att kunna kritiskt studera fenomenet och få fram både eventuella 

för- och nackdelar. Vi kontaktade nyckelpersoner som har kunskap om detaljhandel och 

omnikanal samt som vi kontaktade konsultbolag och liknande företag som arbetar med 

att implementera omnikanalslösningar i andra företag. Nedan följer en redogörelse av de 

personer vi har valt att intervjua för insamlingen av vår primärdata: 

 

 Robin Ålander. Marknadschef på Design Online, en inredningsbutik på 

internet. Företaget använder sig inte av omnikanalslösningar. Personlig intervju, 

2016-04-27. 
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 Mattias Pihlström. Grundare och vice VD på Brightstep.se, ett konsultbolag på 

internet som helt fokuserar på e-handel och omnikanalslösningar. Mailintervju, 

2016-04-28. 

 Sten Selin. VD på Viskan.se, ett företag som levererar heltäckande e-

handelslösningar. Skypeintervju, 2016-05-02. 

 Carin Blom. Detaljhandelsanalytiker på PostNord, den ledande leverantören av 

kommunikations- och logistiklösningar i Norden. Carin är kontaktansvarig för 

E-barometern som följer den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handel. 

Telefonintervju, 2016-05-11. 

 Helene Carlsson. VD på Grandpa.se, en klädbutik som startade på internet men 

nu även har flera fysiska butiker. Telefonintervju, 2016-05-13. 

 

Vårt empiriska material samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer. Alla våra 

respondenter, förutom en, befann sig i andra orter än studieorten och därför förekom 

flest Skype- och telefonintervjuer. Andersen (2012) påtalar att en telefonintervju skiljer 

sig mycket från en personlig intervju eftersom att den endast baserar sig på muntlig 

kommunikation och att detta är någonting man måste ta hänsyn till. Han skriver även att 

det blir vanligare att använda sig av intervjuer via Skype där man kan använda en 

webbkamera och på så sätt genomföra en intervju som i hög grad är personlig. Bryman 

och Bell (2013) skriver att det är lättare att skapa en bra relation till respondenter vid 

personliga intervjuer än vid intervjuer online och att det överlag finns fler svårigheter 

vid intervjuer online. Med detta i åtanke har vi haft som mål i planerandet av 

ovannämnda intervjuer att använda oss av fysiska intervjuer, telefonintervjuer och 

Skypeintervjuer, men att försöka undvika mailintervjuer på grund av de uppenbara 

svårigheterna med att försöka genomföra en personlig intervju via mail. Dock kunde 

detta inte undvikas helt eftersom att vår intervju med Mattias Pihlström på Brightstep 

var tvungen att genomföras via mail. Intervjun med Mattias har alltså inte kunnat 

genomföras lika utförligt som de andra intervjuerna och därför läggs inte lika stor vikt 

kring den i det behandlade empiriska materialet. 

 

2.3.2 Sekundärdata 

Krishnaswami och Satyaprasad (2010) beskriver sekundärdata som information som har 

blivit insamlad och kompilerad för ett annat syfte än det syfte som forskningsarbetet 

har. Booth et al. (2004) ger exempel på sekundärdata som forskningsrapporter, böcker 
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och artiklar och påtalar att sekundärdata är andrahandskällor som grundar sig på 

primärdata. De understryker att dessa källor kan användas som stöd för studiens egna 

resultat. Bryman och Bell (2013) skriver att sekundärdata ger möjligheten att utforska 

de frågeställningar som är av intresse utan att behöva gå igenom en besvärlig process 

för att hitta information på egen hand. Enligt Krishnaswami och Satyaprasad (2010) kan 

sekundärdata samlas snabbt och billigt och kan hjälpa forskare med att bekräfta det som 

de har upptäckt via den insamlade primärdatan. Booth et al. (2004) talar om att en källa 

måste bli bedömd utifrån om den är tillförlitlig eller inte för att sedan kunna bestämma 

om den bör användas i studien. För att undvika missförstånd påtalar Patel och Davidson 

(2011) att man i en sekundärkälla måste undersöka under vilka omständigheter 

dokumentet tillkommit och att det ska framgå tydligt vem som har sagt vad. Bryman 

och Bell (2013) tar upp flera för- och nackdelar med sekundärdata. De påtalar att 

fördelar med sekundärdata är att man får data av hög kvalitet medan man sparar tid och 

pengar samt att man kan få möjlighet till mer tid för att analysera den insamlade datan. 

Nackdelar som Bryman och Bell (2013) tar upp är bland annat att man inte är bekant 

med materialet man läser, att materialet kan vara komplext och att man inte har någon 

kontroll över kvaliteten på materialet.  

 

2.3.3 Teoriinsamling 

Det teoretiska materialet i denna uppsats har främst samlats in via användandet av 

böcker och vetenskapliga artiklar. Böckerna som vi har använt oss av har vi fått tillgång 

till via Linnéuniversitetets universitetsbibliotek i Kalmar och Växjö. De vetenskapliga 

artiklar som vi har använt oss av har vi samlat in genom databaser som vi har tillgång 

till via Linnéuniversitetet, främst databasen Business Source Premier. Vi har försökt att 

använda av oss av källor som inte är för gamla för att skapa en uppsats som ligger 

relevant i tiden. Om vi har behövt använda gamla källor har vi använt de som mindre 

viktiga källor och inte baserat några huvudargument på de. Vi har i de fallen använt de 

äldre källorna för att försöka måla upp en jämförande bild eller för att vi helt enkelt inte 

lyckats hittat en mer aktuell källa. Vidare har även statistik använts från källor som är 

pålitliga, så som till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB). 

 

2.4 Forskningskvalitet 

Forskare som Bryman och Bell (2013), Andersen (2012) och Patel och Davidson (2011) 

understryker vikten av begreppen reliabilitet och validitet inom forskning. Distinktionen 
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mellan dessa begrepp är ett vanligt sätt att diskutera forskningskvalitet i vetenskapliga 

sammanhang, enligt Alvehus (2013). Reliabilitet kan ses som en fråga om tillförlitlighet 

och rör frågan om hur väl undersökningen som genomförs kan motstå slumpinflytanden 

av olika slag (Patel & Davidson 2011). Alvehus (2013) påstår att begreppet ställer 

frågan “om vi gör samma undersökning, kommer vi fram till samma resultat då?” och 

även Bryman och Bell (2013) understryker att denna diskussion görs för att mäta om 

resultatet av en undersökning har påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. 

Patel och Davidson (2011) beskriver det material som man får in av 

intervjurespondenter för individens “observerade värde” som i sin tur innehåller 

individens “sanna värde” och även ett “felvärde”. Författarna påtalar att felvärdet beror 

på bristerna som finns i respondentens tillförlitlighet och beror på faktorer som man inte 

alltid kan ha kontroll över, till exempel ifall intervjurespondenten skulle kunna svara på 

ett annorlunda sätt om man skulle intervjua personen med likadana frågor en andra 

gång. Andersen (2012) understryker att det är viktigt när man arbetar med reliabilitet att 

i möjligaste mån se till att ens mätningar inte grundas på otillförlitliga förhållanden. När 

man inte kan erhålla ett mått på reliabilitet får man istället försäkra sig om att 

undersökningen är tillförlitlig på andra sätt, enligt Patel och Davidson (2011). 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver validitet som, i flera avseenden, det viktigaste 

forskningskriteriet och påtalar att det handlar om att bedöma om de slutsatser som har 

genererats i en undersökning hänger ihop eller inte. Med validiteten av en studie läggs 

fokus på forskningsresultatens praktiska användbarhet (Alvehus 2013). Begreppet 

validitet omfattar, enligt Andersen (2012), giltigheten och relevansen i en studie. 

Författaren styrker att giltigheten beskriver om det finns en generell överrensstämmelse 

mellan den teoretiska referensramen och det insamlade empiriska materialet medan 

relevansen beskriver hur relevant den empiriska och teoretiska basen är för studiens 

problemformulering.  

 

För att öka på reliabiliteten och validiteten av studien har vi, under arbetets gång, 

utformat en intervjuguide som vi har haft som mall inför de semistrukturerade intervjuer 

vi genomfört. I guiden har vi, som utgångspunkt, listat de frågor som vi ställt till våra 

intervjurespondenter men även lämnat rum för följdfrågor med möjlighet för 

modifiering vid behov. Respondenterna har alltså fått samma intervjufrågor men med 

möjligheten att utveckla sina svar. Lantz (2013) beskriver intervjuareffekter som kan 



  
 

14 

uppstå där den som frågar och den som svarar kan påverka varandra. Att detta kan 

uppstå ser vi som endast naturligt, samt som vi har varit medvetna om att denna 

ömsesidiga påverkan existerar och försökt att förstå och hantera samspelet för att kunna 

säkra tillförlitligheten av datan, i enlighet med de intervjuareffekter som Lantz (2013) 

beskriver. Vi har även, vid första kontakt med våra respondenter, bifogat ett 

informationsblad som kort beskrivit vad vår studie går ut på samt villkoren för en 

eventuell intervju. För att försöka bidra till en högre forskningskvalitet och ökad 

reliabilitet och validitet har läsaren tillgång till både detta informationsblad och vår 

intervjuguide som bilagor i uppsatsen.  

 

Holve och Solmang (1996) talar om att forskaren måste vara medveten om de bestämda 

förväntningarna som skapas under en undersökning mellan forskaren och den 

undersökta enheten, speciellt i kvalitativa studier där man upplever en större närhet till 

det som studeras. Med detta i åtanke har vi, för att försöka säkerställa uppsatsens 

validitet, varit medvetna från början om närheten som skapas till det som studeras och 

så mycket som möjligt försökt hålla oss objektiva. I våra teoretiska urval har vi försökt 

skapa en hög trovärdighet genom användandet av vetenskapliga källor som stödjer 

varandra. Samtidigt har vi lagt ner mycket tid för att se till att reliabiliteten och 

validiteten kan ökas genom noggranna förklaringar och beskrivningar av de metodval vi 

gjort under forskningsprocessen. 

 

2.5 Kunskapsprocessen 

Till en början hade vi tänkt att göra en djupare undersökning av e-handel och försöka 

måla upp en jämförande bild mellan traditionella och digitala försäljningskanaler. Efter 

att ha forskat inom området ansåg vi dock att området var för brett och bestämde oss för 

att inrikta oss på något mer specifikt. Vi valde istället att skriva om hur man kan 

integrera dessa olika kanaler, alltså om konceptet omnikanal. Efter att ha forskat om 

området insåg vi att omnikanal var ett ämne som hade nämnts mycket inom 

marknadsföring på senare år, därför ansåg vi att valet av inriktning låg relevant i tiden. 

Vårt val av en kvalitativ forskningsmetod har tillåtit oss att modifiera uppsatsens 

inriktning under arbetets gång genom tolkningar av den information vi har samlat in. 

Problemformuleringen och arbetets syfte har ändrats under arbetets gång eftersom att vi 

har behövt ändra på vår inriktning i takt med att vi forskat mer inom området. När vi 

slutligen kände oss säkra med vårt val byggde vi upp en grund i vår forskningsfråga och 
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syfte för att ha något övergripande att utgå från när det var dags för oss att kontakta 

företag och eventuella nyckelpersoner för att få tag på intervjuer.  

 

I arbetet med uppsatsens struktur var det viktigt för oss att vara tydliga och försöka hålla 

en röd tråd. Den forskning vi tidigare hade gjort kring traditionella och digitala 

försäljningskanaler innan byte av inriktning behöll vi eftersom vi ansåg att forskningen 

om de olika kanalerna var nödvändig för att skapa ett underlag om försäljningskanalerna 

och således kunna presentera och dra paralleller till forskning om omnikanal. Därmed 

blev detaljhandelns försäljningskanaler vår första rubrik i den teoretiska referensramen. 

Efter att ha presenterat försäljningskanalerna blev omnikanal en naturlig andra rubrik 

där vi gick in djupare på konceptet i ett försök att skapa en teoretisk bas som kunde 

hjälpa oss att svara på vår forskningsfråga. Vidare såg vi även innebörden av 

innehållsmarknadsföring i företags arbeten mot att skapa kundvärde och ansåg att 

relevanta kopplingar kunde dras mellan innehållsmarknadsföring och omnikanal. 

Därmed blev innehållsmarknadsföring vår tredje rubrik i den teoretiska referensramen.  

 

Vårt empiriska material samlades in genom utförandet av fem semistrukturerade 

intervjuer. Vi spelade in varje intervju och transkriberade de omedelbart efteråt för att se 

till att vi inte missade någon relevant information. Efter insamlingen av empiriskt 

material reviderades vår teoretiska referensram för att underlätta analysarbetet och 

kopplingen mellan teori och empiri. Vi valde att tolka det insamlade empiriska 

materialet i ett analyskapitel genom att dra kopplingar utifrån vårt insamlade teoretiska 

material. I ett försök att undvika upprepningar valde vi att inte ha ett kapitel som endast 

redogjorde för vår empiriska insamling, utan gjorde istället en sammankoppling av teori 

och empiri i kapitlet “empirisk och teoretisk analys”. I det sista kapitlet utgick vi från 

vårt analyskapitel för att svara på de syften och den forskningsfråga som vi presenterade 

i början av uppsatsen. Ett tendenskapitel inkluderades för att poängtera mönster vi sett i 

vårt insamlade empiriska material. Slutligen höll vi en diskussion med våra avslutande 

tankar som oundvikligen har färgats av våra egna tolkningar.   

 

2.6 Etik 

Patel och Davidson (2011) påtalar att forskare bör ta hänsyn till etiska frågor vid 

undersökningar. Författarna menar att det måste finnas en balans mellan den allmänna 

nyttan med forskningen och skydd mot otillbörlig insyn. Vidare menar de att individer 
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inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Enligt 

Lind (2014), samt Patel och Davidson (2011), finns det fyra övergripande etikregler 

som har formulerats av vetenskapsrådet. Författarna talar om informationskravet där 

forskaren skall informera de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. När vi 

skickade mail till våra eventuella intervjuobjekt bifogade vi ett informationsblad där vi 

förklarade syftet med arbetet, vad skulle tas upp vid intervjuerna och vad de kunde 

förvänta sig av eventuell medverkan i studien. Under arbetets gång modifierade vi 

uppsatsens frågeställningar och informerade intervjuobjekten om denna förändring för 

att inte skapa förvirring kring syftet. Det andra kravet handlar om samtyckeskravet där 

deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Bryman & Bell 2013; Patel 

& Davidson 2011). Vi skickade som tidigare sagt mail till våra deltagare och frågade 

om de ville medverka i vår forskning. Sedan fick de själva välja om de ville medverka 

eller ej.  

 

Det tredje kravet handlar om konfidentialitetskravet som rör frågor kring 

personuppgifter där de skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem (Patel & Davidson 2011; Booth et al. 2004). Innan intervjuerna har vi varit tydliga 

med att informera deltagarna om att vi skriver en uppsats som studenter för att försäkra 

att de är medvetna om att uppsatsen skrivs i utbildningssyfte. Vi har även frågat 

respondenterna om tillstånd för att spela in intervjuerna för att underlätta vår 

transkribering, vilket de har varit förståeliga för. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet där uppgifterna av enskilda personer som samlats in enbart får användas 

för forskningsändamålet (Patel & Anderson 2011; Lind 2014). Deltagarna är medvetna 

om att deras yttranden kommer att användas som empiriskt material och har gått med på 

det när de tackade ja till intervjuerna. Vi har endast använt oss av det insamlade 

empiriska materialet för forskningsändamålet och ingenting annat. Vidare har vi även 

raderat eventuella ljudinspelningar och transkriberingar för att hindra att informationen 

sprids till andra. 

 

2.7 Metodkritik 

För- och nackdelar finns obestridligt i varje forskningsmetod och i det här kapitlet 

diskuterar vi kritiskt vissa av våra metodval. Ett begrepp som är viktigt när man talar 

om metodkritik är överförbarhet, som behandlar generaliserbarheten i forskning 

(Descombe 2016). Bryman och Bell (2015) menar att när man genomför intervjuer som 
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inte är strukturerade med endast ett flertal parter kan inte informationen som samlas in 

ses som representativ för alla fall. Detta har vi försökt hålla oss kritiska till och därmed 

har vi, i vår slutdiskussion, tagit med ett kapitel där vi talar om tendenserna i vårt 

empiriska material, där de mönster som vi har noterat framgår för att således undvika 

generaliseringar av respondenternas åsikter. Trots att detta ses som en kvantitativ syn 

ville vi förstärka att vi var medvetna om eventuella tendenser och mönster i resultatet. 

Som tidigare nämnt i kapitlet om primärdata har vi även hållt oss kritiska till våra 

intervjuer eftersom att merparten av intervjuerna hölls via telefon. Vi är medvetna om 

att detta kan påverka tillförlitligheten i resultatet då detta innebär att vi inte hade 

möjligheten att läsa av respondenterna i person men har under intervjuprocesserna 

försökt hålla oss kritiska till detta och starta upp diskussioner med hjälp av följdfrågor 

för att få en mer levande interaktion med våra intervjurespondenter.  

 

Denscombe (2016) påtalar att objektiviteten i kvalitativ forskning går att ifrågasätta, 

mer än i ett kvantitativt fall, och menar att forskarnas egna övertygelser, identitet och 

bakgrund kan färga insamlingen och analyserandet av data. Detta har vi varit medvetna 

om och har försökt att ha ett kritiskt tankesätt genom uppsatsprocessen, även fast vi vet 

att detta är delvis oundvikligt. För att stärka uppsatsens karaktär har vi således försökt 

att beskriva våra metodval tydligt samt endast försökt använda oss av data som vi har 

känt har varit betydelsefullt för uppsatsens riktning och mål.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska information som vi använder oss av för att 

skapa en bred teoretisk referensram som vi kan tillämpa i uppsatsens analyskapitel. 

Kapitlet är indelat i tre huvudrubriker. Inledningsvis går vi in på fysiska och digitala 

försäljningskanaler för att kunna tillhandahålla relevant information och se vad som 

skiljer de åt. Vi behandlar konceptet multikanal och jämför skillnader mellan omni- och 

multikanal för att kunna skapa en distinktion mellan koncepten, vilket leder oss in på 

vårt huvudsakliga ämne - omnikanal. Vidare behandlar vi även 

innehållsmarknadsföring i relation till omnikanal. 

 

 

3.1 Detaljhandelns försäljningskanaler 
 

Enligt Levy et al. (2014) är en försäljningskanal ett sätt för försäljare att leverera och 

sälja produkter eller tjänster till konsumenter. Till nyligen har fysiska 

försäljningskanalers roll i detaljhandelsföretag varit stabil och en nödvändighet för 

detaljhandlare och kunder - det var den enda platsen kunder kunde få information om 

produkter och köpa produkter på (Niemeier et al. 2013). Fysiska butiker är den 

vanligaste kanalen återförsäljare väljer att använda men idag kan man även använda sig 

av andra kanaler som internet, kataloger, direktreklam, e-post och TV (Levy et al. 

2014). Laurell och Parment (2015) fastställer att nutida marknader utvecklas och blir 

allt mer kännetecknade av dynamik snarare än att vara statiska i sin natur, och de 

understryker att dynamiken av den digitala eran inte är något som man kan blunda för. 

Tekniken har ändrat spelarenan för detaljhandel och med digitala försäljningskanaler 

kan man nu samla efterfrågan på nya, större och oändliga skalor (Niemeier et al. 2013). 

 

3.1.1 Traditionella försäljningskanaler 

Detaljhandeln har haft en väldigt lång historia i världen och man kan se exempel på det 

så långt tillbaka som på 1200-talet, då försäljare köpte varor från tillverkare och åkte 

från by till by och sålde vidare dessa varor (Niemeier et al. 2013). Idag är det betydligt 

lättare för en leverantör att nå fram till sina kunder genom traditionell marknadsföring i 

form av till exempel TV, radio, tidningar och annonser (Fill 2013). Utvecklingen av 

traditionella försäljningskanaler har gått igenom olika steg från postorderkataloger till 

varuhus till självservering i livsmedelsbutiker och visar på den makt som 
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återförsäljarens har haft som förmedlare mellan kunder och leverantörer (Niemeier et al. 

2013).  

 

Fill (2013) framhåller att den fysiska köpupplevelsen ger många kunder betydelsefull 

underhållning, att den tillfredsställer deras behov för sociala interaktioner och att det är 

osannolikt att konsumenter kommer välja att kasta bort den upplevelsen för att endast 

använda sig av digitala försäljningskanaler. Balasubramanian et al. (2005) understryker 

detta och påtalar att atmosfären i en fysisk butiksmiljö kan vara en drivkraft för vilket 

val av försäljningskanal kunden gör, till exempel att en konsument som ser shopping 

som en möjlighet att slappna av eller att socialisera kommer att välja att handla i en 

fysisk butik.  

 

Avery et al. (2012) nämner fördelar med att genomföra köp i traditionella 

försäljningskanaler, så som att en fysisk butik tillåter konsumenter att röra och känna på 

produkter innan köp och påtalar att de fraktkostnader som uppstår vid köp i en digital 

butik kan undvikas genom köp i fysisk butik och kan därmed sänka kundens kostnad för 

transaktionen. Donovan och Rossiter (1982) styrker på att de emotionella faktorer som 

skapas av miljön i en fysisk butik är avgörande för hur mycket kunden kommer att köpa 

bortom de förväntningarna de gick in i butiken med. I en fysisk butik minskar även 

kundens osäkerhet eftersom att kunder har en direkt fysisk plats att vända sig till om de 

upplever några problem (Avery et al. 2012). Chang (2009) påtalar att fysiska butiker 

inte ska glömmas bort eftersom att de, speciellt idag, kan agera som reklamtavlor för 

varumärken. Hon beskriver fysiska butiker som förlängningar av företagets varumärke, 

med många tillfällen att ge liv till ett varumärke och förstärka positiva uppfattningar. 

 

3.1.2 Digitala försäljningskanaler 

Kotler et al. (2012) kallar förändringarna som har skett i den traditionella 

marknadsföringsmiljön för informationsrevolutionen, och påstår att den har pågått i 

flera decennier. Författarna poängterar att den nya miljön, som har skapats av framsteg i 

datorer, kommunikation, information och andra digitala tekniker, betyder att företag inte 

längre kan förvänta sig att kunderna aktivt ska söka sig efter de och att de inte längre 

alltid kan kontrollera konversationerna som tar plats om deras varumärken. Genom 

denna digitalisering har den traditionella återförsäljarens roll förändrats och kunders 

efterfrågningar samlas inte längre endast i de fysiska butikerna utan även online 
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(Niemeier et al. 2013). Författarna talar om svårigheter som företag med traditionella 

försäljningskanaler har stött på eftersom att det, innan uppkomsten av digitala 

försäljningskanaler, var svårare för företag att expandera globalt och förverkliga 

strategier om gränsöverskridande detaljhandel.  

 

Digitaliseringen har tillåtit marknadsförare och konsumenter att kommunicera med 

varandra på nya sätt och därmed har traditionella försäljningskanaler på senare år stött 

på en ny utmaning eftersom att interaktioner med kunder allt mer äger rum via hemsidor 

på internet (Fill 2013; Williams & Dargel 2004). I en digital miljö har företag lättare att 

lära sig mer om kunden och på så sätt skapa produkter och tjänster som är 

skräddarsydda för individuella kundbehov (Kotler et al. 2012). E-handelns tillväxt 

beskrivs dock av Solomon et al. (2013) som ett dubbeleggat svärd - å ena sidan kan 

marknadsförare nå kunder över hela världen även om de fysiskt lokaliserat är 100 mil 

bort, men samtidigt kommer konkurrensen inte bara längre från närliggande fysiska 

butiker utan även från tusentals hemsidor som sträcker sig över hela världen. 

 

Mellan åren 2002 och 2012 växte detaljhandeln på nätet med 15-25 procent varje år 

(Jiang & Balasubramanian 2014). Med de digitala framstegen som gjorts öppnas 

möjligheten upp för företag att kunna kommunicera med sina kunder både i stora 

grupper och med enskilda individer (Kotler et al. 2012). Enligt SCB (2015) har 89 

procent av 16-85 åringar i Sverige tillgång till internet i hemmet och så mycket som 70 

procent av befolkningen har någon gång handlat tjänster eller varor via internet. På 

senare år har det även skett stora framsteg i utvecklingen av mobila kommunikationer 

och användandet av mobiler och surfplattor (Fill 2013). Internet Society (2015) 

rapporterar att åtminstone 71 procent av befolkningen i världen kommer att använda sig 

av internet på sina mobiltelefoner år 2019. Detaljhandelsföretag blir pressade av 

användare av mobiltelefoner att inse fördelar som kommer med mobilhandel och att 

inkludera köp via mobiltelefoner i sina system (Krum 2010).  

 

Williams och Dargel (2004) talar om att internet erbjuder stora strategiska möjligheter 

för företag men att dessa möjligheter endast kan uppnå maximal effekt när 

organisationen försiktigt planerar inför tjänstemötet i den digitala miljön. Författarna 

talar om att företag i en onlinemiljö bör erbjuda, i planerandet och designandet av 

hemsidan, information som stimulerar kundernas sinnen och genom detta ge kunderna 
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en känsla av närvaro och interaktivitet. Den kontroll som företag utövar på kunder via 

miljömässiga stimuli i fysiska kanaler minskas när kunder själva kan lösa de 

navigeringsproblem som fysiska kanaler traditionellt har löst åt de (Williams & Dargel 

2004). Eftersom att kunder som handlar i en e-butik känner att de kan kontrollera 

mediet (till exempel en dator eller en mobiltelefon) upplever de en högre känsla av 

kontroll (Kolesar & Galbraith 2000). Studier visar att en hög nivå av upplevd kontroll 

bland kunder resulterar i en högre nivå av tillfredställelse (ibid).  

 

Williams och Dargel (2004) påtalar även att internet ger konsumenter möjligheten att 

själva minimera risken för missnöje efter köp genom att erbjuda bekväma sätt att 

utforska ett större urval av produkter samt möjligheten att jämföra pris och 

produktattribut. Kolesar och Galbraith (2000) styrker dock på att den flexibilitet som 

behövs för att kunden ska få en förhöjd känsla av kontroll är svårare att etablera i en 

digital miljö eftersom att tekniska lösningar inte erbjuder samma nivå av omedelbar 

personalisering och flexibilitet som kan tillhandahållas via direkt personlig interaktion. 

 

3.1.3 Multikanal 

Idén om att ett företag skulle kunna nå ut till sin målgrupp genom användandet av 

endast en kanal har för länge sedan förkastats och istället har användande av en 

variation av kanaler visat sig vara mer mycket mer effektiv (Fill 2013). Detta koncept 

kallas för multikanal och går, enligt Levy et al. (2014), ut på att använda sig av mer än 

en kanal för att sälja och leverera produkter och tjänster till kunder. Konsumenter får en 

känsla av trygghet genom att söka information, köpa produkter och jämföra dem med 

hjälp av flera kanaler i och med att det underlättar köpprocessen (Venkatesan & Kumar 

2004). Berman och Thelen (2004) påtalar att flera studier visar att multikanalkunder 

spenderar mer än de som begränsar sina shoppingupplevelser till enstaka 

försäljningskanaler. Zhang et al. (2010) talar om hur viktigt multikanal är i skapandet av 

strategiska fördelar när man konkurrerar med andra företag, genom att utveckla resurser 

som konkurrenter inte kan duplicera.  

 

Venkatesan et al. (2007) understryker vikten av att upprätthålla ett flertal 

försäljningskanaler för att skapa en hållbar tillväxt i en konkurrenskraftig miljö där 

konsumenter har möjlighet att byta leverantörer vid dåligt bemötande och brist på 

lösningar. Zhang et al. (2010) påtalar att företag som har fysiska butiker aktivt väljer att 
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tillsätta kanaler som internet och mobiltelefoner för att exploatera de ekonomiska 

fördelarna. De menar att företag då får möjligheter att expandera sina marknader utan 

att behöva öppna ytterligare butiker. Vidare förklarar de att kombinationen av kanaler 

ger en övergripande bild av hur företagen kan tillfredsställa konsumenter genom att 

övervinna bristerna i varje kanal. Om en kanal inte tillfredsställer konsumenten har de 

möjligheten att byta kanal och fortsätta handla inom företaget (Zhang et al. 2010; 

Berman & Thelen 2004).  

 

Med tillväxten i digital försäljning har konceptet multikanal blivit en prioritet för 

företag i alla sektorer, synnerligen fysiska butiker (Frasquet et al. 2015). Eftersom att ett 

konkurrerande erbjudande finns tillgängligt på internet bara några klick bort är 

användandet av flera kanaler även viktigt för att fysiska butiker ska kunna konkurrera 

(Shankar et al. 2003). Zhang et al. (2010) påtalar dock problematiken kring att lägga till 

nya kanaler i rådande affärsmodeller. Författarna menar att företag är rädda för 

kannibalisering där försäljningen från den första kanalen flyttas till den nya och 

missgynnar den förstnämnda kanalen. Avery et al. (2012) understryker att detta är fullt 

möjligt om en kanal introduceras och har attribut som är befintliga i existerande kanaler. 

 

3.2 Omnikanal 

Omnikanal är ett koncept som är vidareutvecklat från multikanal och innebär att företag 

har en full integration mellan befintliga marknadsföringskanaler (Piotrowicz & 

Cuthbertson 2014). Målet med omnikanal är att kombinera fördelarna med digitala och 

icke digitala kanaler för att skapa en sömlös upplevelse för konsumenterna (Zhang et al. 

2010; Verhoef et al. 2015). En sömlös upplevelse beskriver Pophal (2015) som en 

upplevelse där interaktionerna mellan kunden och företaget hålls genomgående genom 

flera kanaler. Bell et al. (2014) föreslår att detta koncept är något som 

detaljhandelskunder har anammat i sitt beteende och betraktelsesätt, genom att de idag 

gärna använder både online och offlinekanaler. Författarna menar att för att 

detaljhandlare ska kunna blomstra i denna nya “omnikanal-miljö” behöver de se över 

hur de väljer att leverera information och produkter till sina kunder. 
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3.2.1 Från multikanal till omnikanal 

 

Figur 1. “Difference between Multi-channel and Omni-channel commerce”, Martjack (Lahoti 2014). 

 

Verhoef et al. (2015) påtalar att multikanal har under det senaste decenniet varit ett hett 

ämne inom detaljhandel men noterar att en omvändning nu har börjat, där man går mot 

omnikanal istället. Författarna menar att detaljhandel med ett omniperspektiv erbjuder 

istället möjligheten för en bredare syn på hur konsumenter influeras och rör sig via olika 

försäljningskanaler. Utvecklingen från multi- till omnikanal innebär att istället för en 

division mellan fysiska och digitala butiker rör sig kunder fritt mellan de olika 

försäljningskanalerna i en ensamstående transaktion (Piotrowicz & Cuthbertson 2014). 

Man talar om att företaget går från att definieras som “kanalcentrerat” till 

“kundcentrerat” (Brynjolfsson et al. 2013).  

 

Hansen (2015) argumenterar vidare att övergången från multikanal till omnikanal 

innebär att företag riskerar att stöta på en rad problem gällande teknisk kapabilitet 

och hur organisationen styrs. Zhang et al. (2010) påtalar att organisationer stöter på 

problem med att skapa passande organisationsstrukturer i arbetet med multikanal, vilket 

enligt Hansen (2015) är detsamma för omnikanal. Hansen (2015) argumenterar att 

företag behöver arbeta mot gemensamma mål oavsett vilken kanal man arbetar i och 

detta för att skapa en enhetlig bild av varumärket som presenteras. Pophal (2015) påtalar 

att även marknadsföringen mellan olika kanaler kan skilja sig åt men att den behöver 

vara sammanhängande och konsistent i alla kanaler. 

 

Omnikanal innebär att kunden inte ser någon skillnad mellan den digitala och fysiska 

världen (Zhang et al. 2010). I och med introduktionen av mobila kanaler, sociala 
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medier, surfplattor och integrationen mellan dessa kanaler, både online och offline, 

förändras servicelandskapet kontinuerligt (Verhoef et al. 2015). Brynjolfsson et al. 

(2013) påtalar att förr i tiden var fysiska butiker unika genom att låta konsumenter 

känna på produkter och ge en omedelbar tillfredsställelse, medan digitala butiker 

däremot försökte att imponera på konsumenter genom att ha ett brett sortiment, lägre 

priser och innehåll som bedömningar från andra kunder. Författarna understryker att 

detaljhandeln nu genomgår en förändring där fokus ligger på att skapa en enhetlig 

kundupplevelse samt att distinktionen mellan fysiska och digitala butiker kommer att 

försvinna, där den fysiska butiken blir mer som en utställningslokal, ett så kallat 

showroom, där företag kan visa upp sina produkter. Detta på grund av den tekniska 

utvecklingen som skapar möjligheter att komplettera fysiska butiker med virtuellt 

innehåll som tillgängliggörs genom till exempel mobiltelefoner och surfplattor (ibid). 

Bell et al. (2014) understryker att frågan företag idag behöver ställa är inte längre om 

man ska införa ett omnikanals-tänk i sina strategier eller inte, utan hur man ska införa 

det så effektivt som möjligt. De styrker att funktioner som associeras med omnikanal 

som ursprungligen uppfattades som trevliga tillägg för detaljhandlare nu uppfattas som 

nödvändigheter. 

 

3.2.2 Tekniska förändringar 

En av de viktigaste anledningarna till varför omnikanalslösningar är relevanta för 

företag är den tekniska utvecklingen (Bernstein et al. 2008). I takt med den utvecklande 

tekniken börjar e-handel bli en naturlig del av företags strategier eftersom kunder 

förväntar sig ha tillgång till onlinekanaler (Herhausen et al. 2015). Brynjolfsson (et al. 

2013) påtalar att tekniken tillför möjligheter för detaljhandlare att skräddarsy 

erbjudanden till konsumenter genom att till exempel skicka kuponger till deras 

mobiltelefoner när de går igenom den fysiska butiken. De understryker att en kritisk 

faktor som möjliggör utvecklingen av platsbaserade applikationer på mobiltelefoner är 

dessa tekniska förändringar. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) argumenterar vidare att 

tillgången till internet i mobiltelefoner och sociala medier påverkar detaljhandlare och 

deras varumärke eftersom de inte kan kontrollera vad konsumenter tycker och säger om 

dem. Dessutom kan konsumenter jämföra priser och istället gå till konkurrenter om de 

inser att varan finns att anskaffa till ett lägre pris (Brynjolfsson et al. 2013).  
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Brynjolfsson et al. (2013) påtalar att tekniken och dess utveckling kan skapa utmaningar 

för organisationer, men att det även finns möjligheter om man lyckas använda den 

tekniska utvecklingen till sin fördel. Bell et al. (2014) talar om att fysiska butiker kan 

växa ekonomiskt genom att förbättra den information de erbjuder online om icke 

digitala produktattribut och på så sätt ge kunden en möjlighet att påbörja en transaktion 

online innan kunden går in i butiken och slutför köpet. Kilcourse och Rosenblum (2015) 

påtalar dock att de största hindren för företag som vill arbeta med omnikanal har att 

göra med tekniken eftersom att de flesta existerande IT-system för detaljhandlare i hög 

grad är produktorienterade och räknar ofta inte med kunddimensionen. Organisationer 

som strävar efter att arbeta med en omnikanalslösning behöver därför investera i 

datainsamlingen och IT-lösningar (Hansen 2015). Författaren argumenterar att det är 

kostsamt men väsentligt för att få strategin att fungera. Enligt Zhang et al. (2010) är det 

nödvändigt att skapa databaser som samlar information från de olika kanalerna för att 

analysera innehållet och få en övergripande bild av kunderna oavsett vilken kanal de 

handlar i. Det innebär att företag har en möjlighet att förstå var de ska placera sina 

resurser för att bli lönsamma och nå sina konsumenter på ett effektivt sätt (Hansen 

2015). 

 

3.2.3 Konsumenten i centrum 

I dagens samhälle har konsumenter möjligheter att ständigt vara uppkopplade och 

jämföra priser för att sedan bestämma sig om de vill handla i fysiska eller digitala 

butiker (Brynjolfsson et al. 2013). Piotrowicz och Cuthbertson (2014) betonar att 

konsumenter blir alltmer krävande och förväntar att ha ett brett sortiment när de ska 

handla. Bell et al. (2014) understryker att kunder söker information från andra kunder 

genom att interagera på internet, vare sig det handlar om att ranka eller recensionera 

produkterna på detaljhandlarens hemsida. Författarna påtalar även att andra kunders 

sociala kapital och åsikter spelar en stor roll i köpprocessen eftersom det minskar 

osäkerheten kring produkterna. Den information som tillhandahålls online skapar även 

möjligheter för kunden att noggrant undersöka och jämföra produkter i lugn och ro för 

att sedan besöka fysiska butiker för att utvärdera icke-digitala attribut och anskaffa 

produkter om vederbörande känner sig tillfredsställd med vad som erbjuds 

(Brynjolfsson et al. 2013). Kunder kan alltså söka information om pris, lagerhållning 

och sortiment på internet för att anskaffa produkter i fysiska butiker och vice versa (Bell 

et al. 2014).  
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Inom detaljhandeln börjar kunden spela en aktiv och central roll kring organisationers 

aktiviteter (Gummesson 2008). Verhoef et al. (2015) understryker att kundfokus är en 

stark drivkraft till varför detaljhandlare väljer att implementera omnikanalslösningar. I 

2014 påstods det att omnikanalkunder shoppar oftare och slösar 3,5 gånger mer än 

andra typer av kunder (Hartjen 2014). Genom att sätta kunden i centrum och skapa en 

integrerad och sömlös shoppingupplevelse kan organisationer skapa värde för 

konsumenter och på så sätt få lojala kunder (Herhausen et al. 2015). Grönroos (2008) 

argumenterar vidare att en strategi där serviceperspektivet står i fokus skapar 

konkurrensfördelar för organisationer. Drivkraften, enligt Grönroos (2008), går ut på att 

erbjuda kunder hjälp med såsom klagomålhantering, fakturering, uppmärksamhet, 

information och värdehöjande komponenter. Författaren påtalar att företag i grund och 

botten erbjuder sina kunder en tjänst, oavsett vad de producerar. Genom att tillgodose 

sina kunder med lösningar som bidrar till värdeskapande i det dagliga livet kan företag 

skapa strategier för att skapa relationer och se till att de kontinuerligt handlar inom deras 

kanaler (Grönroos 2008). Även Agatz et al. (2008) understryker att kunder påverkar 

aktiviteterna i företag, samt att de börjar bli alltmer kundinriktade för att skapa en 

sömlös upplevelse och tillfredsställa dem. 

 

3.2.4 En sömlös shoppingupplevelse 

Företag har börjat inse att integration mellan kanalerna är essentiellt och strävar därför 

att ha en fullständig integration genom att implementera omnikanalslösningar 

(Piotrowicz & Cuthbertson 2014). Dessa lösningar ger konsumenter möjlighet att 

konsumera genom olika kanaler på egna villkor, oavsett tid och plats, och erbjuder en 

sömlös shoppingupplevelse (Beck & Rygl 2015). Konsumenter kan till exempel 

anskaffa en produkt i en virtuell butik och återlämna den i en fysisk butik om hen inte är 

nöjd med produkten (ibid). De digitala kanalerna kan tillförse konsumenter med 

information om priser, utvärderingar från medkonsumenter och obegränsat urval av 

produkter, medan de fysiska kanalerna ger konsumenterna en möjlighet att känna på 

produkterna och få direkt kontakt med anställda vilket kan skapa en grad av 

tillfredsställelse, samt att de får tillgång till produkterna direkt på plats (Agatz et al. 

2008; Avery et al. 2012). Integrationen mellan kanalerna tillför möjligheter för 

organisationer att få konsumenter att anskaffa produkter genom olika 

distributionskanaler för att öka försäljningen och få högre vinst (Herhausen et al. 2015). 
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Omnikanalslösningar ställer därför krav på service, integration, tillgänglighet och 

kommunikation mellan kanalerna för att skapa en sömlös och friktionsfri 

shoppingupplevelse för konsumenterna (Zhang et al. 2010).   

 

Solomon et al. (2013) ger exempel på en strategi som är i enlighet med integrerade 

försäljningskanaler och används mer och mer av europeiska återförsäljare, “click and 

collect”. Författarna menar att denna strategi tillåter företag att maximera potentialen av 

både sina traditionella och digitala försäljningskanaler och går ut på att kunder använder 

företagets hemsida för att söka efter, beställa och betala för en produkt (“click”) och 

sedan går till den fysiska butiken för att hämta produkten (“collect”). Solomon et al. 

(2013) menar att kunden på så sätt slipper det krångel som de upplever när de väntar på 

leverans av produkter som är beställda från internet. 

 

Enligt Herhausen et al. (2015) finns det två tillvägagångssätt att tillämpa integrationen 

mellan offline och online kanaler: (1) tillhandahålla information och tillgång till internet 

i den fysiska butiken (offline-online integration), och (2) tillhandahålla information om 

fysiska butiker i virtuella butiker. Huvudsakligen ger omnikanaler kunder en möjlighet 

att kunna kombinera fördelarna med de olika kanalerna, vilket gradvis leder till 

förbättrad kundservice, ökad försäljning och kundlojalitet - aspekter som bör motivera 

återsäljare att implementera dessa strategier (Zhang et al. 2010; Dholakia et al. 2010). 

Brynjolfsson et al. (2013) skriver att för att implementera framgångsrika omnikanaler 

bör företag anpassa sina mest framgångsriktiga metoder från både online och offline-

världen till områden som inkluderar prissättning, att designa kundens 

shoppingupplevelse och att bygga förhållanden med kunder, alltså bör konsumenten 

vara i centrum i ett omnikanals-tänk. Brynjolfsson et al. (2013) betonar att relationer 

med kunder och innehållet i marknadsföringen kommer att spela en större roll i 

framtiden, samt att konsumenternas roll är en viktig aspekt som bör beaktas när 

strategier utformas. 

 

3.3 Innehållsmarknadsföring 

Innehållsmarknadsföring kan definieras som en process där företag levererar det 

innehåll som ens publik söker efter, i de ställen som de söker efter det (Patrutiu Baltes 

2015). Det är en viktig faktor när det kommer till att skapa en enhetlig och friktionsfri 

shoppingupplevelse för konsumenter (Kumar et al. 2016). Patrutiu Baltes (2015) menar 
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att med användandet av innehållsmarknadsföring strävar man efter att öka 

medvetenheten om företagets varumärke inom ens målgrupp och få en förhöjd lojalitet 

hos dessa konsumenter. Hon styrker att genom innehållsmarknadsföring tillhandahåller 

företag konsekvent och värdefull information som gör deras konsumenter mer 

intelligenta, vilket i sin tur leder till att konsumenter belönar företagen med deras köp 

och lojalitet. För att skapa en sömlös shoppingupplevelse för sina kunder, i enlighet med 

omnikanal, behöver företag alltså tillhandahålla information om produkterna, vare sig 

konsumenter väljer att anskaffa produkter i mobilen, på företagets hemsida eller i 

fysiska butiker (Keller 2010).  

 

Keller (2010) påtalar att ha en blandning av information, underhållning och erfarenheter 

i marknadsföringskanaler kan ha kognitiva och affektiva effekter på konsumenter. 

Författaren understryker att dessa kombinationer skapar interaktiva processer där 

konsumenterna kan interagera med varandra och med andra medkonsumenter. Keller 

(2010) påtalar även att genom att tillhandahålla information och kommunicera på ett 

effektivt sätt kan företag skylta produkter de erbjuder, skapa relationer, få lojala kunder 

och samtidigt stärka varumärket. 

 

Även Kumar et al. (2016) påtalar att företag kan stärka sitt varumärke genom att skapa 

innehåll som är övertygande samt att skapa interaktiva budskap i samtliga kanaler för att 

få konsumenter att engagera sig. Författarna understryker att den tekniska utvecklingen 

tillför både möjligheter och svårigheter. Om en konsument är missnöjd med en produkt 

eller den service som erbjuds har vederbörande medel att uttrycka detta i olika kanaler 

och påverka företagen negativt (Kumar et al. 2016). Det finns även möjligheter eftersom 

konsumenter i dagens samhälle börjar blir alltmer kritiska till massmarknadsföring och 

vänder sig istället till marknadsföring som är interaktiv och betydelsefull (Bankstone 

2016). Även Barregren och Tegborg (2013) understryker att syftet med 

innehållsmarknadsföring är att generera och upprätthålla relationer. Författarna menar 

att det är ett medel för att attrahera potentiella kunder, övertyga dem att bli betalande 

kunder och skapa lojala relationer för att få dem att återkomma. Bankstone (2016) 

påtalar att budskapen behöver förmedlas på olika sätt beroende på vad det är för typ av 

kanal, och att innehållet i en mobiltelefon inte kan se likadant ut som på internet 

eftersom tekniken på dessa medium skiljer sig åt. Barregren och Tegborg (2013) påstår 

att det inte finns en specifik lösning för att skapa tilltalande marknadsföring, utan att 
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kommunikationen varierar beroende på vad det för typ av plattfrom. De menar att 

företag behöver resonera kring varumärkets personlighet och sedan försöka överföra 

känslan som företag vill förmedla. 
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4 Empirisk och teoretisk analys 

I detta kapitel presenterar vi vårt insamlade empiriska material som knyts samman med 

valda teorier från den teoretiska referensram vi har byggt upp. Vi har strukturerat upp 

detta kapitel med rubrikerna Förändringar inom detaljhandeln, En sömlös 

shoppingupplevelse och Från massmarknadsföring till innehållsmarknadsföring. Nedan 

presenterar vi en lista på de personer vi har intervjuat för vår undersökning: 

 

 Robin Ålander. Marknadschef på Design Online. 

 Mattias Pihlström. Grundare och vice VD på Brightstep. 

 Sten Selin. VD på Viskan. 

 Carin Blom. Detaljhandelsanalytiker på PostNord. 

 Helene Carlsson. VD på Grandpa. 

 
 

4.1 Förändringar inom detaljhandeln 

Brynjolfsson et al. (2013) talar om att detaljhandeln genomgår en förändring där fokus 

ligger på att skapa en sömlös upplevelse och att distinktionen mellan fysiska och 

digitala butiker kommer att försvinna där den fysiska butiken kommer att vara som ett 

showroom. Selin talar om utvecklingen som sker i detaljhandeln och menar att fysiska 

butiker är kostsamma men att företag väljer att använda kanalen för att skapa en slags 

hemvist och psykologisk betydelse för att kunden ska känna en tillhörighet. Han menar 

att den digitala butiken är viktig men att den fysiska butiken är lika betydelsefull och 

styrker det som Brynjolfsson et al. (2013) presenterar och påtalar att den fysiska butiken 

kan finnas till som ett showroom där företag kan skylta sina produkter. Carlsson 

framhåller vidare att köpbeteendet hos konsumenter har drastiskt ändrats under de 

senaste åren och att detta är en faktor som företag måste ha i åtanke för att kunna ligga i 

framkant. 

 

4.1.1 Fysiska butiker 

Fill (2013) betonar att den fysiska köpupplevelsen ger många kunder betydelsefull 

underhållning, att den tillfredsställer deras behov för sociala interaktioner och att det är 

osannolikt att konsumenter kommer välja att kasta bort den upplevelsen för att endast 

använda sig av digitala försäljningskanaler. Carlsson understryker detta och säger att 

kunder fortfarande värderar gamla värden. Hon menar att fysiska butiker tillhandahåller 
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en känsla av trygghet som skapar en möjligheter för kunder att gå in i butiken och 

socialisera med personalen och andra kunder. Hon påtalar att detta gör upplevelsen 

personlig och mänsklig och att den fysiska mötesplatsen är något som konsumenter 

fortfarande upplever som viktigt. Balasubramanian et al. (2005) understryker detta och 

påtalar att atmosfären i en fysisk butiksmiljö kan vara en drivkraft för vilket val av 

försäljningskanal kunden gör, till exempel att en konsument som ser shopping som en 

möjlighet att slappna av eller att socialisera kommer att välja att handla i en fysisk 

butik.   

 

Blom menar att den fysiska butiken i synnerhet skapar en trygghetsfaktor för 

konsumenter i vissa branscher, som till exempel när man ska köpa kläder och skor. Hon 

påtalar att konsumenter gärna vill ha den tryggheten i att veta att man kan vända sig till 

en fysisk plats för att få det personliga bemötandet. Det personliga bemötandet och 

faktumet att man får produkterna direkt i fysiska butiker är, enligt Blom, en stor styrka 

för både företag och konsumenter. Det kan även kopplas till Agatz et al. (2008) och 

Avery et al. (2012) som menar att de fysiska kanalerna ger konsumenterna en möjlighet 

att känna på produkterna och få direkt kontakt med anställda, vilket kan skapa en grad 

av tillfredsställelse, samt att de får tillgång till produkterna direkt på plats.  

 

Vidare påtalar Chang (2009) att fysiska butiker inte ska glömmas bort eftersom att de, 

speciellt idag, kan agera som reklamtavlor för varumärken. Hon beskriver fysiska 

butiker som förlängningar av företagets varumärke, med många tillfällen att ge liv till 

ett varumärke och förstärka positiva uppfattningar. Även Selin understryker vikten av 

fysiska butiker och menar att om en kund passerar en fysisk butik kommer konsumenten 

påminnas om varumärket, vilket leder till att de söker information på internet och 

eventuellt handlar i den kanalen. 

 

4.1.2 Digitala butiker 

Under de senare åren har det skett stora framsteg i utvecklingen av mobila 

kommunikationer och användandet av mobiler och surfplattor (Fill 2013). Verhoef et al. 

(2015) talar om att med introduktionen av mobila kanaler, sociala medier, surfplattor 

och integrationen mellan försäljningskanaler, både online och offline, förändras 

servicelandskapet kontinuerligt. Blom, Selin, Ålander och Philström påtalar att 

digitaliseringen är den största trenden och effekten som har påverkat detaljhandeln. 
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Blom menar att utvecklingen av tekniken går allt snabbare och att det säkerligen 

kommer hända mer framöver. Internet Society (2015) rapporterar att åtminstone 71 

procent av befolkningen i världen kommer att använda sig av internet på sina 

mobiltelefoner år 2019. Krum (2010) menar att detaljhandelsföretag blir pressade av de 

som använder mobiltelefoner att inse fördelar som kommer med mobilhandel och att 

inkludera köp via mobiltelefoner i sina system. Blom, Selin, Ålander och Philström 

argumenterar, precis som Krum (2010), att mobiltelefonen kommer att spela en väldigt 

stor roll i den tekniska utvecklingen då kunder har möjlighet att handla var de vill och 

hur de vill oavsett var de befinner sig. Detta kan kopplas till Kolesar och Galbraith 

(2000) som skriver att kunder blir mer tillfredsställda när de upplever att de kan 

kontrollera mediet, vilket är fallet i användandet av både datorer och mobiltelefoner. 

Blom, Ålander och Selin menar att den tekniska utvecklingen har präglat detaljhandeln i 

stort, där kunder förväntar sig att företag ska vara tillgängliga och leverera varor 

snabbare.  

 

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) betonar att konsumenter blir alltmer krävande och 

förväntar att ha ett brett sortiment när de ska handla. Blom styrker detta och menar att 

konsumenter blir mer krävande på internet eftersom de har möjligheter att handla hos ett 

större urval av aktörer. Ålander och Blom menar att fördelarna med att ha en digital 

butik leder till att företag har möjlighet att ha ett brett sortiment. Blom menar att även 

fast e-handeln endast ligger på sju procent av den totala handeln så kan man praktiskt 

taget ha tillgång till hela sortimentet på internet. Ålander påtalar att skyltningen av 

produkterna sker på hemsidan, vilket leder till att de inte tar plats på samma sätt som i 

butik och att man därför kan ha ett större lager. Vidare argumenterar han att sortimentet 

och tillgängligheten blir annorlunda, vilket även Blom understryker och menar att den 

digitala miljön innebär att företag kan ha ett bredare sortiment på internet och sedan 

erbjuda storsäljare i butiker.  

 

Både Blom och Ålander framhåller att konsumenter tycker att internet är en bekväm 

kanal att handla i. Blom menar att konsumenterna börjar i takt med tekniken bli 

betydligt mer pålästa och behöver därför inte alltid ha personlig service. Det kan 

kopplas till William och Dargel (2004) som påtalar att internet ger konsumenten 

möjligheten att själva minimera risken för missnöje efter köp genom att erbjuda 

bekväma sätt att utforska ett större urval av produkter samt möjligheten att jämföra pris 
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och produktattribut. Författarna menar att en digital försäljningskanal erbjuder kunden 

sparad tid, bekvämlighet och en förminskad risk för att kunden ska bli missnöjd på 

grund av en förbättrad tillgång till information. Blom och Ålander menar att e-handeln 

ger konsumenter tillgång till information som gör att de enkelt kan gå vidare för att göra 

ett köpbeslut. De framhåller att den information konsumenter söker i butiken kan de få 

via internet utan att behöva slösa på sin tid och samtidigt ta del av utvärderingar från 

andra kunder, samt jämföra priser från olika leverantörer. Agatz et al. (2008) och Avery 

et al. (2012) påtalar att de digitala kanalerna kan till exempel tillförse konsumenterna 

med information om priser, utvärderingar från medkonsumenter och obegränsat urval av 

produkter, vilket Blom och Ålander menar uppskattas hos konsumenter. 

 

4.2 En sömlös shoppingupplevelse 

Pophal (2015) beskriver en sömlös upplevelse som en upplevelse där interaktionerna 

mellan kunden och företaget hålls genomgående genom flera kanaler. Zhang et al. 

(2010) menar att omnikanal innebär att kunder inte ser någon skillnad mellan den 

digitala och fysiska världen. Selin, Blom och Pihlström styrker detta och anser att 

omnikanal handlar om att kunder ska få samma upplevelser, vare sig de väljer att handla 

i fysisk eller digital butik. Selin och Blom menar att det är företaget som ska skapa en 

sömlös och integrerad shoppingupplevelse för att tillfredsställa och komma närmare 

kunden. 

 

4.2.1 Från multikanal till omnikanal 

Övergången från multikanal till omnikanal innebär att företag riskerar att stöta på en rad 

problem (Hansen 2015). Verhoef et al. (2015) påtalar att en övergång till omnikanal 

erbjuder företag möjligheten för en bredare syn på hur konsumenter rör sig via olika 

försäljningskanaler och influeras. Blom styrker detta och påtalar att en av svårigheterna 

ligger i att integrationen behöver vara konsistent genom alla kanaler och kopplas på ett 

effektivt sätt för att skapa en sömlös shoppingupplevelse. Zhang et al. (2010) påtalar att 

organisationer stöter på problem med att skapa passande organisationsstrukturer i 

arbetet med multikanal, vilket enligt Hansen (2015) är detsamma för omnikanal. Blom 

och Selin menar att företag behöver anställa ny kompetens i ledningsgrupper och 

styrker att övergången från multikanaler till omnikanaler innebär att det krävs resurser, 

tid, kraft och energi. Ålander och Carlsson håller med och argumenterar att man 

behöver ändra på organisationsstrukturer för att få alla parter i ett företag inblandade i 
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förändringsprocessen. Blom, Ålander och Selin menar att det är problematiskt, både 

ekonomiskt och strukturellt, för organisationer. De menar att företag behöver lära sig ett 

helt nytt sätt att tänka på eftersom man sätter kunden i centrum. Hansen (2015) 

argumenterar att företag behöver arbeta mot gemensamma mål oavsett vilken kanal man 

arbetar i. Blom och Selin argumenterar vidare att e-handeln tidigare har skötts i 

“vänsterhanden”, att det sågs som en bisyssla, men att företag nu börjat tänka mer 

strategiskt kring e-handel. Vidare argumenterar de att det nya tankesättet skapar ett nytt 

fokus och på så sätt rör om befintliga strukturer.   

 

Blom och Carlsson menar att övergången från multikanaler till omnikanaler är 

nödvändig samt att företagen börjar inse att det något som krävs. De påtalar att företag 

kan vara starka i en försäljningskanal, men att kombinationen av flera kanaler skapar 

fler fördelar för både företag och kunder.  Även Zhang et al. (2010) påtalar att 

kombinationen av kanaler ger en övergripande bild av hur företagen kan tillfredsställa 

konsumenter genom att övervinna bristerna i varje kanal. Blom, Carlsson och Selin 

styrker detta och menar att kunder rör sig mellan försäljningskanalerna och blir lojala 

gentemot företag när det finns fler möjligheter för dem att anskaffa produkter. Vidare 

argumenterar Blom att företag behöver knyta ihop respektive kanal för att få fördelar 

från de olika kanalerna. Zhang et al. (2010) påstår att om en kanal inte tillfredsställer 

konsumenten har de möjligheten att byta kanal och fortsätta handla inom företaget. 

Blom understryker att det innebär att företag har potential att öka omsättningen när de 

erbjuder flera kanaler och sätter kunden i fokus. Zhang et al. (2010) påtalar att företag 

som har fysiska butiker aktivt väljer att tillsätta kanaler som internet och mobiltelefoner 

för att exploatera de ekonomiska fördelarna. De menar att företag då får möjligheter att 

expandera sina marknader utan att behöva öppna ytterligare butiker, vilket Blom och 

Selin menar är en fördel men även en nödvändighet i dagens digitala värld. 

 

4.2.2 Den tekniska utvecklingen 

Selin och Blom påtalar att företag är villiga att implementera omnikanaler men att 

problematiken ligger i att det är komplext och kostsamt. Detta styrks av Hansen (2015) 

som menar att organisationer som strävar att bilda omnikanaler behöver investera i 

datainsamling och IT-lösningar. Författaren menar att det är kostsamt men väsentligt för 

att få strategin att fungera, vilket även understryks av Blom, Ålander och Selin. Enligt 

Zhang et al. (2010) är det nödvändigt att skapa databaser som samlar information från 
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de olika kanalerna för att analysera innehållet och få en övergripande bild av kunderna 

oavsett vilket kanal de handlar i. Det innebär att företag har en möjlighet att förstå var 

de ska placera sina resurser för att bli lönsamma och nå sina konsumenter på ett 

effektivt sätt (Hansen 2015).  

 

Selin håller med Zhang et al. (2010) och talar om att företag exempelvis kan skicka ut, 

så kallade, remarketing mail till kunder som inte slutför sitt köp och avbryter köpet i 

kundkorgen, i ett försök att få kunden att återvända till hemsidan och ta vid där de var 

sist. Han menar att det finns tredje parter som kan tillhandahålla dessa lösningar men att 

dessa parter egentligen inte har en övergripande bild över företagets resurser eftersom 

att de ofta inte vet hur lagersaldot ser ut. Selin talar om att dessa tredjepartslösningar 

enbart skickar ut mail där kunden får chansen att slutföra sitt köp (“Är du säker att du 

inte vill ha dessa varor som låg i din kundkorg?”) men har inte i åtanke risken att man 

hänvisar till varor som sedan dess kan vara slutsålda. Han menar dock att företag som 

arbetar med omnikanal använder sig av ett enhetligt system som har koll på lagersaldot 

och skickar mail till kunden som sedan hänvisas tillbaka till sin ursprungliga kundkorg 

med de produkter som fortfarande är tillgängliga. På så sätt menar Selin att genom en 

omnikanalslösning kan företag få en övergripande bild över både kunddata och 

lagersaldot, vilket leder till att de kan skicka ut mail för att försöka få kunden att 

slutföra sitt köp utan att uppröra kunden i det fallet varan inte finns kvar.  

 

Kotler et al. (2012) påtalar att företag har lättare att lära sig mer om sina kunder i en 

digital miljö och på så sätt skapa skräddarsydda erbjudanden för konsumenters 

individuella behov. Carlsson styrker detta och menar att man, via digitala 

försäljningskanaler, får tillgång till mer information om sina konsumenter. Hon påtalar 

att man kan hämta saklig information om vad kunder faktiskt handlar, allt från 

tidpunkten de utförde sitt köp till hur gammal kunden i fråga är. Selin påtalar även att 

datainsamling är viktigt för att kunna skapa erbjudanden som passar kunder för att 

sedan skapa relationer och kundvärde, som han betonar är nödvändigt. Det kan kopplas 

till Brynjolfsson et al. (2013) som påtalar att tekniken tillför möjligheter för 

detaljhandlare att skräddarsy erbjudanden till konsumenter genom att till exempel 

skicka kuponger till deras mobiltelefoner när de går igenom den fysiska butiken. 

Författarna understryker att de tekniska förändringarna är en kritisk faktor som 

möjliggör utvecklingen av platsbaserade applikationer på mobiltelefoner. 
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Niemeier et al. (2013) påtalar även att detaljhandlare med traditionella 

försäljningskanaler har upplevt svårigheter att förverkliga strategier om 

gränsöverskridande detaljhandel innan uppkomsten av internet. Ålander och Blom 

styrker detta och menar att internet skapar möjligheter att nå kunder över hela världen. 

Blom påtalar att segmentet blir bredare och att man kan nå väsentliga kunder, men även 

globala kunder som man tidigare inte haft möjligheten att nå. Även Solomon et al. 

(2013) menar att marknadsförare digitalt har fler möjligheter att nå kunder oavsett var i 

världen företaget befinner sig. 

 

4.2.3 Konsumentens makt 

Inom detaljhandeln börjar kunden spela en aktiv och central roll kring organisationers 

aktiviteter (Gummesson 2008), vilket även Blom, Carlsson, Selin och Pihlström påtalar. 

Verhoef et al. (2015) understryker att kundfokus är en stark drivkraft till varför 

detaljhandlare väljer att implementera omnikanalslösningar, eftersom konsumenter 

enligt Selin, Blom, Carlsson och Pihlström har möjlighet att handla hos flera olika 

aktörer. Grönroos (2008) argumenterar vidare att en strategi där serviceperspektivet står 

i fokus skapar konkurrensfördelar för organisationer. Carlsson och Blom menar att 

företag behöver hitta nya sätt att nå kunden och, precis som Grönroos (2008) resonerar, 

erbjuda konsumenter bra service och således skapa konkurrenskraft. Carlsson påtalar att 

servicekvaliteten är en aspekt som är viktig för företag eftersom omnikanaler handlar 

om att sätta kunden i centrum.  

 

Herhausen et al. (2015) menar att genom att sätta kunden i centrum och skapa en 

integrerad och sömlös shoppingupplevelse kan organisationer skapa värde för 

konsumenter och på så sätt få lojala kunder. Både Blom, Ålander och Carlsson 

argumenterar vidare att serviceperspektivet skapar nöjda och lojala kunder som 

återkommer. Selin menar att det är viktigt att skapa kundvärde eftersom konsumenter 

kan gå till konkurrenter om varan finns att anskaffa i en annan butik och därmed enbart 

konkurrera på pris, vilket Brynjolfsson et al. (2014) understryker är vanligt bland 

konsumenter. Carlsson påtalar att mindre företag i synnerhet måste sätta konsumenten i 

centrum och konkurrera med bra service eftersom att man konkurrerar på andra 

premisser än andra större företag som till exempel kan erbjuda rabatter och liknande. 

Drivkraften i service går, enligt Grönroos (2008), ut på att erbjuda kunder hjälp med 
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såsom klagomålhantering, fakturering, uppmärksamhet, information och värdehöjande 

komponenter. Författaren påtalar att företag i grund och botten erbjuder sina kunder en 

tjänst, oavsett vad de producerar. Genom att tillgodose sina kunder med lösningar som 

bidrar till värdeskapande i det dagliga livet kan företag skapa strategier för att skapa 

relationer och se till att de kontinuerligt handlar inom deras kanaler (Grönroos 2008). 

Carlsson framhåller att företaget Grandpa tillför värde genom att skapa evenemang som 

till exempel konserter och således ge sina kunder en upplevelse. Hon menar att 

aktiviteterna skapar en känsla av tillhörighet som företag vill stå för och förmedla. 

Carlsson framhåller att Grandpa medvetet försöker skapa en speciell atomsfär där 

placeringen av butikerna och miljön runtomkring skapar en känsla av inspiration och 

samhörighet. Även Agatz et al. (2008) understryker att kunder påverkar aktiviteterna i 

företag, samt att företag börjar bli alltmer kundinriktade för att skapa en sömlös 

upplevelse och tillfredsställa sina konsumenter. 

 

Bell et al. (2014) understryker att kunder söker information från andra kunder genom att 

interagera på internet, vare sig det handlar om att ranka eller recensionera produkterna 

på detaljhandlarens hemsida. Författarna påtalar även att andra kunders sociala kapital 

och åsikter spelar en stor roll i köpprocessen eftersom det minskar osäkerheten kring 

produkterna. Carlsson understryker att människor lever i en kultur där människors 

åsikter är viktiga och att konsumenter ständigt påverkas av varandra. Blom påtalar att 

omdömen överlag ger en positiv effekt på försäljningen och att de leder till att kunder 

blir benägna att handla mer. Carlsson påtalar att den digitala utvecklingen har gjort det 

möjligt för kunder att söka information på internet och sedan handla i butiker. Det kan 

kopplas till Brynjolfsson et al. (2013) som understryker att konsumenter undersöker 

varor på internet och sedan väljer att handla i butik om varorna har icke-digitala attribut.  

 

4.2.4 Integrerade försäljningskanaler 

Herhausen et al. (2015) menar att en integration mellan kanaler tillför möjligheter för 

organisationer att få konsumenter att anskaffa produkter genom olika 

distributionskanaler för att öka försäljningen och få högre vinst. Selin håller med detta 

och menar att ett företag som enbart har e-handel i sin affärsmodell har svårare att bli av 

med varor än de som har integrerade och fler försäljningskanaler. Även Blom 

understryker att företag har betydligt mer möjligheter när de tillhandahåller både fysiska 

och digitala kanaler. Selin påtalar att företag i modebranschen som säljer slut på vissa 

storlekar och har svårare att sälja andra kan genom logistiken och integrationen i 
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varuflödet sälja dem i andra kanaler och på så sätt, som Herhausen et al. (2015) betonar, 

öka försäljningen och få högre vinst.  

 

Zhang et al. (2010) och Dholakia et al. (2010) påtalar att möjligheten till att kunna 

kombinera fördelarna med de olika kanalerna leder till förbättrad kundservice, ökad 

försäljning och kundlojalitet, aspekter som bör motivera återsäljare att implementera 

dessa strategier. Det positiva med omnikanaler är enligt Ålander att företag kan ge bra 

service till sina konsumenter. Han menar att om en butik inte har en vara kan de beställa 

den från en annan butik och på så sätt tillfredsställa kunden. Att använda sig av flera 

kanaler skapar, enligt Selin, tillhörighet och trovärdighet gentemot slutkonsumenten. 

Vidare argumenterar han att kombinationen av digitala och fysiska butiker är en bra 

marknadsföringskanal och att man som företag kan använda sig av båda kanalerna för 

att förstärka relationer och varumärket i sig, samt att det behövs på grund av den hårda 

konkurrensen. Även Venkatesan et al. (2007) understryker vikten av att upprätthålla ett 

flertal försäljningskanaler för att skapa en hållbar tillväxt i en konkurrenskraftig miljö 

där konsumenter har möjlighet att byta leverantörer vid dåligt bemötande och brist på 

lösningar. Selin påtalar att dagens konsumenter förutsätter att företag använder sig av 

integrerade försäljningskanaler och blir suspekta när ett företag till exempel inte har en 

digital butik. Vidare argumenterar han att konsumenter idag förväntar sig att både 

fysiska och digitala butiker tillhandahålls. 

 

Enligt Herhausen et al. (2015) finns det två tillvägagångssätt att tillämpa integrationen 

mellan offline och online kanaler. Det ena är att tillhandahålla information och tillgång 

till internet i den fysiska butiken (offline-online integration), vilket en av Selins kunder 

Hemtex har implementerat. Selin framhåller att man via skärmar i butikerna kan lägga 

order via e-handeln på produkter som inte finns i just den butiken man befinner sig i. 

Man kan sedan gå till kassan i den fysiska butiken, betala och få varan hemskickad. Det 

andra tillvägagångssättet Herhausen et al. (2015) framhäver är att tillhandahålla 

information om fysiska butiker i virtuella butiker. Selin understryker att det medför en 

lösning där man kan beställa produkter online och sedan hämta dem i butiker.  

 

Detta kallas enligt Solomon et al. (2013) för click and collect och går ut på att kunder 

använder företagets hemsida för att söka efter, beställa och betala för en produkt 

(“click”) och sedan går till den fysiska butiken för att hämta produkten (“collect”). 
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Solomon et al. (2013) menar att kunden på så sätt slipper det krångel som de upplever 

när de väntar på leverans av produkter som är beställda från internet. Carlsson påtalar 

att även Grandpa använder sig av integrationen som Solomon et al. (2013) och 

Herhausen et al. (2015) presenterar. Hon framhåller att företaget försöker arbeta med att 

synliggöra de digitala butikerna i de fysiska butikerna och vice versa. Exempelvis kan 

man, enligt Carlsson, tillhandahålla interaktiva skärmar i fysiska butiker som kunder 

kan handla på. Vidare argumenterar hon även att hämta och returnera varor i butik är ett 

bra sätt att bemöta kunden och således erbjuda en sömlös shoppingupplevelse. 

 

4.3 Från massmarknadsföring till innehållsmarknadsföring 

Patrutiu Baltes (2015) framhåller att genom innehållsmarknadsföring tillhandahåller 

företag konsekvent och värdefull information som gör deras konsumenter mer 

intelligenta, vilket i sin tur leder till att konsumenter belönar företagen med deras köp 

och lojalitet. För att skapa en sömlös shoppingupplevelse för sina kunder i enlighet med 

omnikanal, behöver företag alltså tillhandahålla information om produkterna, vare sig 

konsumenter väljer att anskaffa produkter i mobilen, på företagets hemsida eller i 

fysiska butiker (Keller 2010). Carlsson och Blom framhåller att konsumenter får 

information om produkter genom företags innehållsmarknadsföring men även från 

andra medkonsumenter som bedömer varor och servicen de får av företagen. Kumar et 

al. (2016) framhåller att om en konsument är missnöjd med en produkt eller den service 

som erbjuds har vederbörande medel att uttrycka detta i flera kanaler och på så sätt 

påverka företagen negativt. Författarna påtalar även att företag kan stärka sitt varumärke 

genom att skapa innehåll som är övertygande och interaktiva i samtliga kanaler för att få 

konsumenter att engagera sig. Selin menar att det börjar bli viktigt för företag att 

utveckla starka varumärken och således skapa en konkurrensfördel, vilket även Patrutiu 

Baltes (2015) styrker.  

 

Ålander framhåller att innehållmarknadsföringen är väldigt viktig för de flesta företag 

som sätter kunden i centrum, vilket är centralt inom omnikanaler. Han menar att ju mer 

personliga och dynamiska företag är i sin marknadsföring, desto bättre är det. 

Bankstone (2016) styrker detta och påstår att kunder blir alltmer kritiska till 

massmarknadsföring i dagens samhälle och vänder sig istället till marknadsföring som 

är interaktiv och betydelsefull. Blom påtalar att det till viss del sker ett skifte från 

massmarknadsföring till personlig marknadsföring. Hon menar att kunder inte vill bli 
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utsatta för massvis med marknadsföringskampanjer utan förväntar sig idag ett mer 

kundanpassat och skräddarsytt innehåll. Vidare argumenterar Ålander att företag gynnas 

av att ha ett dynamiskt innehåll som till exempel nyhetsbrev som är personliga och 

anpassade efter individens behov. Blom påtalar dock att det är en balansgång mellan hur 

personlig man kan vara i sin marknadsföring och menar att företag bör skapa ett intresse 

hos konsumenter utan att kränka deras integritet. Hon framhäver att undersökningar 

visar att kunder värderar sin personliga sfär och menar att företag behöver respektera 

detta. 

 

Barregren och Tegborg (2013) påstår att det inte finns en specifik lösning för att skapa 

tilltalande marknadsföring, utan att kommunikationen varierar beroende på vad det för 

typ av plattform. Enligt Bankstone (2016) behöver budskapen förmedlas på olika sätt 

beroende på vad det är för typ av kanal. Författaren menar att innehållet i en 

mobiltelefon inte kan se likadant ut som på internet eftersom tekniken på dessa medium 

skiljer sig åt. Även Ålander och Blom framhåller att marknadsföringen varierar och ser 

olika ut beroende på vad det är för typ av företag. Barregren och Teborg (2013) betonar 

att företag behöver resonera kring varumärkets personlighet och sedan försöka överföra 

känslan som företaget vill förmedla, vilket enligt Ålander varierar från företag till 

företag. Ålander och Blom menar att vissa kanaler inte är effektiva för att sälja varor 

utan att de existerar för att inspirera konsumenter. Selin och Blom menar att sådana 

aktiviteter bidrar till att stärka varumärken och skapa innehåll som tillför kundvärde. 
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5 Slutdiskussion 

 

I det avslutande kapitlet i vår uppsats presenterar vi de slutsatser som vi har kommit 

fram till utifrån vår teoretiska och empiriska analys. Vi kommer att svara på vår 

forskningsfråga och de syften som vi har presenterat i början av uppsatsen. 

Avslutningsvis lyfter vi fram våra egna reflektioner om forskningsämnet samt ger 

förslag på vidare forskning. 

 
 

5.1 Besvarande av syfte och forskningsfråga 

Omnikanal är ett koncept som börjar bli större inom marknadsföringen. Vi har under 

uppsatsens gång varit ute efter att få en större förståelse av konceptet och hur svenska 

företag inom detaljhandeln kan använda sig av det. Utifrån dessa funderingar la vi 

grunden för uppsatsens forskningsfråga: 

 

 Hur kan företag inom detaljhandeln använda sig av omnikanal för att skapa en 

sömlös shoppingupplevelse för sina kunder? 

 

Med bakgrund i vår forskningsfråga utformade vi vårt syfte. Syftet med denna uppsats 

är att skapa en förståelse för hur svenska företag inom detaljhandeln kan använda sig av 

omnikanal. Detta gör vi genom att undersöka hur: 

 

 företag strategiskt kan integrera traditionella och digitala försäljningskanaler 

samt undersöka för- och nackdelar med de olika kanalerna; 

 företag kan använda sig av innehållsmarknadsföring i sitt omnikanalsarbete för 

att förmedla personliga och interaktiva budskap till sina konsumenter. 

 

Genom den teoretiska och empiriska analys som vi genomfört kommer vi att svara på 

uppsatsens syfte och forskningsfråga. Inledningsvis vill vi redogöra för de tendenser 

och mönster som vi har noterat i vår analys för att sedan diskutera och besvara våra 

delsyften och vår forskningsfråga. 
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5.1.1 Tendenser/mönster från den empiriska och teoretiska analysen 

Under arbetet med vår analys har vi noterat ett flertal tendenser som har lyfts fram i det 

empiriska och teoretiska material som vi har samlat in. Med dessa tendenser vill vi här 

poängtera det som våra respondenter har valt att lyfta fram i intervjuerna för att undvika 

generaliseringar av deras åsikter. De tendenser som vi har skådat under 

uppsatsprocessen är: 

 

 Integrationen mellan kanalerna: Vikten av att ha en integration mellan kanaler 

är enligt våra respondenter stor, eftersom kunder förväntar sig att ha en sömlös 

shoppingupplevelse, oavsett i vilket företag eller kanal de handlar i.  

 

 Serviceperspektivet: I vår undersökning har det framkommit att 

serviceperspektivet är en viktig faktor i arbetet med att skapa en sömlös 

upplevelse. Respondenterna framhöll att företag inte längre enbart kan 

konkurrera med produkter som erbjuds, utan att företag behöver skapa värde 

genom att tillhandahålla bra service och skapa relationer.  

 

 Digitalisering/teknik: Samtliga respondenter ansåg att digitaliseringen är den 

största trenden som har påverkat detaljhandeln. Företag som inte investerar i 

tekniken riskerar att hamna på efterkälken i takt med att konsumenterna blir 

digitaliserade.  

 

 Konsumentens makt: I vår undersökning har det framkommit att 

konsumenternas makt påverkar företags strategier. Företag behöver sätta kunden 

i centrum eftersom möjligheterna att anskaffa likartade produkter hos 

konkurrenter är stor, då de flesta återförsäljare har ett brett sortiment i de digitala 

kanalerna. 

 

5.1.2 Delsyfte 1: Integrationen av traditionella och digitala försäljningskanaler 

Genom uppsatsprocessen har vi fått en större förståelse kring traditionella och digitala 

försäljningskanaler, både om respektive kanals för- och nackdelar samt hur företag kan 

integrera kanalerna i enlighet med ett omnikanals-tänk. Vi har insett att den fysiska 

köpupplevelsen fortfarande är väldigt viktig för många konsumenter. Den tillfredsställer 

vissa behov som det mänskliga behovet för social interaktion samtidigt som den bringar 
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en känsla av trygghet till konsumenter. En fysisk mötesplats gör shoppingupplevelsen 

personlig och mänsklig och ger kunder möjligheter att känna på produkterna, få tillgång 

till de direkt på plats samt få direkt kontakt med butikens anställda. En fysisk 

köpupplevelse tillhandahåller många kunder betydelsefull underhållning och vår analys 

visar att den fysiska shoppingupplevelsen inte är något som konsumenter kommer välja 

att kasta bort någon gång snart. I en digital värld kan de fysiska butikernas innebörd 

glömmas bort men det framkommer att de, i synnerhet idag, kan användas som 

förlängningar av ett företags varumärke och agera som fysiska reklamtavlor för 

företaget.  

 

Digitaliseringen av detaljhandeln är dock ett fenomen som är obestridligt och våra 

respondenter anser att det är den största trenden som har påverkat detaljhandeln. 

Utvecklingen av teknik har präglat detaljhandeln och dess kunder, som idag förväntar 

sig snabba leveranser och tillgängliga företag. Vi ser att dagens företag har, med hjälp 

av internet, mycket lättare att arbeta med gränsöverskridande detaljhandel och har 

möjlighet att nå konsumenter över hela världen. Vi ser att konsumenter, i takt med 

digitaliseringen som skett, har blivit betydligt mer pålästa och blir således mer krävande 

och förväntar sig mer från dagens detaljhandlare. Eftersom att kunder nu har möjlighet 

att handla hos ett större urval av aktörer förväntar de sig ett brett sortiment när de ska 

handla, vilket kan tillgängliggöras lättare genom en digital försäljningskanal. Digitala 

butiker, till skillnad från fysiska butiker med begränsat utrymme, kan erbjuda hela 

sortimentet på en gång eftersom att skyltningen av produkterna sker på hemsidan, vilket 

ger kunder en helt annan tillgänglighet. Detta gör det lättare för företag att ha ett brett 

sortiment i de digitala kanalerna och sedan erbjuda storsäljare i de fysiska kanalerna. 

Vidare visar det sig att desto mer pålästa konsumenter blir, desto mindre känner de 

behovet för personlig service. Våra respondenter framhåller att konsumenter idag har 

tillgång till all information de behöver på internet. De kan hitta information om priser, 

utvärderingar av produkter från medkonsumenter och annan information som förenklar 

kundens köpbeslut. På så sätt kan konsumenter själva minimera risken för missnöje 

efter köp genom den förbättrade tillgången till information som tillhandahålls genom en 

digital försäljningskanal. Dessutom har det skett stora framsteg i utvecklingen av 

mobila kommunikationer, något som har förändrat servicelandskapet för e-butiker. 

Detta möjliggör att konsumenter kan handla var de vill och hur de vill oavsett var de 
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befinner sig och vår analys påtalar att mobiltelefonen kommer att spela en stor roll i den 

tekniska utvecklingen inom detaljhandeln.   

 

Vi har funnit att de fysiska butikerna än idag kan konkurrera med digitala butiker 

genom att uppfylla behov som är viktiga för konsumenter, så som service och trygghet, 

men dock visar vår analys att ett företag har betydligt fler möjligheter när de 

tillhandahåller både fysiska och digitala kanaler som är integrerade. Om denna 

integration, som kallas omnikanal, utförs rätt ger det företag möjligheter för 

förbättringar så som ökad försäljning, högre vinst, förbättrad kundservice och förhöjd 

kundlojalitet. Vidare har vi kommit fram till att en integration av traditionella och 

digitala försäljningskanaler kan tillämpas på två sätt. Företag kan tillhandahålla tillgång 

till internet i en fysisk butik, exempelvis att man erbjuder tillgång till interaktiva 

skärmar i butiker som tillåter kunder, via den digitala butiken, att handla produkter som 

inte finns i den butik man befinner sig i, betala på plats och sedan få varan hemskickad. 

Vidare kan företag tillhandahålla information om fysiska butiker i den digitala butiken 

och ge kunder möjligheten att beställa produkter online för att sedan hämta upp de i en 

fysisk butik, det som även kallas för “click and collect”. Vi betonar att synnerligen i 

dagens konkurrenskraftiga miljö, där konsumenter har möjlighet att byta leverantör när 

de är missnöjda, framhävs vikten av att upprätthålla ett flertal integrerade 

försäljningskanaler. 

 

5.1.3 Delsyfte 2: Innehållsmarknadsföring i omnikanaler 

I det tidiga stadiet av informationsinsamling upptäckte vi liknelser mellan begreppen 

omnikanal och innehållsmarknadsföring och har under uppsatsens process undersökt 

hur företag kan använda sig av innehållsmarknadsföring för att förmedla budskap till 

sina kunder som är personliga och interaktiva. I vår analys framkommer det att 

innehållsmarknadsföring överlag är väldigt viktigt men i synnerhet för företag som 

använder sig av integrerade försäljningskanaler. Vi menar att dagens konsumenter är 

kritiska till mycket av den massmarknadsföring som idag skickas ut och att de nu 

förväntar sig ett innehåll som är mer kundanpassat och skräddarsytt för individen. Med 

de tekniska framstegen har företag mer koll på sina konsumenter än någonsin och 

gynnas av att kunna erbjuda ett dynamiskt innehåll, som exempelvis personifierade 

nyhetsbrev.  
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I enlighet med omnikanal sätter man inom innehållsmarknadsföring konsumenten i 

centrum och vi ser att desto mer personliga företag kan vara i sin marknadsföring, desto 

mer gynnas de av det. Vidare behöver presentationen av innehållet variera beroende på 

vad det är för plattform som konsumenten använder sig av för att ett företag ska lyckas 

tilltala konsumenter. Vare sig kunden väljer att anskaffa produkter via sin mobiltelefon, 

via en e-butik eller via en fysisk butik behöver företag tillhandahålla information om 

produkterna i alla dess kanaler. Genom att tillhandahålla konsekvent information som 

gör konsumenterna mer intelligenta kan företagen belönas med kundernas köp och 

lojalitet. Vi menar att detta är viktigt i ett företags arbete med att skapa 

konkurrensfördelar genom att skapa innehåll som är interaktivt och övertygande i 

samtliga kanaler och således stärka företagets varumärke. 

 

5.1.4 Besvarande av forskningsfråga 

 Hur kan företag inom detaljhandeln använda sig av omnikanal för att skapa en 

sömlös shoppingupplevelse för sina kunder? 

 

Under uppsatsens process har vi identifierat och analyserat hur företag kan använda sig 

av omnikanaler för att tillhandahålla en sömlös shoppingupplevelse för sina kunder. Vi 

presenterar det vi har kommit fram till nedan. 

 

En integration mellan försäljningskanaler är nödvändigt för att kunder får en sömlös 

shoppingupplevelse, vare sig de handlar i en digital eller fysisk butik. Vi menar att i takt 

med digitaliseringen börjar distinktionen mellan de olika kanalerna att försvinna. Det 

har framkommit att e-handel tidigare har beaktats som en sidosyssla inom företags 

strategier men att företag behöver integrera de digitala aspekterna i strategin för att få en 

framgångsrik integration. Våra respondenter diskuterar att företag kan arbeta starkt med 

enstaka försäljningskanaler men att kombinationen av flera kanaler skapar fördelar för 

både företagen och dess konsumenter. Denna kombination skapar möjligheter för 

företag att kunna expandera sina marknader utan att behöva öppna ytterligare butiker. 

Som tidigare nämnt kan företag tillämpa integrationen av offline och online kanaler 

genom att tillhandahålla digitala element i den fysiska miljön eller genom att 

tillhandahålla information om fysiska butiker i den digitala miljön. Kunder har 

möjligheten att röra sig mellan olika försäljningskanaler och anskaffa produkter på flera 
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sätt, vilket våra respondenter menar skapar en högre kundlojalitet. Om en kund inte är 

nöjd med en kanal kan de helt enkelt byta kanal och fortsätta handla inom företaget.  

 

I vår analys har det även framkommit att konsumenterna spelar en central roll kring 

organisationers aktiviteter i arbete med omnikanal. Vi har identifierat en tydlig koppling 

mellan konsumenternas köpbeteende och digitaliseringen, samt vad företagen behöver 

göra för att skapa en sömlös upplevelse. Digitaliseringen har resulterat till att företagen 

har blivit tvungna att skifta fokus från produkter till konsumenter. Möjligheterna att 

enbart konkurrera med ett brett sortiment finns inte längre på företagens agenda 

eftersom kunderna kan gå till konkurrenter om det inte blir tillfredsställda. Företag kan 

istället skapa konkurrensfördelar genom att sätta serviceperspektivet i fokus och skapa 

värde för sina konsumenter. De behöver erbjuda bra service och tillhandahålla det 

kunden ber om för att bidra till värdeskapande i konsumenternas dagliga liv och således 

se till att kunderna är lojala gentemot företagen. Vidare betonar vi att vi lever i ett 

samhälle där kunder söker information från andra kunder och där konsumenter ständigt 

påverkas av varandra. Andra kunders åsikter, i form av omdömen, rankningar och 

recensioner, minskar osäkerheten kring produkter och leder till att kunder blir benägna 

att handla mer.  

 

Med uppkomsten av omnikanaler har företag fått möjligheten att skapa mer kundvärde 

samtidigt som de ökar i omsättning och vinst, men det framkommer dock i vår analys 

att dessa strategier som låter bra i teori kan vara en utmaning för företag att 

implementera i praktiken. För att använda sig av omnikanaler måste företag delvis ha 

den ekonomiska kapaciteten samt vara villiga att röra om i organisationens struktur, 

processer som kan vara komplexa och kostsamma. Våra respondenter menar att en 

övergång till omnikanaler innebär att ett företag behöver investera resurser, tid, kraft 

och energi. Det framkommer att en implementering av omnikanaler måste genomsyras i 

hela organisationen för att få alla parter i ett företag inblandade i förändringsprocessen. 

Vidare menar vi att för att få en övergripande bild av sina kunder, oavsett vilken kanal 

de handlar i, behöver företag investera i datainsamling. Genom analyserandet av denna 

insamlade data kan företag hämta saklig information om sina kunder för att lättare 

kunna skapa skräddarsydda erbjudanden som är anpassade till konsumenters 

individuella behov. Vidare behöver företag investera i lämpliga IT-lösningar för att 
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tillhandahålla ett enhetligt system som möjliggör en friktionsfri upplevelse för 

slutkonsumenten. 

 

5.2 Avslutande tankar och förslag på vidare forskning 

Under vår forskningsprocess har vi funnit att omnikanal är ett koncept som må vara nytt 

inom marknadsföring men som är här för att stanna. Vi har ställt oss frågande kring för- 

och nackdelar med de olika typerna av försäljningskanaler och hur de kan anslutas med 

varandra för att lyckas tillfredsställa den moderna kunden. Vi har sett att det sker ett 

skifte i detaljhandeln där företag går mot att försöka eliminera distinktionen mellan 

traditionella och digitala kanaler för att matcha kunders efterfrågan för en sömlös 

shoppingupplevelse. Vi fann det intressant att fysiska butiker fortfarande har en stor 

betydelse för detaljhandeln, något som vi noterar är lätt att glömma bort i en digital 

värld. Vi diskuterar även att mobiltelefonen kommer att spela en viktig roll i 

utvecklingen av den digitala detaljhandeln. Vidare har vi gjort en koppling mellan 

omnikanaler och innehållsmarknadsföring och menar att företag som arbetar med 

omnikanal skapar förutsättningar för lyckad innehållsmarknadsföring. Vi har diskuterat 

hur företag, med hjälp av datainsamling, kan förmedla personaliserade och 

skräddarsydda budskap till sina kunder och således skapa kundlojalitet. Med hjälp av de 

intervjuer vi genomfört har vi noterat att kunden står i centrum av dessa processer samt 

identifierat att det finns ekonomiska och strukturella hinder som företag måste lyckas ta 

sig förbi för att kunna erbjuda en kundupplevelse som är synkroniserad genom flera 

kanaler, i enlighet med omnikanal. Vi ser att sättet kunden handlar på ändras med 

tiderna och menar att om företag inom detaljhandeln inte väljer att hänga med i denna 

förändring riskerar de att hamna på efterkälken.  

 

Under uppsatsens gång har vi stött på ett flertal aspekter som skulle kunna vara 

intressanta ämnen för vidare forskning. Vi har i vår uppsats behandlat traditionella och 

digitala försäljningskanaler och ansåg att det var intressant att undersöka vad den 

fysiska butiken har för plats i dagens digitaliserade samhälle. Detta är något som ligger 

relevant i tiden och hade varit spännande att se djupare forskning om. Vår uppsats 

inriktar sig på hur företag kan använda sig av omnikanaler och det empiriska materialet 

som presenteras i denna uppsats är inhämtat från nyckelpersoner från företag och 

konsultbolag som har haft någon form av erfarenhet med omnikanal. Vi ser en 

möjlighet för fortsatt forskning där man istället utforskar omnikanal ur ett 
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kundperspektiv och undersöker om konsumenter ser problemet på liknande sätt. 

Alternativt kan även en studie om omnikanal göras där man genomför djupintervjuer 

med företag, sedan kompletterar det materialet med en enkät som skickas ut till 

konsumenter för att kunna se problemet mer övergripligt och utföra en mer heltäckande 

uppsats. Generellt ser vi att omnikanal är ett nybildat koncept som det inte finns 

tillräckligt med forskning kring, därav hade vi velat se det utforskas mer djupgående i 

framtiden.
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Bilagor 

Bilaga A Informationsblad 

 

I N F O R M A T I O N S B L A D 

C-uppsats: Omnikanal 

Vi är två studenter på Linnéuniversitetet i Kalmar som skriver vårt examensarbete i 

marknadsföring om omnikanal. Denna uppsats ingår i examensarbetet för utbildningen Music & 

Event Management som författarna studerar på. Syftet med vårt arbete är att skapa en förståelse 

för hur svenska företag inom detaljhandeln kan använda sig av omnikanal
1
. 

Förväntningar inför medverkan i studien 

Vi kommer att höra av oss till flera nyckelpersoner, dels personer som har en viss expertis inom 

området omnikanal och dels personer som är anställda på företag som har lyckats implementera 

framgångsrika omnikanalslösningar. Våra förhoppningar är att lyckas samla in empiriskt 

material till vår uppsats och på så sätt tillföra en praktisk och realistisk synvinkel till studien. 

 

Intervjumetod 

Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer med relativt öppna frågor för att 

försöka öppna upp inför en diskussion. Längden på intervjuerna kommer att skilja sig åt 

beroende på intervjuobjekten och deras scheman men författarna beräknar att tidsramen 

kommer att ligga någonstans mellan trettio och fyrtiofem minuter per intervju. Om 

intervjuobjekten tillåter det kommer intervjuerna att bli inspelade för att underlätta 

transkribering av intervjun för författarna. Examensarbetet beräknas vara färdigt, inlämnat och 

opponerats på innan slutet av maj 2015. Om intervjuobjekten vill få en kopia av det färdiga 

arbetet kan detta tillhandahållas av författarna vid önskemål. 

 

Tony Shabanaj & Sabrije Avdijaj 

  

                                                 
1
 Syftet kan komma att ändras under arbetets gång. 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

Förberedelse: 

 

 Förbereda oss inför intervjun genom att ta reda på så mycket som möjligt om 

intervjuobjektet i förväg; 

 Söka efter information om personen vi ska intervjua och företaget som intervjuobjektet 

representerar; 

 Spela in intervjun med en mobiltelefon och skriva anteckningar löpande under 

intervjun. 

 

A. Bakgrundsfrågor till intervjuobjektet: 

 

 Presentera dig själv kort. 

 Vad är din position på *företag* och vad innebär ditt arbete där? 

 

B/1: Frågor för intervju med företag som arbetar med omnikanal: 

 

 Använder ni er av omnikanaler i ert företag? Varför/varför inte? 

 JA: Vad ser ni att fördelarna är med att implementera omnikanalslösningar i ert 

företag? 

 JA: Har ni stött på problem med att implementera omnikanalslösningar? 

 NEJ: Känner ni att det finns något ni går miste om genom att inte använda sig 

av omnikanal? 

 NEJ: Tror ni att ert företag eventuellt kommer att behöva anpassa er efter 

“strömmen” och börja använda er av omnikanal? 

 Hur tror ni att konsumenter påverkas av den sömlösa shoppingupplevelse som 

omnistrategier tillför? 

 Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att ha en digital resp. fysisk butik? 

 Använder ni er av innehållmarknadsföring? Hur gör ni det? 

 Hur jobbar ni för att förmedla personliga budskap till era kunder?  

 Hur arbetar ni med att skapa kundvärde? 

 

B/2: Frågor till intervju med konsultbolag som implementerar omnikanalslösningar: 

 

 På vilket sätt arbetar ni med omnikanal? Vad innebär en “omnikanalslösning” för er? 

 Vad bör företag tänka på när de ska tillämpa omnikanalslösningar? 



  
 

III 

 Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med detaljhandelsföretag som använder sig 

av omnikanalslösningar? 

 Vilka problem kan man som företag stöta på om man vill tillämpa omnistrategier? 

 Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att ha en digital resp. fysisk butik? 

 Ser ni någon koppling mellan användandet av omnikanaler och 

innehållsmarknadsföring? 

 Hur skulle ni föreslå att företag kan arbeta med att skapa kundvärde och förmedla 

personliga och interaktiva budskap i enlighet med en omnikanalslösning? 

 Hur tror ni att konsumentens köpprocess har förändrats i takt med utvecklingen av 

tekniken? 

 Hur tror ni att konsumenter påverkas av den sömlösa shoppingupplevelse som 

omnistrategier tillför? 

 

C: Generella frågor 

 

 Vad tror ni att omnikanal kommer att spela för roll i detaljhandelns framtid? 

 Kritiker till omnikanal tycker att konceptet talas om som någon lätt, magisk lösning för 

att skapa en sömlös upplevelse för kunder men att dessa strategier är svårare att 

implementera i praktiken. Hur ser ni på detta? 

 

 


