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Sammanfattning 
 

Hållbarhet är ett ämne som blir allt mer uppmärksammat i denna tid. Förutom nya 

lagstiftningar om hållbarhetsarbete urskiljs även en ökad medvetenhet hos 

konsumenterna som ställer allt fler krav på transparens hos företagen. Tillsammans med 

detta bidrar en accelererande teknologisk utveckling till möjlighet för förändring inom 

detaljhandeln. Större företag har beskådats integrera sina försäljningskanaler i allt större 

utsträckning för att svara på denna förändring. Då majoriteten av detaljhandeln inom 

Sverige idag består av små företag, som saknar likställda resurser med vad större företag 

har, skapar det ett intresse för att se hur dessa anpassar sig till det nya teknologiska 

samhället samt de ökade kraven på hållbarhetsarbete. I denna uppsats undersöks därmed 

den potential och de möjligheter som små företag kan se med fullt integrerade kanaler 

och vilken fördel detta kan innebära för hållbarhetsarbete. Det valda området som denna 

uppsats fokuserar på är omnikanaler som anses vara nästa steg i utvecklingen för företag 

med flera försäljningskanaler. För att svara på problemformuleringen användes en 

teoretisk grund baserad på tidigare forskning om supply chain management, distribution 

inom e-handel, omnikanaler, arbeten med olika försäljningskanaler och sustainable 

supply chain management. Denna studie har två delsyften; att bidra med en praktiskt 

orienterad undersökning samt att bidra med forskning inriktad på små företag för att testa 

den nuvarande forskningens översättbarhet.  

 

Syftena uppfylldes med hjälp av en multimetod. Detta utfördes med att kvalitativt 

undersöka fyra fallföretags syn på omnikanaler och hållbarhet genom djupintervjuer. 

Ytterligare utfördes kvantitativt en undersökning av nuläget för små företags användning 

av integrerade kanaler på den svenska marknaden genom 30 stycken strukturerade 

observationer.  

 

Vår studies resultat visar att omnikanaler kräver alltför stora investeringar för små företag 

idag för att kunna anses fördelaktigt. Däremot kan flera möjligheter identifieras i att 

arbeta med delvis integrering av de använda kanalerna. Även möjligheter att vara mer 

transparent i sitt hållbarhetsarbete identifierades samt hur små företag kan utöka sitt 

hållbarhetsarbete med begränsade medel. Begränsningar hos studien är att den är 

fokuserad på och genomförd på den svenska marknaden. Detta gör att resultaten möjligen 

kan vara irrelevanta för andra marknader. Vidare innebär den teknologiska utvecklingen 

att resultaten kan vara tidskänsliga då marknadens anpassning till den nya teknologin 

förändras i takt med utvecklingen. 

  



  



Begreppsförklaringar 
 

Hållbarhet: utveckling ur tre olika aspekter; miljömässiga, ekonomiska och sociala. (Ahi 

& Searcy, 2013, s. 329) 

 

Brick & Mortar (B&M): Försäljning i fysisk butik. Konsumenten kan använda produkten 

direkt vid avslutad transaktion (Enders & Jelassi, 2000, s. 543; Li et al., 2015, s. 3823). 

 

E-handel: Försäljning där konsumenten beställer varor över internet utan behov att 

uppsöka B&M-butik. Tillfälle för transaktion och brukande av produkten är åtskild på 

grund av att varan måste levereras. (Li et al., 2015, s.3823).  

 

Integration: full integration mellan kanaler, sett ur återförsäljarens synvinkel, innebär att 

alla kund-, pris-, och inventarieuppgifter delas samt att varusortiment och tjänsteutbud 

överensstämmer (Beck & Rygl, 2015, s. 173). 

 

Interaktion: kundens påverkan mellan kanaler. Det kan innebära att returnera en vara, som 

köpts över internet, till en fysisk butik eller använda en rabattkupong till olika kanaler 

(Beck & Rygl, 2015, s. 173). 

 

Multikanal: återförsäljaren erbjuder fler än en kanal som samexisterar, men utan att 

varken kunden kan utlösa en interaktion mellan dessa kanaler eller att återförsäljaren kan 

kontrollera integrationen mellan kanaler. (Beck & Rygl, 2015, s. 174) 

 

Omnikanal: återförsäljaren använder flera kanaler med fullt fungerande integration och 

interaktion mellan alla de tillgängliga kanalerna. (Beck & Rygl, 2015, s. 175)  

 

Korskanal: återförsäljaren använder fler än en kanal för att sälja varor eller tjänster med 

möjlighet till delvis interaktion eller integration mellan åtminstone två av dessa, men ej 

mellan alla kanaler. (Beck & Rygl, 2015, s. 174) 

 

Supply chain: Distributionskedjan mellan tillverkare och kund.  

 

Supply chain management: Planering och hanteringen av en produkts flöde från 

råmaterial till slutkund. Vilket inkluderar alla transporter, nödvändiga 

informationssystem, lagerhållning och tillverkning. (Lummus & Vokurka, 1999, s. 11) 

 

Sustainable supply chain management: en distributionskedja som tar hänsyn till 

miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer men samtidigt möter de olika 

intressenternas krav på företagets lönsamhet och produktion. (Ahi & Searcy, 2013, s. 339) 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel ämnar uppsatsförfattarna presentera det undersökta ämnet för 

läsaren. Vidare belyses det gap som upplevs i tidigare forskning och aktualiteten för 

denna studie för att sedan leda fram till den valda problemformuleringen. Därefter 

presenteras studiens syften samt redogörs för det praktiska och teoretiska bidrag som 

denna studie ämnar ge. 

 
 

Hållbarhet är ett allt mer frekvent använt begrepp både inom den akademiska litteraturen 

men även i samhället i allmänhet. Genomslagskraften för debatten om en hållbar 

utveckling fick sin början när FN:s världskommission för miljö och utveckling (WCED) 

år 1987 lanserade den såkallade Brundtlandsrapporten. Trots den snabba teknologiska 

utvecklingen och den förbättrade ekonomiska tillväxten som skulle kunna utbringas utav 

det, kvarstår överkommandet av sociala problem i samhället, t ex fattigdom, att vara 

bristfälligt förverkligat (Hansmann, 2010, s. 2874). Konsumenter på marknader runt om 

i världen baserar sina inköp i allt högre grad på etiska och miljömässiga kriterier. Därmed 

krävs en större insyn i leverantörernas olika miljömässiga fotspår. Logistiknätverket bör 

därmed minimera resursanvändningen. (Christopher, 2011, s. 250-251) Samtidigt som 

den pågående debatten för vilken påverkan vår ökade resursanvändning och 

levnadsstandard har på samhället och miljön, kan en förändring av detaljhandeln beskådas 

till följd av den allt snabbare utvecklingen av teknologi. 

 

Den teknologiska utvecklingen leder till förändringen att Sveriges befolkning blir allt mer 

digitala i sina konsumtionsvanor. E-handeln hade enbart i Sverige en tillväxt på 16 % 

under år 2014 och omsatte 42,9 miljarder kronor, dvs. 6,4 % av den totala försäljningen. 

(E-barometern, 2014) Ett uppsving av e-handeln förutsågs redan under dot-com eran 

under 1990-talet. Trots det gjorde konsumenters oro över säkerheten samt svårigheter 

med att navigera nätbutikers hemsidor att internet snarare användes för informativa än 

transaktionsmässiga ändamål. Rädslan för att kannibalisera på sin traditionella 

butiksförsäljning med lanseringen av en webbutik bidrog till att många B&M-

återförsäljare avstod från e-handelsmöjligheterna. (Fernie et al., 2010, s. 903) Christopher 

(2011, s. 15) menar att utöver de senaste årens teknologiska utveckling har även 

marknaden och företagsmiljön förändrats. I och med att internet fått en allt mer utbredd 

acceptants har det påverkat både den dagliga verksamheten samt synen på e-handel. En 

mognad hos både konsumenter och handlare kan urskiljas då antalet svenskar mellan 

ålder 18-79 som handlade på internet minst en gång i månaden år 2014 steg med hela 6 

% jämfört med tidigare år (e-barometern, 2014).  

 

Expansionen av e-handeln har medfört att förändringar för hur detaljhandeln gör affärer 

har genomförts (Zhang, 2009, s. 1080). Vikten av e-handel kan enligt Enders & Jelassi 

(2000, s. 543) inte längre ignoreras av traditionella återförsäljare. Kunder som tidigare 

varit lojala lockas av de internetbaserade konkurrenternas erbjudanden om 

kundanpassade produkter och möjlighet till inköp oavsett tid på dygn. För att möta de nya 
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utmaningarna försöker både e-handlare och traditionella B&M-återförsäljare utöka sina 

nuvarande affärsmodeller (Enders & Jelassi, 2000, s. 543). Verksamheter påverkas av den 

allt tuffare konkurrensen och måste ständigt förnya sig för att följa med i de nya trenderna 

(Christopher, 2011, s. 16). De senaste årens utökade användning av internet medför en 

dramatisk tillväxt för utnyttjandet av de alternativa kanaler som används för distribution. 

Enligt Rosenblum & Kilcourse (2013, s. 6) har konsumenternas användande av både 

digitala och fysiska shoppingkanaler påverkat hela detaljhandels ekosystem. Genom 

möjligheten att använda flera kanaler för att förmedla en produkt påverkas allt från den 

inledande produktdesignen fram till punkten av konsumtion (Rosenblum & Kilcourse, 

2013, s. 6).  

 

Själva kärnan i logistiken för detaljhandeln och hanteringen av leveranskedjan har 

förändrats under de senaste 20 till 30 åren. Återförsäljare var förr passiva mottagare av 

produkter tilldelade butiker av tillverkarna i väntan på efterfrågan (Fernie et al., 2010, s. 

895). Genom expansionen av nya distributionskanaler från traditionella B&M till 

direktkanaler, sociala nätverk, mobiler och andra kanaler har kundernas tillgänglighet till 

produkter förenklats (Tetteh & Xu, 2014, s. 63). De nya kanalerna förbipasserar ofta de 

traditionella mellanhänderna och förmedlar en direkt kontakt mellan leverantör och kund 

(Christopher, 2011, s. 261). De olika distributionskanalerna presenteras utförligare i 

kapitel 3. Med en känd efterfrågan är återförsäljaren numera istället ansvarig för 

produktförsörjningen där de kontrollerar, organiserar och hanterar leveranskedjans olika 

steg från produktion till konsumtion (Fernie et al., 2010, s. 895). Produkttillväxt och 

lönsamhet kan enligt Tetteh & Xu (2014, s. 63) ökas genom expansionen av supply chain 

distributionsnätverk och dess kanaler men med förutsättningen att flödet i 

distributionskedjan kan röra sig obehindrat genom stora insatser från de medverkande.  

 

Börskraschen under 2000-talet ledde till en ödeläggelse av många renodlade e-handels 

shoppar som inte genererade tillräckligt med besökare till sina webbplatser. Trots det har 

fler återförsäljare av den traditionella B&M-försäljningsstrategin insett fördelarna av att 

använda e-handel som komplement. (Ofek et al., 2011, s. 42) Den ökade användningen 

av flera kanaler hos återförsäljare omfattas i termen Multikanalshandel (Zhang, 2009, s. 

1080). Genom denna försäljningsstrategi kan återförsäljaren bland annat dra fördel av att 

visa upp sina produkter på nätet (Ofek et al., 2011, s. 42) samt överkomma geografiska 

begränsningar och därmed nå kunder som värdesätter bekvämligheten av e-handel 

(Zhang, 2009, s. 1080). 

 

Omnikanals konceptet kan ses som en vidareutveckling av multikanaler (Piotrowicz & 

Cuthbertson, 2014, s. 6). Till skillnad mot en multikanal, där det finns en distinkt 

åtskillnad mellan den fysiska butiken och e-handeln, har omnikanalen fri rörlighet mellan 

e-handel, mobila enheter och den fysiska butiken. (Roseblum & Kilcourse, 2013). Tetteh 

& Xu (2014, s. 65) definierar omni-distributionskanaler som ett sätt att behålla kunder 

genom att utnyttja allt en återförsäljare har att vinna på att tillhandahålla sömlösa, 

integrerade och enhetliga upplevelser. Brynjolfsson et al., (2013) menar att tekniken gör 

förändringen mot omnikanaler ofrånkomlig för detaljhandeln.  

 

Även i media som Dagens Nyheter och Dagens Handel diskuteras konceptet där det 

beskrivs som: 

 

 ”Det senaste modeordet är omnikanalshandel...” (Björkman, 2015)  
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” …omnikanal är ordet på allas läppar inom detaljhandeln” (Karlsson, 2015) 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Tidigare forskning om multi- och omnikanaler har främst varit fokuserad på större företag 

som amerikanska Amazon och Toys’R’us (Brynjolfsson et al., 2013; Alptekinoğlu & 

Tang, 2005), eller ledande Europeiska företag (Herhausen et al., 2015). I Europa spelar 

dock små och mellanstora företag, SME, en stor roll. Inom EU står SME för ca 90 % av 

affärsverksamheten (EU Kommissionen, 2013). Små och medelstora företag står enligt 

Europeiska kommissionen (2013) för 20,5 % respektive 17,3 % av den totala 

sysselsättningen inom Europa, till skillnad mot Stora företag vars totala sysselsättning 

uppgår till 33,5 %.  Genom att belysa det relativt höga antal arbetstillfällen som mindre 

företag generar inom Europa menar vi styrka relevansen för att undersöka vilken situation 

och förutsättningar som dessa företag har att förvänta i och med förändringen till ett ökat 

teknikintresse i konsumenternas köpupplevelse.  

 

Med den ökade flexibiliteten som återförsäljare utvinner av internet och utbudet av flera 

distributionskanaler medkommer även logistiska utmaningar. Ett välkänt problem är att 

konsumenter vill känna på produkten innan köp, det vill säga har de beställt en vara kan 

de välja att skicka tillbaka den om känslan för produkten inte var rätt. (Ofek et al., 2011, 

s. 42) Returlogistik är kostsamt för detaljhandeln då den oönskade produkten måste 

samlas in från kunden samt fräschas upp eller förnyas innan återfyllning på lager. Vid 

tillbakaskickad vara som säljs till en tredjepart uppstår det ett restvärde. I extrema fall 

måste produkten avyttras helt och hållet. (Ofek et al., 2011, s. 43) 

 

Ytterligare en logistisk utmaning är att tillhandahålla en kostnadseffektiv orderhantering. 

Detta kan anses vara en av de främsta anledningarna till varför många e-handelsföretag 

under det senaste årtiondet har misslyckats. (Fernie et al., 2010, s. 903) Distributionen av 

varorna i dessa sammanhang kräver transporter vilket vi menar är intressant att inkludera 

i vår undersökning för att ta reda på företagens syn på hållbarhet. Även om hållbarhet är 

något dessa företag har tagit hänsyn till vid skapandet av deras distributionskedja. Vidare 

om den miljömässiga aspekten inom distributionskedjan kan upplevas bli påverkad av en 

integration mellan de olika kanalerna. 

 

I Deloittes (2015) rapport om omnikanalshandel styrks vikten av att förändra företagens 

supply chain för att kunna svara på kundernas förväntningar. Kundernas efterfrågan på 

bättre servicenivå, högre tillgänglighet och snabbare leveranser leder till en förändrad 

marknad. Företag svarar på denna förändring genom att skapa nya strategier för 

fullgörande och supply chain genom att utveckla alternativa lösningar. Det existerar ingen 

strategi som fungerar för alla företag utan leveranskedjan måste utvärderas och anpassas 

till företagets specifika krav för att komma fram till rätt strategi för företaget i fråga. 

(Deloitte, 2015, s. 15) Den utökade efterfrågan och kraven på servicenivå, tillgänglighet 

och leveranstiden kan ha en större påverkan på mindre företag då mindre företag saknar 

de resurser ett större företag har. Detta kan leda till att mindre företag har svårare att 

anpassa sig till den nya förändrade marknaden som dessa krav innebär.  

 

Enligt Tetteh & Xu (2014, s. 68) befinner sig den nuvarande omnikanalsdistributionen i 

ett mycket tidigt stadium som kräver ytterligare forskning om dess fullgörande och 

lönsamhet. Förslag om vidare forskning gällande omnikanaler gavs om distributionens 
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prestanda jämfört med multikanaler eller enkla kanaler, samt inom vilken kanal av 

distribution som samordnar produkter bättre. (Tetteh & Xu, 2014, s. 68) Lewis et al., 

(2014, s. 62) undersökte olika hinder för flerkanals handel vilket visade att personalen 

ofta är i behov av att lära sig nya färdigheter för att hantera systemet. Vidare undersökte 

Lewis et al., (2014, s. 61-62) tre återförsäljare på den engelska marknaden och identifierar 

att liknande forskning bör undersöka handel som sker genom flera kanaler i andra länder 

eller inom andra sektorer på marknaden, exempelvis inom klädesbranschen. De menar att 

deras forskning även skulle kunna användas som grund för att vidare undersöka i vilken 

nivå återförsäljare är i implementeringen av denna typ av strategi samt vilka hinder som 

kan förväntas uppkomma (Lewis et al., 2014, s. 62). Med detaljhandelns omvandling mot 

multikanals och omnikanalssystem finner vi en avsaknad av forskning om 

omnikanalsdistribution på den svenska marknaden inom den akademiska litteraturen. 

Tidigare forskning utförd i andra länder beträffande multikanaler, som vi granskat har 

främst fokuserat på den ekonomiska aspekten eller marknadsföringen. Vi finner relativt 

lite forskning om företagens upplevelse av multikanaler samt en avsaknad av forskning 

om dess efterföljare omnikanaler. Vidare finns det en avsaknad av forskning om huruvida 

omnikanaler kan ha en påverkan på företagens arbete med hållbarhet. Med dagens intresse 

av ett hållbarare samhälle finner vi det intressant att undersöka hur distribution genom 

flera kanaler kan kompletteras av sustainable supply chain management.  

     

1.2 Problemformulering 
 

Utifrån ovanstående problematisering kommer uppsatsen sträva efter att besvara följande 

fråga: Hur ser små företag i Sverige på potential och möjligheter med omnikanaler och 

hur kan omnikanaler förespråka hållbarhet för dessa på bästa sätt? 

 

1.3 Syfte 
 

I denna studie finns två delsyften.  

 Det första delsyftet är att bidra med en praktisk undersökning av hur små företag 

i Sverige upplever de möjligheter som omnikanaler innebär.  

 

 Det andra delsyftet är att bidra med forskning ur små företags synvinkel för att se 

om den nuvarande forskningen är översättningsbar när storleken på de undersökta 

företagen förändras. Även att bidra med en ökad kunskap om huruvida det finns 

skillnader på marknaden då storleken på de undersökta företagen förändras. 

 

1.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 

Eftersom omnikanal är ett nytt begrepp inom detaljhandeln finns ännu relativt lite 

akademisk litteratur om detta och desto mindre i relevans till mindre företag samt till 

hållbarhet. Uppsatsförfattarna ämnar därför genom en empirisk studie ge ett teoretiskt 

bidrag som ger aktörer på den svenska marknaden ett kunskapsunderlag till detta gap. Det 

saknas även forskning på hur små företag anpassar sig till den förändrade marknaden. Ett 

utökat teoretiskt bidrag blir således empirisk kunskap om små företags upplevda 

möjligheter med omnikanaler.  

 

På den svenska marknaden finns få observerade omnikanalsredo företag. Med denna 

undersökning vill vi öka förståelsen om omnikanaler för företag. Uppsatsförförfattarna 
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vill vidare åskådliggöra vilka möjligheter omnikanaler kan medverka till att företagens 

arbete mot hållbarhet förbättras. Vidare ämnar vi bidra med empirisk kunskap om hur ett 

litet företag rent praktiskt skulle kunna implementera omnikanaler. Även huruvida detta 

är något som skulle kunna anses vara lönsamt. Det praktiska bidraget blir således 

åskådliggörandet av möjligheter som skapas när små företag arbetar med integration av 

de använda kanalerna. Samt huruvida det skapar möjlighet att främja deras nuvarande 

hållbarhetsarbete. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Denna studie kommer undersöka aktörer på den svenska marknaden som strävar efter 

eller funderar på att använda omnikanaler i sin försäljning och distribution. Aktörernas 

intresse för omnikanaler har åskådliggjorts vid den initiala kontakten med 

respondenterna, se Appendix 1. Vi avgränsar oss till aktörer som främst riktar sig mot 

transaktioner med konsumenter (B2C). Även om studiens resultat kan vara av intresse för 

andra aktörer i nationell kontext, kommer empirin inte representera alla företag och 

organisationer som ägnar sig åt e-handel eller supply chain management. En ytterligare 

avgränsning är att vi i denna uppsats definierar små företag som företag med mindre än 

20 anställda. Denna definition har framkommit genom hänsyn till den undersökta 

marknaden samt branschen. Vidare har en avgränsning gjorts i och med att vi i den här 

uppsatsen kommer fokusera på de miljömässiga och sociala faktorerna inom 

hållbarhetsbegreppet. 
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2. Teoretisk metod 
 

I detta kapitel ämnar uppsatsförfattarna redogöra för studiens utgångspunkt både 

gällande val av ämne samt kunskapssynen för denna uppsats. För att skapa djup i den 

diskussionen redogörs även för uppsatsförfattarnas förförståelse gällande ämnet. Detta 

även för att skapa en förståelse hos läsaren för hur uppsatsförfattarna påverkat insamling 

och tolkning av datamaterialet. 

 

2.1 Val av ämne 
 

Teknologins snabba utveckling i dagens samhälle samt att allt fler börjar handla via andra 

kanaler än den traditionella butiken gör att handelsföretag står inför både möjligheter och 

svårigheter. Vår utbildning har varit inriktad på handel och logistik vilket gör att vi ser 

denna utveckling som något som kommer påverka oss i våra framtida arbeten. Vidare är 

det något som vi kan observera i vardagen då allt fler börjar handla över internet, både 

via dator och andra enheter. I vår utbildning har betydelsen av att utforma 

distributionskedjan för att öka kundvärdet lyfts fram då det skapar en konkurrenskraft hos 

företaget. Utifrån flera tidningsartiklar väcktes intresset för omnikanaler som en 

möjlighet för handelsföretag att anpassa sig till dagens teknologiska utveckling. En fråga 

som även lyftes var hållbarheten i denna möjlighet. Utifrån dessa frågor formulerades 

sedan det problem som ska undersökas i denna uppsats: ” Hur ser små företag i Sverige 

på potential och möjligheter med omnikanaler och hur kan omnikanaler förespråka 

hållbarhet för dessa på bästa sätt?”.  

 

2.2 Förförståelse 
 

Som nämnts ovan innefattar det formulerade problemet en strävan efter att undersöka de 

upplevda möjligheterna med omnikanaler hos små företag i Sverige. Värderingar 

påverkar ofta hela forskningsprocessen från val av ämne och metod till hur resultatet 

tolkas (Bryman, 2008, s. 43-44). Inom det undersökta ämnet kommer värderingar speglas 

både från oss som forskare men även från respondenterna i studien. På grund av att en 

forskares personliga åsikter och värderingar är svåra, om inte omöjliga, att ha en 

fullständig kontroll över kommer det att påverka studien (Bryman, 2008, s. 43). Vidare 

menar Johansson Lindfors (1993, s. 25) att en människas förhållningssätt till världen är 

något som skapas utifrån personens erfarenheter och inte något den föds med. Dessa 

erfarenheter och förföreställningar kommer från personens sociala bakgrund, utbildning 

etc. (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Således kommer både våra och respondenternas 

förförståelse för ämnet påverka undersökningen och dess resultat.  

 

En persons föreställningsram innehåller både medvetna och omedvetna antaganden om 

hur verkligheten är utformad. Föreställningsramen påverkar också vad en person anser är 

Inledning Teoretisk metod
Teoretisk 
bakgrund

Teoretiska 
utgångspunk

ter

Praktisk 
metod

Empiri Analys Slutsats
Sanningskrit

erier
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viktigt, bra, rätt etc. Den formas bland annat av uppfostran, tidigare erfarenheter och 

utbildning. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 60) Likt en människas värderingar kommer 

därmed föreställningsramen påverka hur en person ser verkligheten och tolkar den. Då 

uppsatsförfattarna kommer från olika bakgrund har vi olika syn på verkligheten och olika 

sätt att tolka den. Trots de olika bakgrunderna har båda uppsatsförfattarna gått samma 

utbildning och delar således en bas för vår föreställningsram. Dock kommer den påverkas 

av skillnader i andra tidigare erfarenheter. Därmed kommer vår förförståelse om det 

insamlade studiematerialet påverkas av våra olika föreställningsramar. Förföreställningar 

kan sammanfattas som alla föreställningar forskaren har innan studien påbörjas 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Förföreställningarna kan delas upp i tre delar; allmänna 

förföreställningar, de teoretiska förföreställningarna och kunskapssynen (Johansson & 

Lindfors, 1993, s. 76). Dessa tre delar beskrivs vidare i kommande styckena där vi 

redogör för våra erfarenheter och uppfattningar i enlighet med ovanstående 

kategorisering. 

 

2.2.1 Allmän förförståelse 
 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999, s. 60) är en faktor som påverkar en persons 

föreställningsram uppväxten. Vår föreställningsram har påverkats av uppväxten i storstad 

respektive småstad, utbildning och andra sociala miljöer. Även tidigare praktiska 

erfarenheter från yrkeslivet har ofta betydelse för kunskapssyn och problemformulering 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 25-26). Före påbörjandet av denna uppsats har vi båda 

tidigare yrkeserfarenheter från arbete med att öka och leverera kundvärde, Nordén som 

värdinna och Björnerhag som personlig försäljare. Björnerhag har även arbetat på ett lager 

med att bland annat packa beställningar lagda av konsumenter. Att Björnerhag har 

praktisk erfarenhet av arbete i slutdelen av ett logistikrör kan ses från två håll. Det kan 

dels innebära att hon utifrån förutfattade meningar gör egna slutledningar i tron att hon 

redan vet svaret vid ett intervjutillfälle utan att ta reda på all fakta, vilket vi för denna 

studie strävar att undvika. Det kan å andra sidan betyda något positivt då Björnerhags 

förförståelse kan göra att hon lättare kan ifrågasätta eller finna brister och styrkor i 

företagens verksamhet med distribution, vilket kan ha betydelse för studiens analys och 

slutsatser. Även om logistik inte är vad denna studies två delsyften främst fokuserar på 

kan denna förförståelse påverka studien då e-handeln påverkas av ett företags logistiska 

lösningar. Eftersom Nordén saknar liknande praktisk förförståelse kan hon således 

förhålla sig mer objektiv. Med olika erfarenheter anser vi att det kan skapa en 

kompletterande syn på problemet och givande diskussioner vid uppsatsarbetet. Det kan 

även bidra till olika sätt att åskådliggöra och exemplifiera problemet. Dock saknar vi båda 

arbetslivserfarenhet från detaljhandeln vilket kan ses som en begränsning i vår allmänna 

förförståelse om ämnet. Det kan därmed inträffa att vissa aspekter förbises men i och med 

att vi båda har erfarenhet av köp från olika försäljningskanaler inom detaljhandel genom 

rollen som konsument, anser vi att det inte bör påverka studiens resultat i allt för stor 

utsträckning. Ytterligare en aspekt av den allmänna förförståelsen som kan påverka 

insamlingen av empiri är det faktum att båda uppsatsförfattarna tillhör den generation 

som har haft tillgång till internet sedan barnsben. Det har givit en teknisk förståelse och 

en bekvämlighet med nyttjandet av internet som en äldre intervjuperson kan sakna. En 

äldre intervjuperson har således fått uppsöka internet själv utifrån ett egenintresse medan 

uppsatsförfattarna kan ha använt datorer i större utsträckning i uppväxten, exempelvis i 

utbildningen.  
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2.2.2 Teoretisk förförståelse 
 

Johansson Lindfors (1993, s. 76) beskriver teoretiska förföreställningar som en form av 

andrahandsförståelse med kunskap inhämtad från till exempel böcker eller föreläsningar. 

Eftersom båda uppsatsförfattarna läser Civilekonomprogrammet med inriktning mot 

handel och logistik vid Umeå Universitet innebär det att kunskapen inhämtad från 

föreläsningar är snarlik varandra. Studieprogrammet har bestått av en utgångspunkt i 

företagsekonomi med fördjupning i logistik. Skillnaden i uppsatsförfattarnas utbildningar 

är att Björnerhag läst ett antal kurser på distans vid andra lärosäten, exempel på dessa 

kurser är Statistik A och Juridisk översiktskurs. Därmed finns skillnader i studiematerial 

och vilka uppfattningar och tolkningar som gjorts från detta även om kurserna till stor del 

behandlat samma ämnen.  Under vår studietid har vi läst ett flertal kurser inom 

företagsekonomi med inriktning mot parti-och detaljhandel, marknadsföring och 

geografisk ekonomi vilket vi anser tillfört en grundläggande kunskapsbas för denna 

studie. De programspecifika kurserna inom logistik och Supply Chain Management har 

bidragit med teoretisk förförståelse om flödet av material och information i ett företags 

Supply chain. Därtill har vi båda läst kursen Supply Chain Management II som 

fördjupning på masternivå, där vi introducerades till hållbarhetsmässiga 

problematiseringar beträffande miljörisker och sociala frågor. I grund av vår teoretiska 

förförståelse har vi identifierat det ämnesområde och forskningsgap som utgör studien för 

denna uppsats. 

 

2.2.3 Kunskapssyn 
 

Kunskapsteori, eller epistemologi, behandlar mänsklig kunskap. Hur en person tillskaffat 

sig kunskap, vad är kunskap och vart kunskapen hämtas etc. (Lundahl & Skärvad, 1999, 

s. 43-44). Epistemologin behandlar till exempel frågor som när kunskap anses vara 

tillförlitlig och hur kan en person veta något säkert. Samt om kunskap överhuvudtaget är 

möjlig. (Åsberg, 2001, s. 29) Som tidigare nämnts kommer kunskapen vara färgad av 

uppsatsförfattarnas och respondenternas förföreställningsramar. En rent ofärgad, 

objektiv, kunskap kan anses vara nästintill omöjlig i denna typ av studie. Ontologi, ”vad 

som finns”, innefattar två synsätt där sociala entiteter antingen bygger på konstruktioner 

av aktörens uppfattning eller handlingar, eller som en yttre verklighet för aktören som 

betraktas objektivt (Bryman, 2011, s. 35). Dessa synsätt benämns ofta som 

konstruktionism och objektivism (Bryman, 2011, s. 35). Det kan även sägas att ontologin 

innefattar läran om hur verkligheten är uppbyggd och vad som är verkligt. (Åsberg, 2001, 

s. 3) I den här uppsatsen kommer företagens upplevda verklighet studeras. Alltså hur de 

upplever de möjligheter som finns med implementering av omnikanaler för deras 

företag.  Verkligheten kommer således skapas av respondenterna i denna studie. Således 

kommer de sociala företeelserna skapas, eller konstrueras, av de sociala aktörerna vilket 

kan definieras som konstruktionism (Bryman, 2011, s. 39). Ur en objektivistisk synvinkel 

är de sociala företeelserna oberoende av de sociala aktörerna och därmed är ett objekt i 

sig själv (Bryman, 2011, s. 36). Detta går inte att applicera på denna studie då de sociala 

aktörerna inte kan anses agera i en redan färdig verklighet utan snarare skapar den under 

studiens gång. Vad som är verkligt är således inte en fast entitet utan skapas av 

uppsatförfattarna och respondenterna vilket ger möjlighet till en mer nyanserad bild av 

den upplevda verkligheten.  

 

Inom vetenskapsteorin finns två olika synsätt inom kunskapsteorin, positivism och 

hermeneutik (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 44). En positivistiskt orienterad forskare 
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ämnar undersöka sociala fenomen på liknande sätt som naturvetenskapliga fenomen 

(May, 2013, s. 20). Positivismen uttrycker ingen kunskap som erfarenhet eller något den 

insamlade empirin vare sig kan verifiera eller falsifiera (Åsberg, 2001, s. 14). Då det valda 

ämnet inte har en tydlig verklighet där kunskap kan anses tydligt gå att falsifiera eller 

verifiera kommer vi i denna uppsats inte ha ett positivistiskt synsätt på den insamlade 

kunskapen. En positivistisk syn möjliggör vissa förutsägelser baserade på de reglerade 

sambanden. (Åsberg, 2001, s. 15) Trots avsaknaden av studering baserat på de reglerade 

sambanden mellan två variabler anser vi att vår studie kommer bidra till en ökad förståelse 

för upplevda möjligheter med omnikanaler för små företag. Det i sig skapar en viss 

översättbarhet då organisationer i en liknande situation kan översätta resultatet på sin 

organisation och således dra nytta av det.   

 

En hermeneutiskt orienterad forskare anser att sociala fenomen inte kan studeras utan en 

engagerad forskare som använder sin egen förståelse av samhället i sin forskning (May, 

2013, s. 25). I den här studien kommer vi som uppsatsförfattare vara en aktiv del i 

datainsamlingen i form av intervjuare och således kommer vår närvaro påverka 

respondenternas svar på frågorna. En central idé inom hermeneutiken är bland annat att 

en forskare bör sätta sig in i upphovsmannens situation och analysera texten utifrån den 

historiska och sociala kontexten som texten producerades i (Bryman, 2011, s. 507). 

Lockelsen inom hermeneutiken kan vara att författarens synvinkel är betonad samt att det 

understryker sensitiviteten för kontexten en text skapas i (Bryman, 2011, s. 508). 

Datamaterialet i den här studien kommer samlas in i en social kontext där respondenterna 

beskriver sin upplevelse. Den sociala kontexten kommer även påverkas av de följdfrågor 

som ställs samt hur frågorna är formulerade, vidare även hur beskrivningen för att 

tydliggöra en fråga genomförs. Således kommer det insamlade datamaterialet i den här 

studien i viss mån skapas under insamlingen och därmed studeras fenomenet utifrån 

respondenternas synvinkel med aktiva och engagerade forskare. Slutligen kommer den 

här uppsatsen tolka verkligheten som konstruktionistisk och kunskapen kommer ses ur 

ett hermeneutiskt perspektiv. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att upprätta vetenskaplig kunskap. Tre av dessa 

tillvägagångssätt är deduktion, induktion och abduktion. (Åsberg, 2001, s. 61) Ett 

deduktivt tillvägagångssätt innebär att forskaren härleder slutsatser från en redan 

fastslagen teori om tillkommande empiriska antaganden (Åsberg, 2001, s. 61-62). Det 

induktiva tillvägagångssättet innebär att forskaren gör en erfarenhetsgrundad slutledning 

(Åsberg, 2001, s. 62). Teorin som skapas blir då resultatet av en forskningsinsats snarare 

än utgångspunkten (Bryman, 2011, s. 28). Abduktion innehåller tre steg. Först samlas ny 

erfarenhet in, i det andra steget skapas en hypotes där den nya erfarenheten kan följas 

deduktivt ur hypotesen och är därmed logiskt möjlig, och i det tredje steget antas 

hypotesen. Det är sedan möjligt att motbevisa, eller falsifiera, hypotesen om ytterligare 

eller nya empiriska bevis samlas in. (Åsberg, 2001, s. 63) Att förklara och avbilda inom 

forskning förknippas vanligen med ett deduktivt tillvägagångssätt där studien går från 

teori till empiri (Johansson Lindfors, 1992, s. 55). Medan ett induktivt tillvägagångssätt 

tillåter forskaren att använda specifika processer eller händelser för att därifrån utveckla 

en bredare förklaring (Yin, 2011, s. 21). Utifrån tillgängliga resurser kommer ett 

abduktivt tillvägagångssätt inte vara möjligt. Bland annat då det är orimligt tidsmässigt 

att genomföra de revisioner av hypoteserna som krävs beroende på datainsamling. Ett helt 

igenom induktivt tillvägagångssätt blir även det orimligt sett till tidsaspekten.  
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I denna uppsats ämnas det valda problemet undersökas med hjälp av tidigare teori och i 

samråd med de deltagande respondenterna skapa en reflekterande tolkning över hur teorin 

är applicerbar och i vilken utsträckning. Således kommer ett deduktivt tillvägagångssätt 

användas. Med detta tillvägagångssätt anser vi att vi kan bredda den nuvarande teoretiska 

grunden och skapa en kritisk reflektion kring vilka områden som kan behöva en mer 

extensiv förklaring. Då ett avstamp sker i de teoretiska utgångspunkterna skapas även 

möjligheten att utveckla diskussionen och analysen av de identifierade möjligheterna med 

hänsyn till nuvarande forskning. Det ger även en större möjlighet att bidra med en 

breddning av tidigare forskning. Bidraget med detta tillvägagångssätt blir således en 

analys av den nuvarande forskningens översättningsförmåga till mindre organisationer. 

Trots att den deduktiva strategin oftast förknippas med det kvantitativa synsättet menar 

Bryman (2008, s. 29) att det finns undantagsfall. Vi menar att ett undantag är användbart 

i detta fall då vår undersökning grundar sig i teorier skapade genom tidigare forskning på 

upplevda möjligheter för omnikanaler inom stora företag. Genom intervjuer ges kvalitativ 

data utifrån respondenterna på små företags detaljerade svar på våra frågor som kan 

användas för att deducera tidigare forsknings hypoteser. Resultatet kopplas därmed 

tillbaka till teoriområdet. Vilket överensstämmer med Brymans (2008, s. 26) antagande 

att viss induktion kan förekomma i deduktion och vice versa.  

 

2.4 Metodval 
 

Inom metodologiska frågeställningar skiljer sig forskningen mellan kvantitativa och 

kvalitativa studier (Bryman, 2008, s. 39). De har båda samma syfte att skapa större 

förståelse för det samhälle vi lever i och hur vi genom våra handlingar påverkar varandra 

antingen som enskilda människor, grupper eller institutioner (Holme & Solvang, 1997, s. 

76). När betoningen ligger på kvantifiering vid insamling och analys av data kallas 

forskningsstrategin för kvantitativ. Vid kvalitativ forskningsstrategi är det istället ord och 

generering av teorier som är av betydande vikt. (Bryman, 2011, s. 40) Ett annat sätt att 

skilja mellan dessa två metoder är forskarens roll i datainsamlingen. Skillnaden 

häremellan är användandet av siffror och statistik i den kvantitativa metoden och 

forskarens större kontroll av vilka tänkbara svar som finns. I den kvalitativa metoden är 

det förståelsen som är huvudfokus, där svar utgörs av forskarens tolkning och uppfattning. 

(Holme & Solvang, 1997, s. 14, 76) Strukturering är av vikt inom kvantitativ metod 

medan det inom kvalitativ metod är viktigare med flexibilitet (Holme & Solvang, 1997, 

s. 80). Valet av forskningsstrategi utgår ofta från valet av kunskapssyn och ontologiska 

frågor (Bryman, 2011, s. 40). 

 

Som tidigare diskuterats kommer den här uppsatsen ha en konstruktionistisk 

verklighetssyn och ett hermeneutiskt perspektiv gällande det insamlade datamaterialet. 

För att kunna besvara det formulerade problemet kan flera metoder användas. Att 

kvantifiera det insamlade datamaterialet kan ses som riskfyllt då vi som forskare 

konstruerar de möjliga svaren för respondenterna. Bryman och Bell (2015, s. 164) menar 

att mätande är fördelaktigt då identifieringen av större skillnader blir distinkt men de små 

skillnaderna riskerar att gå förbisedda. Det formulerade problemet och synsättet på 

verkligheten som den kommer undersökas i gör den typen av mätning nästintill omöjlig 

att genomföra. Problemet med den typen av mätning skapas då verklighetssynen i denna 

uppsats menar på att de sociala aktörerna är de som driver förändringar. Dessa 

förändringar kan anta både små och stora proportioner och således för att inte gå miste 

om de små förändringarna i det insamlade datamaterialet väljer vi att inte genomföra den 
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typen av mätning. Den sociala världen kan tolkas utifrån de sociala aktörernas synvinkel 

(Bryman & Bell, 2015, s. 405) vilket vi utifrån den här uppsatsens verklighetssyn och det 

valda tillvägagångssättet väljer att använda som utgångspunkt vid vårt metodval. Baserat 

på dessa antaganden kommer en kvalitativ metod användas som utgångspunkt. 

 

Ett kvalitativt tänkande menar Trost (2012, s. 18) är när forskaren undviker ord som fler, 

längre eller mer. Vidare är frågeställningen om en kvalitativ eller kvantitativ 

undersökning relevant vid oavsett utredning, utvärdering eller ett forskningsprojekt 

(Trost, 2012, s. 17-18). Ofta kan en kvalitativ metod användas i samband med en 

kvantitativ (Trost, 2012, s. 18). Bryman & Bell (2011, s. 51) tydliggör att distinktionen 

mellan metodinriktningar inte är orubblig då många forskare menar att en undersökning 

kan uppvisa drag från båda inriktningarna i en kombination. Holmberg et al., (2008, 

refererad av Bryman & Bell, 2011, s. 51) genomförde en studie med en kombination av 

kvantitativa enkätstudier och kvalitativa djupgående intervjuer. Slutsatsen från deras 

undersökning blev att en bättre och mer fullständig bild framkom från en sådan 

kombination av metodinriktningar. (Holmberg et al., 2008, refererad av Bryman & Bell, 

2011, s. 51) Trots en vald kvalitativ metod anser vi att en kvantitativ metod är användbar 

för att skapa en större förståelse för det stadium marknaden och de intervjuade företagen 

är idag. Följaktligen för att skapa en mer fullständig bild och påvisa ett större djup 

kommer även en kvantitativ metod användas för att påvisa generaliteten av de framkomna 

resultaten. Bryman & Bell (2011, s. 50) menar att en kvalitativ studie som inte ämnar 

skapa en teori kan kompletteras av en kvantitativ undersökning för att utvärdera 

generaliserbarheten och tillämpbarheten samt ge möjligheten att utveckla teorin 

ytterligare. 

 

Att utvärdera kvalitativ forskning utifrån reliabilitet och validitet, likt de definitioner som 

används för kvantitativ forskning, kan anses vara problematiskt. Därför föreslås det att 

denna utvärdering bör ske utifrån två huvudsakliga faktorer, studiens tillförlitlighet och 

äkthet. (Bryman & Bell, 2015, s. 400) Dessa kriterier kommer utvecklas vidare i kapitel 

9. Att utvärdera studien utifrån metodval samt tillvägagångssätt kommer ge läsaren en 

möjlighet att se de konsekvenser dessa val medfört. Vidare kommer det även ge oss som 

uppsatsförfattare en möjlighet att kritiskt reflektera gällande vår studies relevans samt hur 

den är utförd. För att utvärdera den kvantitativa observationen kommer även en 

utvärdering göras utifrån studiens reliabilitet och validitet, även denna kommer ske i 

kapitel 9. Det skapar möjligheter att utvärdera båda delar av studien för att påvisa båda 

delarnas tyngd. Ytterligare att påvisa att ingen del utesluter den andra. 

 

2.5 Studiens perspektiv 
 

Studiens valda perspektiv kommer påverka både hur och vilka slutsatser som dras 

gällande det studerade ämnet (Johansson Lindfors, 1993, s. 37-38). Det definierade 

problemet, ”Vilken potential och möjligheter ser små företag med implementering av 

omnikanaler och hur kan omnikanaler förespråka hållbarhet för dessa på bästa sätt?”, 

redogör för studiens valda perspektiv. Företagarnas perspektiv valdes då det är dessa som 

är direkt påverkade av implementeringen av omnikanaler och således de som är störst 

intressenter inom ämnet. En sådan avgränsning bidrar dock även med en viss problematik 

då faktorer som kan vara viktiga vid denna implementering förbises. Exempel på dessa 

faktorer kan vara kundernas önskemål, tredjepartslogistiker etc. Trots att dessa 

intressenter kan vara viktiga faktorer anser vi att det i dagens klimat samt arbete med 

hållbarhet till största del är påverkat av företagarnas synsätt och implementeringen av 
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omnikanaler i deras affärsrörelse. Att genomföra studien ur det valda perspektivet ger oss 

således en möjlighet att skapa en djupare förståelse för de upplevda möjligheterna hos de, 

enligt oss, främsta intressenterna. 

 

2.6 Val av teorier 
 

Ofta har relevant tidigare forskning inom ett valt ämne en påverkan på studiens 

problemformulering och studiens fokus (Bryman & Bell, 2015, s. 22). Bakgrundslitteratur 

till val av ämne och formulering av problem har i denna uppsats varit både från 

vetenskapliga och icke vetenskapliga artiklar. De icke vetenskapliga artiklarna har 

använts för att beskriva och exemplifiera relevansen av det valda ämnet. I konstruktionen 

av teorikapitlet har den nuvarande forskningen inom omnikanaler figurerat som främsta 

litteratur. Eftersom omnikanaler är ett nytt begrepp råder det ingen konsensus kring 

generaliserade teorier och modeller. Den teoretiska bakgrunden är således främst 

uppbyggd för att visa på läget i den nuvarande forskningen. Att presentera forskningen 

på detta sätt anser vi kommer vara fördelaktigt utifrån det valda tillvägagångssättet. Det 

valda tillvägagångssättet bygger på en kritisk dialog mellan nuvarande forskning och det 

insamlade datamaterialet. Innebörden i det gör att vi med vår studie kan bidra med en 

kritisk reflektion om huruvida konsensus kan nås gällande vissa antaganden inom den 

nuvarande forskningen. Den forskning som presenteras inom ämnet hållbarhet används 

för att belysa både problem och möjligheter för företag som rör sig mot att implementera 

omnikanaler. Då ingen specifik tidigare forskning existerar inom ämnet valde vi att 

använda oss av forskning om miljömässig hållbarhet vid traditionell handel samt e-

handel. Detta val gjordes då vi ansåg att dessa två perspektiv tillsammans kan användas 

för att beskriva miljömässiga möjligheter och risker vid implementering av omnikanaler. 

 

2.7 Litteratursökning 
 

Eftersom konceptet omnikanaler är ett nytt begrepp inom försäljning har vi funnit lite 

facklitteratur om ämnet och därför har huvudsakligen artiklar använts till den teoretiska 

bakgrunden. Vid genomförandet av studiens litteraturgenomgång genomsöktes den 

elektroniska databasen EBSCO där främst Business Source Premier och Emerald Journals 

användes. Vidare nyttjades även Umeå Universitetsbibliotekets söktjänst då denna gav 

oss möjlighet att söka efter både artiklar och böcker relevanta för ämnet. I enstaka fall 

användes Google Scholar för att söka en ursprungskälla som tidigare nämnda databaser 

inte hade åtkomst till. För att finna korrekta termer och begrepp att basera den teoretiska 

bakgrunden sökte vi efter titel och ämnesord. Sökord ingick i olika kombinationer av 

"kanal", "multi", "cross", "omni" och "retail", inklusive pluralformer (t.ex. "kanaler"), 

avgränsare (t ex, "omni-channel”). Till den teoretiska referensramen söktes teorier 

innehållande sökord som Supply chain management, logistics, integration, 

implementation, Sustainability, retail & distribution, online retailing. Sökorden 

kombinerades i olika variationer för att finna relevanta artiklar som passar till studiens 

syfte och för att besvara problemformuleringen. För att säkerställa en hög akademisk 

kvalitet och sanningsgrad i artiklarna begränsades sökområdet till att endast visa artiklar 

som blivit vetenskapligt granskade (Peer Reviewed). Peer reviewed är enligt 

Vetenskapsrådet (2015) en bedömning på vetenskaplig kvalitet och att artikeln granskats 

av sakkunniga forskare inom det specifika undersökningsområdet. Ett undantag gjordes 

dock för den undersökning Avensia (2015) genomfört på skandinaviska företag. Den 

undersökningen ansågs relevant då den genomförts i Skandinavien samt identifierat 

kriterier för nivån på hur långt ett företag kommit i sin anpassning till omnikanaler. Det 
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kan i vissa fall bedömas passande att använda sekundärkällor om de kan anses vara 

baserade på primärkällan (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Enligt Lundahl & Skärvad 

(1999, s. 134) kan källor från sekundärdata bland annat vara opartisk, ofullständig eller 

medvetet vinklad. För att undvika risken med att en kontext tagits ur sitt sammanhang vid 

användning av sekundärkällor har vi i största möjliga mån sökt oss tillbaka till 

primärkällan. Dessutom har uppgifter som förtecknats i artiklarna med hänvisning till 

andra författare, vidare granskats för att hitta ytterligare litteratur lämplig till vårt 

teorikapitel. Ytterligare sökningar av artiklar har gjorts under studiens gång för att 

komplettera vissa delar som ansetts otillräckliga. 

 

2.7.1 Källkritik 
 

Teorisökningen handlar dels om själva införskaffandet av litteratur och källor, men också 

om att söka näring till sitt teoretiska perspektiv i andra tvärvetenskapliga områden för att 

passa verkligheten. (Johansson Lindfors, 1993, s. 87-88) I bedömningen av vilka artiklar 

som är relevanta bör materialet undersökas källkritiskt. Källkritik är enligt Thurén (2005, 

s. 7-9) kontrollering av fakta genom metoder för att utreda trovärdigheten. För att förhålla 

sig källkritisk finns fyra kriterier att följa. Det första kriteriet är äkthet och innebär att 

källan ska vara vad den utgett sig för (Thurén, 2005, s. 13). För att nå detta kriterium har 

all litteratur som använts i denna uppsats värderats utifrån vad den utger sig för att vara. 

Litteratur som använts i denna uppsats inkluderar böcker, vetenskapliga artiklar samt 

artiklar publicerade i media. Dessa källor har då utvärderats utifrån vad dessa utger sig 

för att vara. Ett exempel är en rapport genomförd av företaget Avensia. I den rapporten 

presenteras 15 faktorer som de använder för att utvärdera hur långt olika företag har 

kommit i implementeringen av omnikanaler. Dessa faktorer har vi sedan använt som 

utgångspunkt vid design av punkterna för vår observation. Sett till äktheten anser vi att 

det är en rapport som utformats i dagens marknadsklimat och då vi använt den som bas 

för insamling av empiri snarare än teori anser vi att den är relevant för studien. Då Avensia 

är ett företag som arbetar med lösningar och implementering av omnikanaler anser vi 

deras kunskap som praktiskt förankrad. Vid en vidare granskning kunde vi även 

identifiera flera större och välkända företag som anlitat dem. Således anser vi att deras 

rapport kan anses uppfylla kravet om äkthet. 

 

Informationen blir allt mer otillförlitlig om tiden däremellan är stor (Thurén, 2005, s. 13). 

Således har vi sett till tidskriteriet analyserat de använda källorna baserat på den tid de 

publicerats i. För att öka tillförlitligheten har vi också varit allt mer kritiska till att använda 

information från äldre källor. Detta har dock gjorts i strävan efter att använda 

primärkällor. Eftersom dessa källor fortfarande refereras till kan de ännu anses vara 

aktuella. Trots det har vi främst använt dessa källor för definitioner och inte för kunskap 

som mer nutida forskning motsäger. Denna linje har dragits då vi anser att forskningen 

som ligger närmre i tiden kan anses vara mer relevant för en studie utförd i dagens 

marknadsklimat. Vi har även haft i beaktande att den akademiska litteratur som funnits 

tillgänglig blivit publicerade inom de närmaste två åren. Således har de dragna 

slutsatserna från forskningen inte testats i en vidare utsträckning. Detta anser vi kan vara 

problematiskt då forskningen inte kan utvärderas av exempelvis citeringar av andra 

forskare. Trots det har vi valt att använda denna litteratur i utformningen av den teoretiska 

referensramen då den utgör den nuvarande kunskapen om omnikanaler.  

 

Det tredje kriteriet är oberoende och hänvisar till att en källa inte ska vara en avskrift eller 

ett referat av annan källa (Thurén, 2005, s. 13). För att möta detta kriterium har vi i vår 
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litteratursökning som tidigare nämnts strävat efter att endast använda primärkällor. 

Användandet av primärkällor säkerställer att Thuréns tredje kriterium möts. Vi har för att 

ytterligare säkerställa detta även genomfört slumpmässiga sökningar på utdrag ur texter 

för att se att det inte finns andra källor till samma text. Vi har även varit försiktiga med 

källor där vi upplevt att det kan förekomma någon form av jäv. Dessa artiklar har vi dock 

endast använt för att påvisa relevansen för det valda området medan den litteratur som 

använts som grund för studien har eftersökts för att vara så oberoende som möjligt. 

 

Det fjärde kriteriet tendensfrihet är att det inte ska finnas misstanke om en falsk bild av 

verkligheten genom källan, vare sig på grund av ekonomiska, politiska eller andra orsaker 

till en förvrängd verklighet (Thurén, 2005, s. 13). Källorna som använts har vi ansett visat 

en representativ bild av verkligheten som vi ämnar avbilda i vår studie i. Ingen av de 

källor som vi hittat i vår litteratursökning har påvisat en förvrängd bild av verkligheten. 

Detta kriterium är det kriterium vi anser är lättast att möta. Då ingen av de källor som 

använts är skönlitterära och publicerade där det finns en utbredd censur som förvränger 

verkligheten i större utsträckning. De fyra kriterierna presenterade ovan är således de 

kriterier som använts för att kritiskt reflektera över källorna i denna uppsats. 
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3. Teoretisk bakgrund 
 

I detta kapitel kommer den teoretiska bakgrunden om omnikanaler upprättas genom att 

belysa tidigare akademisk forskning kring konceptet. Bakgrunden är tänkt att bidra med 

grundläggande kunskap för läsaren och fungera som underlag för kommande delar i 

studien. I efterföljande kapitel, teoretiska utgångspunkter, kommer mer den tekniska 

aspekten av en eventuell implementering diskuteras. Dessa båda kapitel kommer sedan 

tillsammans fungera som utgångspunkten i den kvalitativa undersökning som avses 

genomföras. 

För att skapa en förståelse för läsaren om hur omnikanalshandel integrerar flera kanaler 

samtidigt och hur det fungerar kommer här nedan först redogöras för de tre mest distinkta 

detaljhandelsstrategierna; på engelska benämnda The Brick & Mortar (B&M), The 

Clicks, och The Bricks-&-Clicks (Li et al., 2015). Supply chain kommer hädanefter att 

benämnas som företagets distributionskedja. Kapitlet avslutas sedan med att knyta 

samman dessa strategier till att visa på omnikanalskonceptet. 

 

 
Figur 1. Sammanfattande figur över upplägget i den teoretiska bakgrunden.  
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3.1 Brick & Mortar 
 

Denna handelsmodell handlar om försäljning i en fysisk butik. I en B&M-butik kan en 

säljare interagera med kunden och varorna visas på hyllor i butiken. Kunderna får 

möjlighet att fysiskt granska enskilda produkter och kan använda produkten direkt vid 

avslutad transaktion (Enders & Jelassi, 2000, s. 543; Li et al., 2015, s. 3823). B&M 

försäljning tjänar bara en lokal marknad men har fördelen att kunderna i en fysisk butik 

ofta lockas att köpa mer än endast den eftersökta produkten (Zhang, 2009, s. 1093). I 

denna kanal kan återförsäljare svara på konsumenternas efterfrågan på bekväm retur-

förmåga och kort responstid (Li et al., 2015, s. 3824). Vid problem med produkten kan 

kunden enkelt returnera den i B&M-butiken, antingen för att byta till en annan vara eller 

för att få tillbaka pengarna för köpet (Enders & Jelassi, 2000, s. 543). 

 

Återförsäljare inom B&M begränsar ofta storleken av inventering på grund av 

lagerkostnaden. Ett stort sortiment av varor är kostsamt på grund av att det krävs 

hyllutrymme samt kontinuerlig återfyllnad (Li et al., 2015, s. 3823). Varor som är mindre 

populära går åt i långsammare takt och sitter på hyllan under längre tidsperioder vilket 

innebär en högre lagerhållningskostnad. Butikens sammanlagda lagerkostnad utgörs av 

summan av lagerkostnaden för var och en av de inventerade varorna. De amerikanska 

lågprisbutikerna Wal-Mart och Target är exempel på B&M-butiker som verkar för att 

hålla sina samlade lagerhållningskostnader nere genom att begränsa varusortimentet till 

snabbrörliga produkter. (Bhatnagar & Syam, 2014, s. 1293). I den traditionella 

detaljhandelsmodellen är det återförsäljaren som bestämmer antalet varianter av 

sortimentet samt priset på varje objekt och lagernivån för varje objekt som ingår i 

sortimentet (Li et al., 2015, s. 3824). 

 

3.2 The Clicks 
 

Kategorin the clicks handlar om återförsäljning genom internet som kanal. När företag 

endast erbjuder försäljning genom internet som kanal kallas det för pure-play (Grewal et 

al., 2004, s.705). Vid återförsäljning genom en kombination med övriga kanaler benämns 

dock sådan kanal oftast som the clicks. För att inte förvirra läsaren kommer vi därför 

fortsättningsvis benämna det the clicks eftersom vi i denna uppsats behandlar 

integrationen mellan flera kanaler.  

 

Med uppkomsten av internet följde en dot-com era när flera nätbutiker introducerades. E-

handeln är den innovation som fått störst uppmärksamhet från återförsäljare, tillverkare 

och konsumenter, för att vara den enda hotande konkurrensen till den traditionella 

detaljhandeln (Grewal et al., 2004, s.703). E-handel verkar enligt Li et al., (2015, s. 3823) 

på andra preferenser än den traditionella B&M-handeln. Köpupplevelsen är en av 

skillnaderna, vid köp över internet, jämfört med köp i en B&M-butik, kan kunden inte 

bruka produkten direkt vid transaktionen. Vid e-handel måste kunden vänta på leverans 

av produkten vilket gör att fokus på leveranstiden blir driftsfaktorn för återförsäljaren. Att 

behaga kunders efterfrågan på snabba leveranser innebär höga fraktavgifter för 

återförsäljaren. Därmed är det viktigt för återförsäljare att optimera leveranstiden. (Li et 

al., 2015, s. 3823) Det är vanligt att online-återförsäljare inte själva har någon inventering 

utan de hänvisar kundernas order direkt till tillverkaren som i sin tur levererar varan till 

kunden. På så vis kan de erbjuda ett större sortiment av produkter än vad vanliga B&M-

butiker kan. (Li et al., 2015, s. 3824) 
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Förutom det negativa sambandet mellan fraktavgift och tid, hör returer av produkter till 

vanligheten inom e-handeln (Agathz et al., 2008, s. 343). Kunderna vill ofta känna på och 

prova produkten innan det slutgiltiga köpbeslutet tas (Ofek et al., 2011, s. 42), något som 

B&M-återförsäljare varit unika med att kunna erbjuda. Därför har de mest vinstgivande 

produkterna att sälja genom internet hittills varit standardiserade produkter som böcker 

och musik (Grewal et al., 2004, s. 707). För att kunna konkurrera med de traditionella 

B&M-återförsäljarna måste e-handelsåterförsäljaren erbjuda andra värden för kunden. Ett 

brett sortiment, låga priser och information om omdömen och betyg är vanliga 

kundvärden som kan erbjudas genom e-handeln (Brynolfson et al., 2013, s. 23). E-

handeln innebär även komplexitet i förmågan att kunna lova en order. I en traditionell 

B&M-butik kan kunden lovas en produktorder då varan finns tillgänglig och 

transaktionen sker direkt i butiken. Till skillnad mot detta måste e-handelsåterförsäljare 

kunna erbjuda en tillgänglig produkt men även tillräcklig leveranskapacitet. (Agathz et 

al., 2008, s. 345). 

 

E-handeln är i sig begränsad i sin förmåga att erbjuda kunderna hög tillförlitlighet i 

övertygande kommunikation. Vid försäljning av smycken eller andra dyrbara produkter 

och tjänster är sådan kommunikation viktig för att hjälpa kunden att utvärdera eventuellt 

värde. Trots att objektiv kommunikation enkelt förmedlas över internet kan kunder 

efterfråga det beslutsfattande stöd de ofta kan få av en butiksförsäljare. (Grewal et al., 

2004, s. 707) Kategorin the clicks har dock flera fördelar jämte den traditionella B&M-

butiken. Förutom den lätta informationstillgängligheten av recensioner och omdömen 

samt prisjämförelser mellan konkurrerande företag, möjliggör kanalen det även att söka 

efter mer svårtillgängliga produkter som vanligtvis inte finns på den breda marknaden. 

Det kan vara samlarföremål, nischade produkter, hobbyprodukter etc. Ytterligare kan 

kunder uppskatta nivån av sekretess och anonymitet vid köp av vissa känsliga produkter 

samt att internet är öppet varje dag i veckan, dygnet runt. (Grewal et al., 2004, s. 705-

706) Li et al.,(2015) genomförde en studie om skillnaderna mellan e-handeln och den 

traditionella B&M-handeln genom att jämföra de olika kanalernas pris, sortiment och 

leveranstid. Resultatet på undersökningen visade att internet som kanal var att föredra om 

produkten kan levereras snabbt till en låg kostnad. Den traditionella B&M-kanalen var 

dock att föredra om konsumenterna efterfrågade snabb leverans men leveranskostnaden 

var hög. (Li et al., 2015, s. 3830)  

 

3.3 Bricks & Clicks 
 

En sömlös integrerad detaljhandel som främjar kunders möjlighet att handla över flera 

kanaler, var som helst och när som helst, är den förväntade förändringen som kan 

beskådas inom detaljhandel idag. Återförsäljare har använt flera kanaler för försäljning 

under de senaste decennierna, kanske främst sedan e-handeln började växa. Inom 

akademin används dock flertalet termer för att beskriva denna typ av detaljhandel (Beck 

& Rygl, 2015, s. 170). Begreppen multikanaler, korskanaler och omnikanaler används 

omväxlande. Korskanaler har ibland använts som ett specifikt beaktande av integration 

mellan kanaler medan multikanaler i vissa fall använts som en paraply-term (Beck & 

Rygl, 2015, s. 170). Omnikanaler är en nyare term som ofta förväxlas med multikanaler 

(Lin, 2015, s. 15). För att i denna uppsats klargöra för läsaren hur vi som författare 

särskiljer dessa begrepp kommer de nedan redogöras, med utgångspunkt ur Beck & 

Rygl’s (2015) taxonomi av flera kanaler i detaljhandeln för kategorisering av 

multikanaler, korskanaler och omnikanaler. 
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3.3.1 Multikanal 
 

Förmågan att utveckla en hållbar konkurrensfördel tillhör själva kärnan av alla 

affärsstrategier. Därmed är det viktigt att inse att i detaljhandelns olika element finns vissa 

som är mer hållbara än andra, både för den traditionella B&M-återförsäljaren och e-

handelsåterförsäljaren. (Grewal et al, 2004, s. 703) Rena råvaror, som de inom järn-och 

bygghandeln, kan konkurrerande företag enkelt matcha gällande pris och sortiment. För 

e-handels återförsäljare är det svårt att upprätthålla en lönsam fördel när information om 

dessa rena råvaror finns lättillgängligt på konkurrerande företags hemsidor. Även 

såkallade kvasi-varor, som böcker och cd-skivor, innebär samma problematik för 

återförsäljaren. (Grewal et al, 2004, s. 703) Allt fler kunder efterfrågar möjligheten att 

handla över flera kanaler och internet har argumenterats vara en drivande faktor till att 

återförsäljare börjat använda Multikanaler (Lewis et al., 2014, s. 43-45). Beck & Rygl 

(2015, s. 174) föreslår att begreppet Multikanal står för när återförsäljaren erbjuder fler 

än en kanal som samexisterar, men utan att varken kunden kan utlösa en interaktion 

mellan dessa kanaler eller att återförsäljaren kan kontrollera integrationen mellan kanaler. 

Med interaktion menas exempelvis att kunden inte kan returnera en vara, som köpts över 

internet, till en fysisk butik eller använda en rabattkupong till olika kanaler (Beck & Rygl, 

2015, s. 173). Mellan kanalerna finns liten eller ingen integration där varken kund-, pris- 

eller inventeringsuppgifter delas med varandra, samt att varusortiment och tjänsteutbud 

inte nödvändigtvis överensstämmer (Beck & Rygl, 2015, s. 173). 

 

Med flera kanaler för handel menas till exempel varuhus, lågprisbutiker, stormarknader, 

home-shopping, kataloger och e-handel (Alptekinoğlu & Tang, 2005, s. 802). Begreppet 

multikanal används av Zhang (2009, s. 1080) för att förklara detaljhandel där 

återförsäljaren använder både traditionella B&M-butiker och internet. Genom att använda 

flera kanaler kan återförsäljaren utnyttja kundernas förtrogenhet med varumärket för att 

vädja till vilken kanal de värdesätter att använda för att göra ett inköp (Ofek et al., 2011, 

s. 43). Ett exempel på en multikanal strategi är att öppna en B&M-butik, utöver den 

ursprungliga katalog- eller e-handelskanalen. En sådan multikanal strategi använde 

klädmärket J.crew som sålde genom kataloger men som år 1989 även öppnade en fysisk 

butik (Pauwels & Neslin, 2015, s. 182). 

 

Möjlighet att betjäna flera olika kundsegment, skapa synergier och utnyttja 

stordriftsfördelar är multikanalshandelns fördelar ur en supply chain chefs perspektiv 

(Agathz et al., 2008, s. 339). Den tidigare litteraturen ger dock liten insyn i de teknologiskt 

relaterade hinder som multikanalsdetaljhandel måste överkomma (Lewis et al., 2014, s. 

44). Ett problem som återförsäljare inom multikanalsdistribution måste hantera är risken 

för kannibalism på den sammanlagda vinsten från de olika kanalerna (Zhang, 2009, s. 

1081; Agathz et al., 2008, s. 340), då den ena kanalen lockar till sig större delen av 

kunderna ifrån den andra kanalen med resultatet att den senare kanalen glöms bort. 

Fördelen med att erbjuda multikanalsdistribution är att återförsäljaren kan nå en större 

marknadsandel med både lokala kunder och geografiskt avlägsna kunder samtidigt 

(Zhang, 2009, s. 1081). En e-handelskanal erbjuder möjligheter till prissubventioner och 

besparandet av onödiga resekostnader med hjälp av dess varuleveranser till kunder som 

har ett längre avstånd till en fysisk butik och kunder som uppskattar bekvämligheten av 

hemleveranser (Zhang, 2009, s. 1081). Samtidigt kräver en expansion till e-handeln mer 

strategiska överväganden då en nätbutik inte tjänar samma syfte som en fysisk butik 

(Zhang, 2009, s. 1093). Internet är ett kraftfullt verktyg för att sprida information och dess 

räckhåll är gränslöst. På en marknad där det är svårt att expandera sin andel är det inte 
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lönsamt att tillsätta en e-handelskanal för en högkostnads-återförsäljare. En lågkostnads-

återförsäljare kan däremot dra nytta av en ökad marknadsandel. (Zhang, 2009, s. 1092) 

Herhausen et al., (2015, s. 309) menar att bevisen för att multikanaler skulle vara en väg 

till framgång är få. Vidare förmodar de att bristande integration mellan ett företags e-

handel och fysiska butiker är orsaken (Herhausen et al., 2015, s. 309). Många 

återförsäljare känner dock av konkurrenstrycket att ge sig in i multikanals distribution 

och frågar sig om de ens har möjligheten att inte erbjuda detta utan att förlora kunderna 

(Gallino & Moreno, 2014, s. 1450). Trots en ökad användning av multikanaler i 

detaljhandeln har den akademiska litteraturen ännu inte utvecklat en bred teori om hur 

kanaler arbetar tillsammans (Avery et al, 2012, s. 96). 

 

3.3.2 Korskanal 
 

I likhet med multikanals-detaljhandeln använder korskanals-detaljhandeln mer än en 

kanal för att sälja varor eller tjänster. Skillnaden mellan dessa kanalstrategier är enligt 

Beck & Rygl (2015, s. 174) att en delvis interaktion eller integration sker mellan 

åtminstone två olika, men inte mellan alla kanaler inom begreppet korskanals 

detaljhandel. En delvis interaktion kan vara när kanalerna samverkar på så vis att kunden 

kan köpa en vara från en nätbutik men sedan kan returnera den i en B&M-butik. 

Ytterligare exempel på när det ur kundens synvinkel sker interaktion och samverkan 

mellan kanaler är när kunden kan få åtkomst till sina egna personuppgifter som 

exempelvis en önskelista från mer än en kanal men inte från alla. (Beck & Rygl, 2015, s. 

174) Även produktinformation eller rabattmeddelanden kan utläsas ur mobilapplikationer 

samt med hjälp av QR-koder tillgängliga i B&M-butiker (Beck & Rygl, 2015, s. 173). 

Integrationen kan vara full mellan kanalerna, sett ur återförsäljarens synvinkel, då kund-

, pris-, och inventarieuppgifter delas. Återförsäljaren erbjuder dock inte sina varor genom 

en kanalkatalog eller samma varor i B&M-butiken som i övriga kanaler. (Beck & Rygl, 

2015, s. 173). 

 

Utöver att tillfredsställa kundernas ökande efterfrågan på en sömlös handelserfarenhet 

mellan kanaler är det yttersta syfte med korskanal strategin enligt Cao (2014, s. 88) att 

uppnå synergieffekter och förbättra effektiviteten. Meningen med denna strategi är inte 

att sammanslå kanaler utan snarare att optimera deras olika aktivitet (Cao, 2014, s. 

89).  Med både nätbutik och B&M-butik kan korskanalstrategin innebära att 

verksamheten kan omlokalisera B&M-butiken för bättre marknadstäckning utan att 

förlora för mycket intäkter med hjälp av att nätbutiken fortfarande står för en del av 

försäljningen. B&M-butiken blir dessutom ett ytterligare alternativ för leveranser när 

kunden kan välja att hämta ut en vara där som ursprungligen beställdes via nätbutiken. 

(Cao, 2014, s. 89).  

 

Hanteringen av flödet av information, varor, tjänster, och kontanter över kanaler är en 

förestående utmaning för återförsäljare som vill implementera integration och interaktion 

mellan kanalerna i en korskanalsstrategi. Det krävs att många människor är involverade 

på olika nivåer över kanalerna för att hantera denna mängd av flöden. (Cao, 2014, s. 82) 

För återförsäljaren kan interaktion och integration mellan kanalerna innebära minskade 

kostnader för logistik. Paket som beställts via nätbutiken kan samlas in eller sändas från 

en B&M-butik som på så vis kan fungera som samlingspunkt för logistiken (Cao, 2014, 

s. 89). Det är en nyckelfråga i kanalintegration att investera i företagets distributionskedja 

(Pitrowicz & Cuthbertson, 2014, s. 12).  
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Produkttillgänglighet, returer, omvända flöden, leveransalternativ och lagerhantering 

över flera kanaler bör hanteras på ett sådant vis att det återspeglas i en butiks 

distributionskedja när den används som en knutpunkt för detaljhandeln (Pitrowicz & 

Cuthbertson, 2014, s. 12). Integration av både fysiska- och informationsflöden är 

nödvändigt för att e-handeln och B&M-butiken inte ska hanteras som separerade sektorer 

(Pitrowicz & Cuthbertson, 2014, s. 12) Enligt Gallino & Moreno (2014, s. 1450) är det 

inte längre frågan om att besluta för att välja att integrera kanaler som återförsäljare bör 

ställa sig, utan hur de effektivast ska kunna genomföra det. Avery et al., (2012, s. 96) 

menar att det saknas tillräcklig dokumentation inom den akademiska litteraturen med 

empiriskt bevis för korskanals synergi vilket bör undersökas utförligare. 

 

3.3.3 Omnikanaler 
 

Piotrowicz & Cuthbertson (2014, s. 6) förklarar omnikanalskonceptet som en 

vidareutveckling av multikanal. Att multikanaler rör sig mot omnikanaler är enligt 

Verhoef et al., (2015, s. 179) ett viktigt steg i utvecklingen som kommer påverka hur den 

framtida detaljhandeln arbetar. De vanliga kanalerna, som e-handel och B&M-butiker, 

har idag breddats till att inkludera ytterligare teknologiska enheter som mobiltelefoner, 

sociala medier och spel (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014, s. 6; Verhoef et al., 2015, s. 

175). En viktig förändring till omnikanaler är att gränserna mellan kanalerna allt mer 

suddas ut (Verhoef et al., 2015, s. 175). Piotrowicz & Cuthbertson (2014, s. 6) hävdar att 

den upplevda interaktionen inte är med den valda kanalen när verksamheten använder en 

omnikanalsstrategi. Eftersom att alla kanaler är integrerade och hanteras tillsammans blir 

den upplevda interaktionen istället med varumärket (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014, s. 

6). Beck & Rygl (2015, s. 175) beskriver begreppet omnikanaler som en fullt 

fungerande integration och interaktion mellan alla de tillgängliga kanalerna. Ur kundens 

perspektiv innebär en full interaktion att en defekt vara ska kunna returneras i den kanal 

kunden föredrar oavsett från vilken kanal varan köptes från. Kanalerna är fullt integrerade 

ur återförsäljarens synvinkel när kund-, pris-, och inventarieuppgifter delas mellan alla 

kanaler. (Beck & Rygl, 2015, s. 174) En fullt integrerad omnikanal innebär att en kund 

ska kunna välja mellan samma sortiment av varor oavsett genom vilken kanal som väljs 

(Beck & Rygl, 2015, s. 173). En sammanfattning av skillnaderna mellan de olika 

strategierna kan ses i Appendix B. 

 

Exempel på hur företagen själva kan erbjuda sömlösa erfarenheter i en B&M-butik är att 

använda mobila enheter som surfplattor som kunderna kan använda för att söka 

information om produkterna och även beställa dem över nätbutiken för att få dem 

levererade hem (Verhoef et al., 2015, s. 176). Alternativt kan Wi-Fi nätverk användas 

som kommunicerar med kunderna via deras mobiler och som kan spåra kundernas 

beteende (Verhoef et al., 2015, s. 176). Genom att scanna QR-koder kan kunderna få 

tillgång till exklusiva trendvideoklipp, råd och tips (Brynjolfsson, 2013). Återförsäljare 

har enligt Brynjolfsson et al., (2013) möjlighet att locka till sig fler kunder som annars 

bara söker produkter online med hjälp av ökad information om produkttillgänglighet i 

lokala B&M-butiker. Den enkla informationssökningen mellan konkurrenter gör att 

återförsäljare måste differentiera sig på andra sätt än endast genom prisstrategier. 

Brynjolfsson et al., (2013) beskriver lojalitetsprogram med privilegier och förmåner som 

expressutcheckning eller mobilkassa som sätt att behålla kunder genom 

omnikanalsstrategin. En sammanfattande bild på evolutionen från en enstaka kanal till en 

omnikanal kan ses i Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Evolutionen av omnikanals handel. (Wilson Perumal & Company, 2015) 

 

3.4 Tidigare studier 
 

Ett mått för att utvärdera hur redo företag är i sin integration mellan kanaler till 

omnikanaler framställdes av Avensia i en rapport om Nordens 30 största företag, där deras 

nuvarande integration av de olika kanalerna undersöktes (Avensia, 2015). Avensia är 

nordens ledande expertföretag inom e-handel. De genomförde en enkätundersökning 

under tidsperioden av två månader med hjälp av observationer på företagens hemsidor 

samt med återkopplande telefonintervjuer. Respondenterna för undersökningen var 

antingen e-handelschefer, omnikanalschefer, säljchefer eller affärsområdeschefer. 

Undersökningen inriktade sig på de 30 största återförsäljarna i Sverige, Norge och 

Danmark, för att se hur långt de nått i sin omnikanalssatsning. Företagen indelades i fyra 

kategorier; Hemelektronik, Möbler och Inredning, Kläder och Skor, samt Övrigt. För att 

få fram tillräcklig information om företagen var redo för omnikanaler skapade Avensia 

15 kriterier. Om återförsäljaren uppfyllde ett kriterium belönades de med ett poäng. Dessa 

poäng omvandlades sedan till ett index. Hade återförsäljaren svarat ”ja” för varje 

kriterium uppnådde de 100 % och motsvarande 0 % om de svarat ”nej” för varje 

kriterium.  För att benämnas omnikanalsredo erfordrades 80 % eller mer. Företagen 

jämfördes mot varandra, både individuellt, nationellt och för industri. Resultatet av 

undersökningen visade att i Sverige ansågs endast två av de undersökta återförsäljarna 

vara omnikanalsredo, vilka var Intersport och Siba. Andra välkända företag i Sverige som 

Claes Ohlsson, Lindex, IKEA och Panduro var några av företagen på god väg mot att bli 

omnikanalsredo men som ännu inte uppfyllde 80% av kriterierna. (Avensia, 2015). 

 

Avensias 15 kriterier är: 

1. Är det möjligt att se lagerinformation från B&M butiker online? 

2. Är det möjligt att lägga en order online och returnera produkten i en B&M butik? 



22 

 

3. Är det möjligt att filtrera produkter online för att se produkttillgänglighet i en B&M butik 

i närheten? 

4. Kan du få åtkomst till information om produkter från B&M  genom mobiltelefonen? 

Exempelvis QR koder för recensioner online. 

5. Är en produkt som har blivit placerad i en kundkorg i en mobil enhet fortfarande där när 

samma konto används på en bärbar dator eller annan enhet? 

6. Används samma erbjudanden online som offline? 

7. Är det individuella sociala media sidor för varje B&M butik? 

8. Har varje B&M butik deras eget utrymme på en hemsidan? 

9. Får kunderna mottaga lojalitetspoäng när de köper både online och i en B&M butik? 

10. Kan kunderna se deras lojalitetspoäng online? 

11. Kan kunderna använda sina lojalitetspoäng för att handla online? 

12. Är det möjligt att skriva en shoppinglista online för att ta med till B&M butiken? 

13. Finns det en karta med vägbeskrivningar online till närmaste B&M butik? 

14. Finns det några incitament för att köpa online och hämta ut i butik? Exempelvis gratis 

frakt. 

15. Finns det lokala erbjudanden i B&M butiker i närhet till kundernas lokalisering? 

 

Avensias kriterier bidrar till att beskriva hur kunden upplever sammankopplingen av de 

olika kanalerna då de snarare antar en kunds perspektiv än företagets. Ett av Avensias 

kriterier är att företaget erbjuder samma sortiment i alla kanaler (Avensia, 2015) något 

Beck & Rygl (2015, s. 173) menar krävs för att det ska anses vara en fullt integrerad 

omnikanal.  Beck & Rygl (2015, s. 174) uttrycker vidare att en omnikanal innebär att en 

defekt vara ska kunna returneras i kundens föredragna kanal samt att återförsäljaren kan 

följa information i alla kanaler. Något Avensia undersöker då deras kriterier ämnar se 

huruvida kunden kan röra sig mellan kanalerna. Avensias kriterier ämnar också undersöka 

i vilken utsträckning företagen utnyttjar de möjligheter en omnikanal kan ge i form av 

QR-koder till exempel. Denna undersökning bidrar däremot inte med information om hur 

omnikanalsredo små företag är eller hur de arbetar med integration mellan kanaler. 

Avensias undersökning lämnar utrymme att vidare undersöka andra företag, eller som i 

vårt fall mindre företag, då kriterierna snarare ämnar undersöka det forskarna menar visar 

på en fullt integrerad omnikanal än företagets storlek.  

Eftersom att kriterier inte på något vis anspelar till ett företags storlek eller lokalisering, 

utan endast fokuserar på vilka valmöjligheter till integration mellan kanaler och 

interaktion till kund som företagen erbjuder, bedömer uppsatsförfattarna att Avensias 

studie och medtagna kriterier kan användas som en god grund för att undersöka små 

företags nuvarande användning av omnikanaler samt att dessa kriterier kan vara starkt 

bidragande till de diskussioner om potential och möjligheter som respondenterna 

upplever. Då Avensia endast undersöker hur omnikanalsredo ett företag är används bara 

kriterierna som ett mätverktyg på hur långt ett företag kommit på sin väg till full 

integration. Därmed kan kriterierna anses relevanta trots avsaknad av akademisk tyngd 

då de visar på rörelsemöjligheten mellan kanalerna. På grund av det anser vi Avensias 

undersökning som relevant och den används även som grund till de observationer som 

senare genomförs, något som beskrivs vidare i avsnitt 5.7.¨ 
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4. Teoretiska utgångspunkter  
 

I kapitlet beskrivs mer ingående logistiken bakom Multi- och Omnikanaler som stöd för 

att främst svara på den andra delen av problemformuleringen, hur kan omnikanaler 

förespråka hållbarhet för dessa på bästa sätt? Kapitlet inleds med en övergripande 

introduktion av Supply chain management och därefter redogörs för olika 

distributionslösningar som användandet av flera kanaler kan erbjuda på marknaden 

idag. Därefter diskuteras för och nackdelar med integration och avslutningsvis definieras 

vad som menas med sustainable supply chain management för denna uppsats.  

 

 
Figur 3. Sammanfattande modell över viktiga faktorer för övervägande vid 

implementering av omnikanaler 

 

4.1 Logistik och Supply Chain Management 
 

Logistik har använts som en term för att beskriva rörelsen av information, varor och 

tjänster (Lummus et al., 2001, s. 427). Supply chain management kan däremot användas 

för att beskriva hur en produkt går från råmaterial till kunden. I det begreppet inkluderas 

alla transporter, nödvändiga informationssystem, lagerhållning och tillverkning. 

(Lummus & Vokurka, 1999, s. 11) En aspekt av att planera en distributionskedja för att 

öka lönsamheten är att ha kunden i åtanke vid designen av flödeskedjan. Ett sätt att göra 

det på är att försöka flytta kundorderpunkten till så tidigt i distributionskedjan som 
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möjligt. Kundorderpunkten är den punkt i distributionskedjan där en produkt blir tilldelad 

en viss kund. (Selldin, 2005, s. 19) För att optimera distributionskedjan är målet för 

företaget att sluta med de aktiviteter i kedjan som inte är värdeskapande gentemot 

kunden.  Målet är då att synkronisera de värdeskapande aktiviteterna för att ha möjlighet 

att ge kunderna den högsta möjliga nivån av kundservice. (Lysons & Farrington, 2006, s. 

109) Att optimera distributionskedjan innebär även vissa hinder för företaget. Dessa 

hinder kan utgöras av relationer med partners inom distributionskedjan, resurser och 

osäkerheter kring framtida kostnader. (Akanie & Zhang, 2008, s. 444) 

 
Figur 4. Förenklad visualisering av logistikröret. 

 

Ytterligare en nivå av optimering inom distributionskedjan är att optimera 

tillgängligheten av produkter. För att optimera tillgängligheten av produkter behöver 

företaget se över det befintliga lagret mot efterfrågan i framtiden (Chopra & Meindl, 

2007, s. 346). Med e-handel behöver företagen öka sin tillgänglighet av produkter. Då 

kunden på ett enklare sätt kan beställa produkten från en annan butik om produkten inte 

finns tillgänglig. Något som även har blivit påverkat av e-handeln är prisnivåerna. 

Eftersom kunden enkelt kan jämföra priser i olika butiker har konkurrensen ökat gällande 

prisnivån på produkterna. (Chopra & Meindl, 2007, s. 347) Produkttillgänglighet är även 

en aspekt som kan användas vid företagets marknadsföring. På en marknad med flera 

leverantörer är produkttillgängligheten viktigare för köparna än på en marknad där 

leverantörerna är färre. Alltså påverkas den optimala inventariestrategin av antalet 

leverantörer som är tillgängliga på marknaden. (Kurata, 2014, s. 6753) 

 

Logistiska skillnader mellan kanaler kan vara hur deras distributionscenter (DC) är 

konstruerade. Att flytta produkter i kartonger från inkommande till utgående lastbilar med 

minimal hantering samt att produkterna är kvar i DC mindre än en dag är karakteristiskt 

för den traditionella B&M-handeln (Lewis et al., 2014, s. 47). Det är däremot vanligt att 

DC för e-handel eller kataloghandel är konstruerade för att ta emot produkter i kartonger 

som delas upp i enskilda objekt redo att packas om för att levereras till enskilda kunder 

(Lewis et al., 2014, s. 47). Därmed måste en distributionscentral lämpad för B&M-handel 

anpassa sig ytterligare för att inrymma avsändande av enskilda produkter som ska 

levereras direkt till kunden när återförsäljaren lägger till en e-handelskanal (Lewis et al., 

2014, s. 47).  

 

Vad som blir allt tydligare i dagens samhälle är att konsumenter i allt större grad 

efterfrågar leveranser närhelst och varhelst de önskar. Därmed bör företag anpassa sitt 

orderfullgörande och sin logistik för att kunna svara på kundens efterfrågan och fortsätta 

konkurrera om en plats på marknaden. Med implementeringen av omnikanaler ska 

gränserna mellan kanalerna suddas ut och kunden bli allt viktigare i styrandet av 

distributionen. För att tydliggöra olika tillvägagångsätt för distribution från det sista steget 

av logistikröret i integrerade kanaler kommer efterföljande stycken behandla vanligt 

förekommande strategier tillhörande omni- och multikanaler.  
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4.1.1 Drop-shipping 
 

För att göra affärer online är drop-shipping ett av de mest effektiva och enklaste 

distributionsalternativen (Chen et al., 2011, s. 332). Traditionellt användes drop-shipping 

av postorderföretag (Chen et al., 2011, s. 334), men används numera av allt fler e-

handelsföretag, bland annat av Dell (Li et al., 2015, s. 3824). I praktiken innebär drop-

shipping att en tredjepartslogistiker lagrar och äger produkterna medan det är 

återförsäljaren som fördelar kunder, hanterar order och beställningar, som sedan 

vidarebefordras till tredjepartlogistikern vars arbete det är att leverera till kunden 

(Netessine & Rudi, 2006, s. 844). Återförsäljaren agerar således som mellanhand mellan 

producent/ leverantör och slutkund. Tredjepartlogistikern är den som äger inventariet och 

fullföljer ordrar. (Netessine & Rudi, 2006, s. 844). Operativa frågor såsom att utveckla 

och producera produkter, spårning inventering, inrätta lagerutrymme, och upprätthålla en 

leverans/mottagande infrastruktur, hanteras av tredjepartlogistikern vilket möjliggör för 

återförsäljaren att fokusera på att sälja varor (Chen et al., 2011, s. 332). Med hjälp av 

drop-shipping distribution kan e-handeln erbjuda ett större sortiment av produkter än vad 

vanliga B&M-butiker kan. Problematiken med denna distributionsstrategi är att det krävs 

en väsentlig investering i samordning och omkonfigurering av företagets 

distributionskedja. (Li et al., 2015, s. 3824)  

 

4.1.2 Click & Collect 
 

Click-and-collect tillhör kanalkategorin ”mobilbutik” och innebär att B&M-butiken alltid 

är förbunden med en mobil version. Kunden får på så vis möjlighet att beställa från den 

mobila butiken för att sedan hämta ut varan i den fysiska butiken eller vid en 

uppsamlingsplats. Närliggande B&M-butiker kan utlösa kampanjer i kundens mobila 

enhet. Den fysiska butikens styrka kombineras därmed med den mobila butikens styrkor. 

(Beck & Rygl, 2015, s. 177) 

 

4.1.3 Reserve & collect 
 

Gallino & Moreno´s (2014, s. 1450) undersökning visade att kunder som köper produkter 

över internet för att hämta ut dem i butik inte gör det samma dag. Med endast 28 % av 

kunderna som hämtade ut sin order samma dag eller efterföljande dag som ordern lagts 

(Gallino & Moreno, 2014, s. 1450). Detta tolkar vi som att resterande ordrar måste kunna 

lagerhållas i butiken fram till att de hämtas ut. Anledningen till varför kunderna valde att 

beställa produkter på detta vis antas vara för att de uppskattar bekvämligheten av att veta 

att produkten finns tillgänglig när de väljer att hämta ut den (Gallino & Moreno, 2014, s. 

1450).  Det snarare än att de är i behov av att snabbt kunna bruka produkten (Gallino & 

Moreno, 2014, s. 1450).  

 

4.1.4 Delivery lockers 
 

Som svar på den stora andelen misslyckade leveranser från näthandeln utvecklades en 

alternativ lösning för problemet med hjälp av obevakade förvaringsboxar. (Bailey et al., 

2013, s. 451) Dessa förvaringsboxar är tillgängliga för alla transportörer och konsumenter 

samt tillgängliga dygnet runt, på olika säkra och bekväma platser utanför stormarknader 

etc. (Ken, 2015, s. 33). Varje box består av flera säkra förvaringsfack som är utrustade 

med trådlös kommunikation (3G) (Bailey et al., 2013, s. 451). När varan anlänt till boxen 

skickas ett meddelande om bekräftad leverans till mottagaren. (Bailey et al., 2013, s. 451) 
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Med hjälp av en QR-kod eller sexsiffrig ID-kod från bekräftelsemeddelandet kan kunden 

sedan öppna sitt tilldelade förvaringsfack för att hämta ut varan inom tre dagar. (Ken, 

2015, s. 33) För e-konsumenter innebär detta bekvämare leveranser eftersom att de inte 

behöver vara hemma en specifik tid för att ta emot leveransen. Det innebär även ett 

alternativ till att bekvämt returnera defekta varor. Ytterligare innebär det ökad 

produktivitet och tidsbesparing för transportören som får möjlighet att leverera fler varor. 

(Ken, 2015, s. 33) Tidigare studier om hemleveranser i samband med obemannade 

anläggningar verksamma som samlings-utlämningspunkter har visat på betydande 

besparingar i driftskostnader och reducering av koldioxidutsläpp (Edwards et al., 2010; 

Song et al., 2009) 

 

4.2 Distributionskedjans roll i skapandet av möjligheter med 
integration av kanaler 
 

Den allmänna synen på kanal integration är optimistisk men trots detta är det viktigt att 

ta i beaktande både de argument som stödjer och motsätter sig integrering av olika 

kanaler. Herhausen et al., (2015, s.310) menar att de fördelar som kommer utav 

integrering även kan följas av risker och eventuella nackdelar. Förändringen till att 

anpassa sin strategi till omnikanaler kommer enligt Brynjolfsson et al., (2013) skönjas av 

berörda parter både uppströms och nedströms, vidare menar de att teknologin bryter ner 

barriärerna mellan kanaler och divisioner som skiljer detaljhandeln och dess leverantörer 

åt.  

 

Två grundläggande metoder för integrering av kanaler identifieras av Herhausen et al, 

(2015, s.310). Den första metoden är en såkallad offline/online-kanalintegration där 

åtkomst till nätbutiken samt information om denne tillgodoses i B&M-butiken. Den andra 

metoden innebär det motsatta, det vill säga att åtkomst till B&M-butiken samt kunskap 

om den finns tillgänglig via nätbutiken. Därmed kan integration ske antingen från butik 

till internet eller från internet till butik. Olika exempel på utföranden av kanal integrering 

är bland annat JC Penney och Lous Vuitton som integrerade online funktioner i deras 

B&M-butiker genom att erbjuda självbetjäning eller assisterade online-terminaler. 

(Herhausen et al., 2015, s.310) IKEA och John Lewis är företag som använt den andra 

metoden och integrerade offline funktioner i deras online-kanaler genom att på sin 

nätbutik ge information om B&M-butikers lägen samt om B&M-butikernas tillgängliga 

sortiment (Herhausen et al., 2015, s.311). 

 

Fördelarna med en fullt integrerad variation av kanaler inkluderar bättre kunskap om 

kunders preferenser och köpbeteende. Detta kan sedan användas för att ge förslag på 

produkter som är liknande eller passande som komplement till den ursprungligt köpta 

produkten. Leverantörerna får även möjlighet att lättare styra konsumenternas efterfrågan 

genom att via internet visa vilka produkter som är tillgängliga på lager men också styra 

dem mot produkter som har högre marginal. (Christopher, 2011, s. 262) Att utöka med 

fler kanaler skapar ytterligare möjligheter till kontaktpunkter mellan återförsäljare och 

kund. Därmed har återförsäljaren fler tillvägagångsätt att kommunicera och interagera 

med kunderna, vilket potentiellt kan förbättra företagets strategier för 

kundrelationshanteringen. (Lewis et al., 2014, s. 46) Vi menar att den ökade 

kommunikationen mellan kund och återförsäljare skulle kunna skapa möjligheter att 

optimera bakåtgående information för inköpshanteringen. För att integrera inköp i 

affärsstrategin menar Van Weele (2012, s. 302) att den så kallade strategitriangeln bör tas 

i beaktande. Denna triangel utgörs av de tre grupper som påverkar företaget. Den första 
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gruppen, primära kundgruppen eller målgruppen, innebär att produkter och tjänster i allt 

högre grad kommer behöva skräddarsys för att företagets ska kunna positionera sig mot 

dess största kunder. Den andra gruppen, de stora konkurrenterna, innebär att företaget 

måste kunna uppnå en särskiljande och hållbar konkurrensfördel gentemot de direkta eller 

indirekta konkurrenterna utöver att bara tillgodose kundernas behov. Detta kan uppnås 

exempelvis av företagets arbete med logistik och kundservice exempelvis genom att 

använda DHL, FedEx etc. Den tredje gruppen i triangeln, de stora leverantörerna, handlar 

om företagets strategier för försörjningskedjan och vilka aktiviteter som kan överlåtas till 

andra leverantörer. (Van Weele, 2012, s. 302-303) Vidare diskuterar Van Weele (2012, 

s. 302-303) även andra författares begäran om ytterligare en grupp till triangeln i form av 

de anställda, och menar med det att kunskap och humankapital är något som allt fler 

företag ser som framgångsfaktorer. 

 

Enligt Lewis et al., (2014, s. 48) utgör försäljningen från nya kanaler dock endast en liten 

del av återförsäljarens totala försäljning. Vidare menar Lewis et al., (2014, s. 48) att det 

är svårt att få fram en sann reflektion av försäljningsprestandan från nya kanaler eftersom 

mätningar av resultatet för en enskild kanal inte tar hänsyn till ”kanal-influerad” 

försäljning. Däremot kan omkonstruktion av IT och logistik-infrastrukturen innebära 

problem för återförsäljaren (Lewis et al., 2014, s. 47). För företag som vill använda både 

online och offline kanaler kan integrationen vara en stor utmaning (Gallino & Moreno, 

2014, s. 1436). Att lägga till nya kanaler innebär ofta att det befintliga logistiksystemet 

måste omformas (Lewis et al., 2014, s. 47). Lagerlokaler, marknadsföringskampanjer, 

prissättningsstrategier och inventeringssystem är några av de delar som återförsäljaren 

måste integrera. Även de traditionella B&M-butikerna kan behöva ombyggnationer 

eftersom att de är utformade för att sälja varor, men med förändringen till integration 

mellan kanaler, kan de få ytterligare syften som att stödja snabba leveranser eller transport 

av varor. (Gallino & Moreno, 2014, s. 1436) Förändringar mot omnikanaler som kräver 

anpassning nedströms uppstår när återförsäljare i allt högre grad söker produkter som är 

anpassade eller exklusiva. Detta påverkar då det komplicerar för tillverkarna som 

levererar produkter eftersom de inte längre kan producera stora volymer till olika 

återförsäljare. Därmed kommer tillverkarna behöva adaptera sig till att bli mer 

anpassningsbar för att producera mindre partier med specialanpassade varor. Ökad insyn 

kommer sannolikt påskynda processen för distributionskedjor att generera 

konsumentvärde.(Brynjolfsson et al., 2013)  

 

 

4.3 Sustainable Supply Chain Management 
 

På dagens marknader börjar företag inse vikten av att jobba med hållbarhet. Då ingen 

tydlig definition finns av uttrycket hållbarhet inbjuder det till flera olika tolkningar. I den 

tidiga tolkningen av hållbarhet tolkades det enbart utifrån de miljömässiga aspekterna. 

Senare tolkningar inbjuder däremot till att se hållbarhet utifrån tre olika aspekter; 

miljömässiga, ekonomiska och sociala. (Ahi & Searcy, 2013, s. 329) Utifrån ett företags 

distributionskedja är ofta ett hållbarhetsfokus att föredra då det likt supply chain 

management tager hänsyn till fler aspekter än enbart den miljömässiga. En definition av 

sustainable supply chain management kan vara; skapandet av en distributionskedja som 

tar hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer men samtidigt möter de 

olika intressenternas krav på företagets lönsamhet och produktion. (Ahi & Searcy, 2013, 

s. 339) I den här uppsatsen kommer vi definiera hållbarhet utifrån de tre faktorer som är 

presenterade ovanför och använda den presenterade definitionen för att beskriva hållbar 
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supply chain management. Som tidigare förklarats har en avgränsning gjorts då vi 

kommer att fokusera på miljöaspekten då denna uppsats inriktas mot den mittersta delen 

av logistikröret.  

 

Då supply chain management innehåller aspekter även utanför företaget har detta både 

intern och extern påverkan (Gimenez et al., 2012, s. 150). Investering i olika system kan 

påverka de olika faktorerna på olika sätt. Att påverka de miljömässiga faktorerna innebär 

att minska företagets användning av resurser för att värna om miljön. Medan att påverka 

de sociala och ekonomiska faktorerna innebär att förhindra fattigdom samt förbättra livet 

för de människor som lever i fattigdom. (Savitz & Weber, 2013, s. 37-38) Om ett företag 

engagerar sig i miljömässiga program har det en positiv påverkan på de tre olika 

faktorerna inom hållbarhet. Däremot om företaget engagerar sig i sociala program finns 

det inte en lika stor positiv effekt inom alla tre faktorer. För att nå den positiva effekten 

bör företagets miljömässiga program sträcka sig både externt och internt. De 

miljömässiga programmen kan beskrivas som att de minimerar avfall och därmed de 

resurser som behöver användas vilket i längden leder till minskade kostnader. (Gimenez 

et al., 2012, s. 156) 

 

Vid en utvärdering av en distributionskedjas miljömässiga bidrag är det intuitivt att 

använda produktlivscykeln som bas (Abukhader, 2005, s. 85). Att se till 

produktlivscykeln innebär att företaget ämnar se distributionskedjan utifrån ett holistiskt 

synsätt över produktens hela livscykel snarare än aktiviteter på en företagsnivå 

(Abukhader, 2005, s. 87). Ett problem uppstår däremot när det kommer till utvärderingen 

av företag inom e-handel. För företag inom e-handel kan ett mer horisontellt 

utvärderingsverktyg vara mer fördelaktigt eftersom företag inom e-handel ofta har flera 

distributionskedjor. Vid ett mer horisontellt angreppssätt kan distributionskedjan 

utvärderas utifrån fyra faktorer; produktion, paketering, lagerhållning och transportering. 

(Abukhader, 2005, s. 95) Utifrån ett miljöperspektiv vore en utvärdering av olika 

strategier inom supply chain fördelaktiga. Bland annat för att skapa en gemensam 

terminologi och öka kunskapen. (Abukhader, 2005, s. 102) 

 

Då det finns en stor kostnad sett till klimatförändringar har det tillkommit lagstiftning 

gällande det koldioxidavtryck ett företag lämnar. Vilket leder till att företag i dag inser 

att de måste jobba med sin returlogistik för att möta kraven inom lagstiftningen. Det 

innebär att de måste jobba med återvinningen av sina produkter samt hur de kan 

återproduceras efter användning. (Lee & Lam, 2012, s. 589) De miljömässiga aspekterna 

inom returlogistik fokuserar främst på att minska kostnaden för resurser, minska slöseri 

och överväga ett mer miljövänligt material (Vahabzadeh et al., 2015, s. 126). Ett problem 

som uppstår inom returlogistik till skillnad från distributionslogistik är det faktum att 

efterfrågan är oerhört svår att förutspå. Samt att kvaliteten på produkten ofta skiftar och 

är därmed även den oförutsägbar. (Lee & Lam, 2012, s. 596) En fördel med returlogistik 

är dock att besparingarna som görs genom återanvändningen av material från använda 

produkter kan överväga kostnaderna för att upprätthålla systemet (Silva et al., 2012, s. 

379). 

 

Idag ger organisationer generellt sett konsumenter en bristfällig information gällande 

hållbarheten och möter därmed inte konsumenternas krav på information (Meise et al., 

2013, s. 510). Konsumenter är ofta mer villiga att välja en produkt som har viss 

information istället för en produkt utan information. Att ha en transparent 

distributionskedja är en faktor som konsumenter uppskattar till den grad att negativ 
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information värderas högre än ingen information. Transportering och förpackning är två 

faktorer som upplevs mer positivt om dessa utförts på ett miljömässigt mer hållbart sätt. 

Dessa två faktorer kan ha en inverkan på konsumentens slutgiltiga val om information 

om dessa är tillgänglig. (Meise et al., 2013, s. 515) Att använda sig av en transparent 

distributionskedja kan således vara en möjlighet att differentiera sig från konkurrenterna. 

Samt att det kan ge konsumenten en möjlighet att välja ett mer hållbart alternativ. (Meise 

et al., 2013, s. 517) 

 

4.3.1 Hållbarhet och supply chain inom e-handel 
 

Ett flertal studier har visat att konsumenternas transporter till och från en butik har en 

signifikant påverkan på företagets koldioxidavtryck (van Loon et al., 2013, s. 479). 

Utifrån en studie genomförd i Dalarna har e-handel en stor potential att minska 

koldioxidutsläppen jämfört med klassisk B&M-försäljning (Carling et al., 2013, s. 41). 

De potentiellt största bidragarna till utsläpp för en organisation idag utöver transport av 

konsumenten är: den fysiska butiken, paketets transport samt transporten mellan 

organisationens fabrik och distributionscenter (van Loon et al., 2013, s. 482). Trots det 

delas ofta ordern upp i flera olika paket om den anses vara för stor vilket gör att vissa 

hållbarhetsmässiga fördelar kan gå förlorade. Däremot kan den nya utvecklingen av brick 

& click organisationer motverka den negativa effekten genom att skapa en form av drive-

through där kunden kan hämta de beställda varorna. (van Loon et al., 2013, s. 484) 

 

Idag kan konsumenter snabbt dela med sig av information samt finna information om en 

produkt. Den hållbara delen av modeindustrin har även vuxit från att vara en nischad del 

till att bli en egen industri med en egen marknadsstruktur och dynamik. (Cervellon & 

Wernerfelt, 2012, s. 177) Ofta finns ett organiskt fokus på miljövänliga tyger och färger 

men även förebyggande av utsläpp, exempelvis genom att se över transporterna för att 

välja det mest miljövänliga alternativet (Fulton & Lee, 2012, s. 106). På grund av 

modeindustrins trendkänslighet skapas ett behov av flexibilitet i distributionskedjan, 

vilket i sig gör att en hållbar distributionskedja blir än mer svår att implementera (de Brito 

et al, 2008, s. 549). Även den resurskrävande produktionen skapar flera problem i 

distributionskedjan (de Brito et al, 2008, s. 550). Flera organisationer påvisar deras 

användning av ekologiska material på deras e-butiker medan andra aspekter såsom 

design, transporter och effektiviteten i distributionskedjan inte lyfts i samma utsträckning 

(Fulton & Lee, 2012, s. 107).  

 

4.4 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna i 
denna studie 
 

De teoretiska utgångspunkterna har främst använts för att spegla de möjligheter och risker 

som skapas vid en integration av flera kanaler. Vidare har olika strategier för logistik 

inom e-handel samt hur denna påverkar den fysiska butiken presenterats. Dessa efterföljs 

av den roll distributionskedjan utgör i integrationen av de olika kanalerna. Slutligen 

presenteras den definition av hållbarhet som kommer användas i denna studie samt hur 

olika strategier kan användas för att förespråka hållbarhet. 

 

Dessa områden har valts för att utgöra grunden i vår studie och skapa en möjlighet att 

besvara det formulerade problemet. De möjligheter och risker som skapas vid en 

integration av flera kanaler kommer användas för att belysa skillnaderna mellan större 

företag och de små företag som ämnar studeras. Distributionskedjans roll används för att 
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belysa skillnader i strategi baserat på den avsaknad av resurser som uppstår hos små 

företag. Definitionen på hållbarhet ger oss ytterligare möjligheter att reflektera över de 

små företagens arbete med detta då den innefattar flera olika faktorer. Slutligen kommer 

den mittersta delen av logistikröret vara i blickfånget i denna studie. 
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5. Praktisk metod 
 

Detta kapitel avser redogöra för läsaren hur det praktiska genomförandet av studien har 

gått tillväga. Inledningsvis förklaras val av forskningsdesign och urval av respondenter. 

Vidare tydliggörs de etiska aspekter som vi förhållit oss till för intervjuerna samt 

beskriver hur intervjuguiden utformats. Kontinuerligt genom avsnittet lyfter vi kritik mot 

vårt genomförande samt mot respondenterna. Slutligen redogörs för intervjuprocessen 

och hur vi hanterat insamlingen och bearbetningen av data.  

 

 

5.1 Forskningsdesign 
 

Som tidigare nämnts i det teoretiska metodkapitlet har vi för denna studie valt en 

kvalitativ forskningsstrategi. Problemformuleringen “ Hur ser små företag i Sverige på 

potential och möjligheter med omnikanaler och hur kan omnikanaler förespråka 

hållbarhet för dessa på bästa sätt?” avser att spegla de intervjuade personernas intresse 

snarare än att spegla forskarens intressen för vilket vi således anser en djup förståelse vara 

nödvändig för. En djup förståelse kan enligt Bryman (2011, s.412-413) uppnås genom 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer utgörs av två huvudsakliga former. Den ena är 

ostrukturerade intervjuer som kan liknas med ett vanligt samtal där det ställs enstaka 

frågor som respondenten pratar fritt kring och associera runt och den andra är 

semistrukturerade intervjuer som genomförs med hjälp av en intervjuguide som förhåller 

sig till specifika teman (Bryman, 2011, s. 415).  

 

En ostrukturerad intervju inbjuder forskaren till att vara mer opartisk samt ger forskaren 

en större möjlighet att se verkligheten så som respondenten ser den (Bryman & Bell, 

2015, s. 483). Vid användande av ostrukturerade intervjuer hade således olika ämnen 

nämnts av forskaren som respondenten sedan ska associera runt och prata fritt om. 

Däremot om flera case ska undersökas i studien bör intervjun ha någon form av struktur 

för att skapa en jämförbarhet mellan casen (Bryman & Bell, 2015, s. 484). Då vi i denna 

studie ämnar undersöka flera organisationers upplevda möjligheter bör därför en viss 

struktur användas för att skapa en jämförbarhet mellan intervjuerna. För vår studie 

användes således semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide förbereddes, innan 

genomförandet av intervjuerna, med frågor kring teman som respondenterna fick svara 

på men de gavs även möjligheten att tala fritt kring ämnet och göra tillägg om så önskades. 

En semistrukturerad intervju gav oss därmed en möjlighet att både behålla ett fokus 

genom intervjuerna samtidigt som vi tillåts ställa relevanta följdfrågor baserat på de svar 

respondenten gav. För att säkerställa tillräckligt med relevant information för att besvara 

problemformuleringen finner vi att valet av semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst 

för vår studie. Detta på grund av att vi ämnar öka förståelsen samt undersöka upplevelsen 

av det undersökta problemet utifrån de olika teoriområden som presenteras i 

teorikapitlet.   

 

Inledning
Teoretisk 

metod
Teoretisk 
bakgrund

Teoretiska 
utgångspunk

ter
Praktisk metod Empiri Analys Slutsats

Sanningskrit
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5.1.1 Observation 
 

Som diskuterats i avsnitt 2.4 kommer både en kvalitativ och kvantitativ metodansats 

användas. Som utgångspunkt för de observationerna som vi ämnar genomföra kommer 

ett liknande förfaringssätt av Avensias (2015) tidigare studie om de 30 största företagen 

i Skandinavien fullbordas. Bryman och Bell (2011, s. 286) menar att vid strukturerade 

observationer används ett observationsschema på samma sätt som enkätstudier använder 

ett frågeformulär. Detta observationsschema bör följa vissa synpunkter. Dessa är bland 

annat att ett tydligt fokus ska finnas där observatören vet vad eller vem som ska 

undersökas samt vilken miljö detta ska undersökas i. Observatörer bör även veta vilken 

frågeställning som ska belysas. (Bryman & Bell, 2011, s. 286) Vidare menar Bryman & 

Bell (2011, s. 297) att strukturerade observationer oftast är en effektivare metod än 

enkätfrågor för att låta människor beskriva sitt beteende i de fall då mening och avsikt 

inte hör till studiens fokus. Enligt Bryman & Bell (2011) är denna metod det 

tillvägagångssätt som fungerar bäst vid kombination med andra metoder som söker svar 

på motiv och avsikt.   

 

Avensia (2015, s. 6) presenterar den genomförda studien som en enkätstudie som 

genomförts via observationer av företagens hemsidor och i viss mån telefonkontakt. Vi 

menar emellertid att då svaren tillhandahållits via observationer av företagens hemsidor 

är det en strukturerad observation som genomförs. Det observationsschema som använts 

har varit detsamma som Avensia genomfört med undantaget av ett extra tillagt kriterium 

av oss. Detta kriterium tillades då vi i vår problemformulering även ämnar undersöka 

företagens hållbarhetsarbete. Något som Avensia inte gjorde i sin studie. Det praktiska 

utförandet av observationen samt observationsschemat kommer presenteras i avsnitt 5.7.  

 

5.2 Urval och val av respondenter för intervjuer 
 

Urvalets storlek beror ofta på undersökningens resurser och tidsåtgång (Bryman & Bell 

2011, s. 205). Vid användande av ett sannolikhetsurval är syftet ofta att generalisera 

forskningsresultatet. Till skillnad mot detta kan ett representativt resultat inte garanteras 

vid ett icke-sannolikhetsurval. (Johansson- Lindfors, 1993, s. 95) Urvalet av respondenter 

inom kvalitativ forskning är ofta subjektiv och baserad på ändamålet med studien (Yin, 

2011, s. 88). I denna studie har vi sökt efter små företag för att kunna få information som 

kan hjälpa oss besvara det formulerade problemet om deras syn på potential och 

möjligheter med omnikanaler och hållbarhet inom detta. Således har urvalet varit 

subjektivt då vi enbart sökt efter respondenter som passar in utifrån de satta gränserna. 

 

Vi använder ett strategiskt urval i form av bekvämlighetsurval till den kvalitativa delen 

av studien. Enligt Bryman (2008, s. 433) kan ett bekvämlighetsurval vara tillämpbar när 

målet med intervjun är att göra en ingående analys och därför inte har samma intresse av 

representativitet som en kvantitativ undersökning har.  Med denna typ av urval utgår vi 

som författare från våra egna bedömningar för att söka lämpliga respondenter i form av 

företag baserat på vissa kriterier, i syfte att lära sig så mycket som möjligt. Våra kriterier 

som urvalet baserats på presenteras löpande i nedanstående text. Antalet intervjuer som 

brukar genomföras för en intervjustudie kan skifta beroende på undersökningens 

tidsomfattning och tillgängliga resurser. Enligt Kvale & Brinkman (2014, s. 156) är det 

vanligt med 15 +/ – 10 intervjuer. Vidare menar Kvale & Brinkman (2014, s. 157) att 

intervjustudier kan vinna på att ha färre intervjuer i de fall mer tid ägnats åt att förbereda 

intervjuerna och analysera dem. Bryman (2011, s. 437) förklarar att ett större antal 
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intervjuer kan vara svårlöst och poängterar samtidigt att det för studien är viktigast att 

slutsatserna som forskarna kan utbringa från datainsamlingen är relevant.  I enlighet med 

Kvale & Brinkmans argumentation om att en mindre studie kan gynnas av ett färre antal 

intervjuer på grund av möjlighet att ägna mer tid åt analys och förberedande av intervjuer 

har vi ansett att denna studie gynnats av ett färre antal intervjuer. Därför har vi valt att 

disponera vår tid och resurser på ett sådant sätt att vi tillägnat analysen en mer omfattande 

tidsperiod. Vidare genomfördes en kvantitativ datainsamling för att ytterligare bidra till 

den genomförda analysen, något som kommer beskrivas ytterligare i avsnitt 5.7. Med 

tanke på den begränsade tiden avsatt för intervjuerna valde vi därför som utgångspunkt 

ett riktmärke att genomföra fem intervjuer. Detta ansåg vi vara lämpligt antal då mindre 

företag kan förmodas arbeta utefter liknande tillvägagångssätt då begränsningar av 

resurser reducerar antalet valmöjligheter gällande både distributionskedjan och 

marknadsföring. 

 

Flera källor har använts vid eftersökningen av möjliga respondenter. Bland annat 

användes initialt lokala handelsföreningar för att identifiera företag medan hemsidan 

Retriever Business användes vid ytterligare sökningar av företag som stämde in på de 

uppsatta kriterierna. Hemsidan Retriever business ger möjlighet att bland annat göra urval 

gällande bransch, omsättning och antal anställda. Eftersom att vi för denna studie använt 

avgränsningar för företag riktade mot konsumenter sökte vi företag inom detaljhandeln. 

För att få en större skillnad i perspektiv av möjligheter och potential för integrerade 

kanaler i företaget kontaktades olika branscher och storleksmässiga företag, dock alla 

med färre anställda än 20. För att inte begränsa urvalet till ett för litet antal potentiella 

respondenter valde vi att inte inkludera omsättning eller företagens ålder i vår definition 

av vad som anses som små företag. En begränsning som dock användes var att företag 

som ägnade sig åt livsmedelshandel, auktioner och handel med levande djur uteslutits. 

Vidare användes branschregister på bland annat Lilla gula sidorna, Eniro samt sökningar 

på Google och Facebook för att lokalisera potentiella företag. 

 

Vid intervjuer bör mer än bara ord beaktas då även visuella signaler kan vara av vikt för 

intervjuns kvalitet (Krag Jacobsen, 2003, s. 65). Respondenter har eftersökts i flera olika 

städer. Eftersökningar till urvalet har dock anpassats efter uppsatsförfattarnas rörelser i 

landet då betydelsen av kostnadsaspekten påverkat. Den anpassningen har inneburit en 

begränsning av eftersökningen till norrland och svealand. Städerna där företagen 

eftersöktes är städer med en population mellan 40 000 till 150 000. Företagen har även 

varit tvungna att vara tillgängliga för en direktintervju under den tid då åtminstone en av 

uppsatsförfattarna befunnit sig i staden. Detta ledde till att två av intervjuerna 

genomfördes separat. Trots att det finns små företag över hela Sverige anser vi det inte 

vara hållbart att besöka samtliga städer för ett sannolikhetsurval. Vidare kommer städerna 

i urvalet inte specificeras ytterligare för att behålla respondenternas anonymitet. Det då 

ett litet företag kan vara lättare att identifiera på grund av att de tenderar att vara 

ortspecifika till skillnad från större företag med en kedja av butiker som är tillgängliga i 

flera olika städer. Att använda sig av intervjuer genomförda via telefon ökar svårigheten 

att få respondenten att ta sig tid att utveckla sina svar om de vill få intervjun genomförd 

så snabbt som möjligt (Rubin & Rubin, 2005, s. 125). Med detta i åtanke valde vi därför 

att söka företag med vilka vi hade möjlighet att utföra direkta intervjuer. Vi valde att 

fokusera på företag som redan använder både B&M-butik och e-handel för att nå företag 

med erfarenhet och någorlunda kunskap om försäljning genom flera kanaler och vad det 

kan innebära. Eftersom omnikanaler är ett så pass nytt koncept kan det vara ett okänt 

ämne för många företag som säljer för en mindre marknad. Därför har vi medvetet valt 
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intervjupersoner med ledarroller som exempelvis försäljningsanssvarig eller 

distributionsansvarig. Däremot har vi tagit i beaktande att en person inom ett litet företag 

kan besitta flera roller och ofta kan vara närvarande i butik, vilket innebär att personen i 

fråga även besitter kunskap gällande kundfrågor. Vi anser att en intervju med en person i 

en ledarroll bidrar till att skapa ytterligare möjligheter att samla in den kunskap vi 

behöver. Enligt vår mening kan dessa intervjupersoner bäst svara på̊ frågor som både 

berör verksamheten och hur en eventuell integrering mellan samtliga erbjudna 

försäljningskanaler skulle påverka vardera kanalen. De valda respondenterna antas ha 

mest kunskap gällande nuvarande kanalförsäljning och distribution vilket var viktigt i 

denna studie. 

Genom att granska medverkande företags hemsidor kunde vi finna information om deras 

lokalisering, inom vilken typ av bransch de agerar och kontaktuppgifter till nätbutik och 

B&M-butik. Från dessa hemsidor kunde vi även avgöra om företagen uppfyllde våra 

kriterier. Vi har försökt välja företag från olika branscher med olika typer av produkter 

med varierande försäljningspris och storlek. Det för att identifiera eventuella skillnader i 

hur de upplever vilken potential omnikanaler kan ha. 

 

Sammanfattningsvis är kriterierna för urvalet av respondenter till intervjuerna dessa: 

 Företaget har mindre än 20 anställda för att falla inom ramen av vår definition av 

små företag. 

 Företaget är tillgängligt i en stad där vi kommer ha möjlighet till genomförande 

av direkta intervjuer. 

 Företaget agerar inom detaljhandelsbranschen. 

 Företaget ägnar sig åt försäljning riktad mot konsumenter. 

 Företaget handlar inte med levande djur, livsmedel och är ej fokuserade på 

auktionshandel. 

 Företagen är aktiva inom både B&M-handel och e-handel. 

 En person i ledande roll har möjlighet att delta i intervjun. 

 

5.3 Utformning av intervjuguide 
 

Det finns två huvudsakliga sätt att närma sig utformningen av frågorna i en intervjuguide, 

att utforma frågorna utifrån den information som behövs för att besvara det formulerade 

problemet eller att utforma frågor kring komponenter av det ämnade 

undersökningsområdet (Rubin & Rubin, 2005, s. 153). Enligt Krag Jacobsen (2003, s. 19) 

har intervjuguiden till syfte att alla intervjupersoner ska få möta samma eller liknande 

teman. Intervjufrågorna ska inte behöva följa någon speciell ordningsföljd och behöver 

inte vara konkret formulerade i förväg. Frågorna bör däremot i stor utsträckning bestå av 

öppna frågor. (Krag Jacobsen, 2003, s. 19) De mer känsliga, eller svåra, frågorna kan 

vanligtvis ställas efter att lättare ämnen diskuterats (Rubin & Rubin, 2005, s. 118). Vi 

utformade denna intervjuguide utifrån fyra teman som kan kopplas till tidigare teorier 

presenterade i kapitel 4. Ytterligare ett tema med övriga frågor användes för att företagen 

skulle kunna ge information som de kan anse vara användbar för denna studie. Till varje 

tema formulerade vi ett antal ungefärliga och öppna frågor som vi skulle finna intressant 

att få besvarade. Vi tog i beaktande att respondenterna skulle kunna besitta ringa tidigare 

kunskap om omnikanaler då det är ett nytt begrepp och utformade därför frågorna på ett 

sätt där vi bad dem besvara frågor om integration och interaktion. Utifrån detta menar vi 

att vi med tidigare teorier tolkar och kopplar ihop svaren till att skapa förståelse för deras 
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syn på full integration och interaktion som i fallet med konceptet omnikanal. Se Appendix 

3 för intervjuguide.  

 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över vilka teman som hör till vilka teoridelar. 

Teman Teoretiska områden 

Arbete idag B&M, The Clicks, B&C, Multi-, Kors- och 

Omnikanaler. 

Logistik & Hållbarhet Logistik, Distribution, SCM, SSCM, e-scm 

Omnikanaler; Potential & 

Möjligheter 

Omnikanaler, betydelsen av integration 

Omnikanaler; Begränsningar & 

Risker 

Omnikanaler, betydelsen av integration 

Övrigt  

 

Vid utformningen av intervjuguiden fick först handledaren granska ett första utkast. 

Utifrån de revisioner som föreslogs utfördes sedan ett pilottest på två studiekollegor för 

att tydligare undersöka att frågorna är enkla att förstå och möjliga att besvara. Vid 

intervjuer kan problem med vissa frågor upptäckas först efter att ett antal intervjuer 

genomförts (Bryman, 2008, s. 258) något vi med det beskrivna förfaringssättet försöker 

undvika. Samtidigt anser vi att intervjuer bidrar till en flexibilitet då vi vid 

intervjutillfället kan ställa frågan på ett annat sätt om respondenten upplever att den är 

svår att förstå. Utefter studiekollegornas kommentarer genomfördes sedan ytterligare 

revisioner. Vidare har de personer som deltagit i pilottestet inte tillhört urvalsgruppen för 

att inte påverka studien. En granskning genomfördes även utifrån den insamlade teorin 

för att säkerställa att frågorna har en tydlig koppling till den teoretiska referensram som 

fungerat som grund. Då Avensias studie utgjort grund för de observationer som senare 

genomförts har dennes kriterier ignorerats vid utformningen av intervjuguiden även om 

denna studie, i likhet med övrig teori, influerat den utformade intervjuguiden. De 

genomförda observationerna och användandet av Avensias studie i dessa redogörs för i 

avsnitt 5.7 och 5.7.1. Validitet inom kvalitativ forskning behandlar huruvida 

datamaterialet överensstämmer med de teoretiska idéer forskaren utvecklar samt huruvida 

dessa idéer kan översättas till andra sociala situationer (Bryman, 2008, s. 352). 

Intervjuguiden som används i denna studie är inte utformad baserat på tidigare ställda 

frågor. Vi har istället valt att formulera egna frågor baserade på den insamlade kunskapen 

i teorikapitlen. I och med det ställningstagandet kan vi inte med säkerhet säga att de 

formulerade frågorna är av hög validitet. Validiteten av det insamlade datamaterialet sett 

till den utformade intervjuguiden utvecklas ytterligare i kapitel 9 tillsammans med övriga 

sanningkriterier 

 

5.3.1 Formulering av frågor 
 

I enlighet med utgångspunkten från den deduktiva ansatsen som tidigare diskuterats har 

vi baserat frågorna på teorikapitlen för denna studie. Ytterligare frågor som behandlar 

respondenternas inställning till omnikanaler användes för att skildra ny kunskap vilket 

överensstämmer med den delvis induktiva ansatsen. Eftersom de intervjuade 

respondenterna tillhör olika branschgrenar och teorierna är kopplade till olika branscher 

ville vi dels undersöka dessa i relation till varandra men även finna ny information som 
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inte tidigare blivit diskuterad.  Vilket tidigare nämnts formulerades vissa frågor i förväg 

för att skapa en större möjlighet att kunna jämföra respondenternas olika svar. Med i 

förväg formulerade frågor kan vi undvika ledande frågor även samt att vi med den 

semistrukturerade intervju-formen kan följa upp med följdfrågor där informationen blir 

bristfällig. Vid vissa frågor i intervjuguiden har ett större utrymme lämnats åt 

respondenten för att denne ska kunna utveckla sitt svar utan att känna sig pressad. Ett 

exempel är frågan om hur respondenterna uppfattar möjligheter eller hinder med 

omnikanaler. Trost (2005, s. 50) menar att en författare bör ha en teoretisk förståelse innan 

skapandet av en intervjuguide. I enlighet med Trosts föreslagna förfaringssätt skapade vi 

intervjuguiden först när en tillfredsställande förståelse av teorin inskaffats. 

 

Som nämnts ovan har frågorna i intervjuguiden baserats på den tidigare insamlade teorin. 

De första inledande frågorna har formulerats enbart för att skapa en kontakt med den 

intervjuade personen. Dessa uppföljs av temat “Arbetet idag” där det finns ytterligare 

frågor för att skapa en överblick över företagens arbete i dagsläget samt i vilken 

utsträckning de olika kanalerna utnyttjas. Frågorna har formulerats för att vara enkla att 

svara på och inte kräva någon form av specialkunskap. Utifrån dessa frågor kan vi sedan 

dra slutsatser om hur deras arbete idag främjar en integration mellan de använda 

kanalerna. Även om incitament skapas utifrån ett intresse hos kunderna. Detta följs sedan 

upp med vidare frågor om företagets situation gällande deras arbete med hållbarhet och 

distribution, de möjligheter de ser med omnikanaler samt de risker som de kan identifiera 

med omnikanaler. I tabell 2 kan sammankopplingen med teorin utläsas. Frågorna har 

sedan jämförts med teorin för att säkerställa frågans validitet. Exempelvis frågan; “Hur 

hanterar ni returer?”. Beck & Rygl (2015, s. 174) menar att vid en omnikanal kan returer 

ske via olika kanaler. Med denna fråga kan vi då utvärdera deras svar utifrån Back & 

Rygl’s definition av omnikanaler. Verhoef et al. (2015, s. 175) beskriver att omnikanaler 

innebär att gränserna mellan företagens kanaler suddas ut. Vi har då utvärderat frågan 

utifrån dessa teorier och dragit slutsatsen att frågan är valid utifrån det insamlade 

teoretiska materialet. Detta förfaringssätt har sedan använts vid formuleringen av alla 

frågor i intervjuguiden. 

 

Tabell 2. Sammanfattande tabell över vilka författare som bidragit till de olika områdena 

i intervjuguiden 

Teman Teoretiska 

områden 

Tidigare forskning. 

Arbete idag Definitioner för 

B&M, The 

Clicks, B&C, 

Multi-, Kors- 

och 

Omnikanaler. 

(Enders & Jelassi, 2000; Li et 

al., 2015; Zhang, 2009; 

Bhatnagar & Syam, 2014; 

Grewal et al., 2004; 

Agathz et al., 2008; Ofek 

et al., 2011; Beck & Rygl, 

2015; Lin, 2015; Lewis et 

al., 2014; Alptekinoğlu & 

Tang, 2005; Pauwels & 

Neslin, 2015; Herhausen 

et al., 2015; Gallino & 

Moreno, 2014; Avery et 

al, 2012; Cao, 2014; 
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Pitrowicz & Cuthbertson, 

2014; Verhoef et al., 

2015; Brynjolfsson, 2013; 

Avensia, 2015) 

Logistik & 

Hållbarhet 

Arbetsförfarande 

med Logistik, 

Distribution, 

SCM, SSCM, 

e-scm 

(Selldin, 2005; Lysons & 

Farrington, 2006; Akanie 

& Zhang, 2008; Chopra & 

Meindl, 2007; Kurata, 

2014; Lewis et al., 2014; 

Chen et al., 2011; Li et 

al., 2015; Netessine & 

Rudi, 2006; Beck & Rygl, 

2015; Bailey et al., 2013; 

Ken, 2015; Edwards et 

al., 2010; Song et al., 

2009; Ahi & Searcy, 

2013; Gimenez et al., 

2012; Abukhader, 2005; 

Lee & Lam, 2012; 

Vahabzadeh et al., 2015; 

Silva et al., 2012; Meise 

et al., 2013; van Loon et 

al., 2013; Carling et al., 

2013; Cervellon & 

Wernerfelt, 2012; Fulton 

& Lee, 2012; de Brito et 

al, 2008) 

Omnikanaler; 

Potential & 

Möjligheter 

Omnikanaler, 

betydelsen av 

integration 

(Piotrowicz & Cuthbertson, 

2014; Verhoef et al., 

2015; Beck & Rygl, 2015; 

Brynjolfsson, 2013; 

Avensia, 2015; Herhausen 

et al., 2015; Christopher, 

2011; Lewis et al., 2014; 

Van Weele, 2012; Gallino 

& Moreno, 2014) 

Omnikanaler; 

Begränsningar 

& Risker 

Omnikanaler, 

betydelsen av 

integration 

(Piotrowicz & Cuthbertson, 

2014; Verhoef et al., 

2015; Beck & Rygl, 2015; 

Brynjolfsson, 2013; 

Avensia, 2015; Herhausen 

et al., 2015; Christopher, 

2011; Lewis et al., 2014; 

Van Weele, 2012; Gallino 

& Moreno, 2014) 
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Övrigt Övergripande 

frågor 

 

 

 

5.4  Intervjuer 
 

5.4.1 Genomförande av intervjuer 
 

För en initial kontakt med företagen skickade vi en kort presentation om oss och vår studie 

via e-post till företagens kontaktinformation på deras hemsidor. Trots vetskapen om att 

det kan vara enkelt att medvetet eller omedvetet ignorera ett mejl jämfört med ett 

telefonsamtal, ansåg vi att ett mejl med en kort förklaring av vad omnikanalsstrategin 

innebar samt syftet med studien skulle vara enklare att förstå än jämförelsevis en initial 

kontakt via telefonsamtal. Vid telefonsamtal bör den kontaktade personen ha tillräckligt 

med tid att lyssna på vårt förslag utan att störas av andra faktorer. Utomstående faktorer 

som till exempel en stressig butiksmiljö eller oljud kan göra det svårt att höra eller ta till 

sig komplicerade begrepp som exempelvis omnikanal. Med detta i åtanke valde vi därför 

att inleda kontakten genom e-post. Telefonsamtal användes i vissa fall utöver e-post vid 

visat intresse då vi kontaktade företagen för att fastställa tid och plats för intervju. På så 

vis kunde vi även snabbt besvara eventuella frågor kring ämnet och om företagets bidrag 

till uppsatsen. För att förenkla företagens planering för medverkan i studien fick de 

möjlighet att själva välja tidpunkt för intervju. 

 

Vid enbart kontakt via e-post valde endast ett företag att medverka utifrån den initiala 

informationen och vidare kontakt innebar endast fastställande av tidpunkt för intervju. 

Ytterligare ett företag visade intresse vid det initiala e-postmeddelandet och bad att vi 

skulle återkomma till dem veckan senare för att diskutera över telefon innan de tackade 

ja till medverkan. Vid den initiala kontakten med företagen genom e-post förekom bortfall 

i de fall då inget svar gavs. Vi tog i beaktande att företagen kunde behöva en viss svarstid 

och därför lät vi en femdagars period passera innan vi åter kontaktade dels nya företag 

samt återigen kontaktade de företag som inte meddelat något svar, antingen via 

telefonsamtal eller e-post. I de fall företag kontaktades ytterligare via telefonsamtal efter 

det initiala e-postmeddelandet valde ytterligare två företag att acceptera, resulterande i 

totalt fyra företag villiga att delta i vår studie. 

 

Svarsfrekvensen blev således att av totalt 56 tillfrågade företag svarade totalt fyra företag 

att de var villiga att delta och 20 stycken tackade nej. Övriga företag fick vi ingen kontakt 

med varken via e-post eller telefon. Företag har angivit att ansvariges intresse och tid 

påverkar om de kan svara på att ställa upp för en intervju. En svårighet med att boka 

intervjuer var den annalkande julhandeln vilket innebar att många av de kontaktade 

företagen inte hade tillräckligt med tid eller arbetskraft för att delta. Detta kan förklaras 

av den undersökta populationen då företagen i flera fall hade mindre än tio anställda. 

Trots vår intention att genomföra åtminstone fem intervjuer fick vi således anpassa oss 

utifrån den tidspress företagen upplevde. Dock visade många intresse för studien och 

vilket resultat som komma kunna utvinnas samt hänvisade oss att återkomma till dem för 

möjligheten till en intervju under efterföljande termin istället. På grund av tidsbristen 

kunde vi dessvärre inte intervjua dessa. Några av de tillfrågade berättade att de var i en 

expansiv fas och själva hade börjat fundera över en flerkanalsstrategi.  
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5.4.2 Intervjuförfarande 
 

Vid en intervjus början bör studiens syfte förklaras samt hur intervjun ska genomföras, 

för respondenten. Samt att eventuella frågor som finns innan intervjuns start besvaras. 

(Kvale & Brinkman, 2014, s. 170) Utöver detta orienteringsförfarande frågade vi även 

om respondentens godkännande att spela in samtalet. Under intervjuns gång visade vi 

vårt intresse genom att lyssna uppmärksamt på respondentens svar, ställa relaterade 

följdfrågor för att visa förståelse och respekt för vad respondenten berättade och ledde 

åter in samtalet på de frågor vi ansåg viktigast att få besvarade i de fall då respondentens 

berättelser gled ifrån ämnet. Ett tillvägagångsätt som Kvale & Brinkman (2014, s. 170) 

beskriver är viktigt att uppfylla för att för att skapa en god kontakt med den intervjuade. 

 

Som tidigare nämnts valde vi att kontakta företag där vi hade en möjlighet att genomföra 

direktintervjuer. Tre av intervjuerna genomfördes hos företagen, i deras personalrum eller 

fikarum innan butiken öppnat för kunderna eller strax innan stängning. En av intervjuerna 

genomfördes i ett intilliggande café innan öppning. Detta gjorde att vi kunde ställa frågor 

utan att störas av att intervjupersonen behövde se till butiken under tiden. Dock avbröts 

intervjun kort vid enstaka tillfällen då övrig personal avbröt för att ställa frågor till 

intervjupersonen. Detta menar vi inte påverkade datainsamlingen i större grad eftersom 

att vi med intervjuguiden kunde ta vid ungefär där samtalet avbrutits. 

 

Vår tanke var att båda författarna skulle närvara vid varje intervju men på grund av att 

respondenterna gavs möjligheten att bestämma tidpunkt för intervjutillfället spelade den 

geografiska skillnaden in då två av företagen valde att intervjuas inom samma dygn. 

Möjligheten för oss båda intervjuare att förflytta oss till båda dessa platser inom 

tidsperioden var begränsad. Därför ansågs det lämpligast att dela upp arbetet för att inte 

gå miste om intervjutillfället. Således genomfördes den ena av dessa intervjuer endast av 

Nordén och den andra intervjun endast av Björnerhag. Övriga två intervjuer genomfördes 

tillsammans. Två intervjuare kan få den intervjuade att uppleva en form av underläge 

(Trost, 2010, s. 67) vilket kan ha påverkat datainsamlingen. Däremot anser vi att eftersom 

intervjuerna genomförts i en miljö vald av de intervjuade har denna maktpåverkan 

minimerats i möjligaste mån. Då två av intervjuerna genomförts av endast en intervjuare 

kan det ha minskat den intervjuades upplevelse av maktpåverkan men det kan även 

påverkat de följdfrågor som ställdes. Vi menar att då vi följde en intervjuguide med 

specifika frågor som var av intresse att få besvarade bör det inte ha påverkat 

datainsamlingen i större grad. Eventuella följdfrågor skulle kunna uteblivit. Däremot 

menar vi att eftersom två av intervjuerna utfördes tillsammans innan de enskilda 

intervjuerna hade vi viss kunskap om vilka följdfrågor som den andra intervjuaren skulle 

kunnat ställa. Att intervjuerna dessutom spelades in och transkriberades gjorde att empirin 

och analys kunde granskas och framställas gemensamt av oss båda. 
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Tabell 3. Information om de genomförda intervjuerna 

Respondent Intervjuns längd Intervjuform Intervjuplats 

Respondent A 50 min Intervju på plats Butikens fika hörna 

Respondent B 38 min Intervju på plats Butikens personalrum 

Respondent C 39 min Intervju på plats Café i gallerian 

Respondent D 35 min Intervju på plats Butikens personalrum 

 

 

5.5 Forskningsetik 
 

Vid kvalitativa intervjuer finns fyra krav att ta hänsyn till för att uppfylla en god 

forskningsetik. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Bryman, 2011, s. 131-132) Vid den initiala kontakten med företagen i 

form av e-post förklarade vi först kort om studiens syfte samt att vi innan intervjun 

förklarade tydligt att respondenterna medverkade frivilligt med rätt att avbryta eller avstå 

intervju närhelst och om de så önskade. Vi förklarade även vilka teman intervjuguiden 

var uppdelad inom. Med detta menar vi att vi uppfyller informationskravet samt 

samtyckeskravet.  Genom att betona att respondenternas möjlighet att vara anonyma i 

studien och att alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast kommer ses av 

oss författare, följer vi etiska ramen för konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylls 

genom att vi i så liten mån som möjligt samlat in information om enskilda personer vid 

intervjutillfälle och att vi tydliggjorde för respondenterna att informationen endast skulle 

användas för denna studie.  

 

 

 

5.6. Kritik mot primärkällor 
 

Eftersom att samtliga företag hade liten tidigare kunskap om omnikanaler och svarade på 

våra frågor ur ett företagsperspektiv, finns det risk att de porträtterar företagens initiativ 

till flerkanalsförsäljning samt hållbarhet för att ge en förskönande bild av företaget. Vi 

upplevde dock att samtliga respondenter gav ärliga svar utan att förbise de utmaningar 

och tillkortakommanden som företaget har i sin nuvarande verksamhet. Genom att 

förtydliga att deras svar behandlas under anonymitet ville vi även poängtera att de kunde 

redogöra för sin upplevda verklighet utan påföljd. 

 

5.7 Observationer 
 

Utöver de kvalitativa intervjuerna ämnades även från början att strukturerade observation 

skulle genomföras på dessa företag. Efter fyra genomförda intervjuer upplevdes dock att 

ett mönster framkom i det kvalitativa datamaterialet och att en femte intervju därmed inte 

skulle påverka mönstret i vidare utsträckning. För att undersöka det upplevda mönstret 

breddades därför observationen från endast inkludera de fyra fallföretagen, vilket var den 
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initiala intentionen, till att innehålla ytterligare 30 företag. Den breddade observationen 

genomfördes för att skapa en nulägesbeskrivning för i vilket stadium små företag på den 

svenska marknaden är i sin användning av kanaler och integration däremellan idag. Då 

den tidigare forskningen fokuserat på observationer på större företag, som i fallet med 

Avensias undersökning, menar vi att en liknande observation på mindre företag bör 

genomföras för att belysa skillnader som kan finnas för hur tidskänsliga dessa olika 

marknader är. Detta anser vi bidra till en större förståelse för dagens marknad snarare än 

vad fler kvalitativa intervjuer ger och vi upplever då att detta skulle bidra ytterligare till 

resultatet. 

 

Som tidigare nämnts är denna observation baserad på Avensias tidigare studie och därmed 

har de 15 kriterier som användes i den undersökningen även använts vid denna 

observation, hur Avensias undersökning genomförts har redogjorts för i avsnitt 3.4. 

Vidare har även ett liknande förfaringssätt vid genomförandet av observatiorna använts. 

Däremot har urvalet genomförts på ett annat sätt då vi i vår studie ämnar undersöka små 

företag istället för de 30 största i Skandinavien. Hur urvalet genomförts redör vi för i 

avsnitt 5.7.1 nedan. För att lämpligare passa vårt problem för studien har vi skapat 

ytterligare ett kriterium för observation utöver Avensias 15 kriterier. Detta kriterium 

handlar om huruvida företagen på sin hemsida eller i övriga kanaler presenterar något 

som representerar en hållbarhetsstrategi. Till exempel kan företaget använda sina kanaler 

för att marknadsföra att de endast säljer produkter som har skapats under rätt 

omständigheter för arbetarna eller övriga tillhörande kategorier för hållbarhet. Denna 

observation skapar vi för att se om omnikanaler kan främja arbete med hållbarhet och 

därmed besvara andra delen av vår problemformulering. Det tillagda kriteriet används 

därmed inte i avgörandet för hur omnikanalsredo företagen observeras vara. 

 

Tabell 4. Observationsschema 

 Observationsschema Ja=1p Nej= 0p 

1. Är det möjligt att se lagerinformation från B&M butiker 

online? 

  

2. Är det möjligt att lägga en order online och returnera 

produkten i en B&M butik? 

  

3. Är det möjligt att filtrera produkter online för att se 

produkttillgänglighet i en B&M butik i närheten? 

  

4. Kan du få åtkomst till information om produkter från 

B&M  genom mobiltelefonen? Exempelvis QR koder för 

recensioner online. 

  

5. Är en produkt som har blivit placerad i en kundkorg i en mobil 

enhet fortfarande där när samma konto används på en bärbar 

dator eller annan enhet? 

  

6. Används samma erbjudanden online som offline?   

7. Är det individuella sociala media sidor för varje B&M butik?   
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8. Har varje B&M butik deras eget utrymme på en hemsidan?   

9. Får kunderna mottaga lojalitetspoäng när de köper både online 

och i en B&M butik? 

  

10. Kan kunderna se deras lojalitetspoäng online?   

11. Kan kunderna använda sina lojalitetspoäng för att handla 

online? 

  

12. Är det möjligt att skriva en shoppinglista online för att ta med 

till B&M butiken? 

  

13. Finns det en karta med vägbeskrivningar online till närmaste 

B&M butik? 

  

14. Finns det några incitament för att köpa online och hämta ut i 

butik? Exempelvis gratis frakt. 

  

15. Finns det lokala erbjudanden i B&M butiker i närhet till 

kundernas lokalisering? 

  

16.* Kan kunden finna information online om företagets arbete med 

hållbarhet? 

  

* Vårt eget kriterium anpassat för denna studie. 

 

 

5.7.1 Urval och utförande av observationer 
 

För en representativ avbildning av en population krävs ett stort antal informationsenheter. 

Idealet är att genomföra en totalundersökning. Detta är dock sällan praktiskt 

genomförbart och därför används statistiska urval vars två huvudtyper är 

sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval. För att garantera generaliserbarhet 

används sannolikhetsurval då ett sådant undersökningsresultat i genomsnitt skall hamna 

nära totalundersökningens resultat. (Johansson Lindfors, 1993, s. 92) Eftersom att ett 

bekvämlighetsurval, vilket användes till det kvalitativa intervjuerna, tillhör typen icke-

sannolikhetsurval innebär det att representativiteten inte kan garanteras. Då denna studie 

ämnar undersöka populationen små företag menar vi att representativiteten bör styrkas 

ytterligare och att det därmed är väsentligt att genomföra observationer ur ett 

sannolikhetsurval för hela populationen små företag inom vilket även fallföretagen kan 

räknas in. Målpopulationen för observationsstudien blir således små företag och jämför 

hur omnikanalsredo hela populationen är mot hur redo fallföretagen är. Genom att dela 

och jämföra dessa intressegrupper mot varandra ämnar uppsatsförfattarna syna deras 

olika utgångspunkter till deltagande i studien. Detta för att de karaktäristiska kriterier för 

urvalen skiljer sig något åt vilket förklaras utförligare nedan. Det finns inom 

sannolikhetsurval fyra olika typer med benämningar: stratifierat urval, systematiskt urval, 

klump eller klusterurval samt obundet slumpmässigt urval. Stratifierat urval används i de 

fall som forskaren har kännedom om olika variabelvärden för informationsenheterna och 

vill garantera att alla typer av dessa kommer med i urvalet. En vanlig stratifiering är val 

av företag ur olika storlekskategorier vid företagsekonomiska studier.  Systematiskt urval 

innebär att informationsenheterna väljs ut genom ett i förväg fastställt avstånd i 
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urvalsramen. Exempelvis var tionde person på en lista. Det obundna slumpmässiga 

urvalet kallas även för lotterimetoden. Detta urval kan således genomföras med 

lottdragning av ett bestämt antal ur hela populationen. Klump- eller klusterurvalet innebär 

att urvalsramen indelas i olika kluster varifrån dessa kluster sedan ett urval sker genom 

någon av tidigare nämnda sannolikhetsurval. (Johansson Lindfors, 1993, s. 93) 

 

Till denna undersöknings urvalsram används en företagslista genom Business Retriever 

som indelar informationsenheterna i fallande ordning per omsättning. Eftersom att 

observationerna inte krävde direktkontakt, som vid de kvalitativa intervjuerna, behövde 

det kvantitativa urvalet inte anpassas efter uppsatsförfattarnas rörelse i landet. Således 

genomfördes en nationell sökning.  Listan begränsades till att endast innehålla företag 

med färre än 20 anställda för att följa vår definition av små företag. Vidare begränsningar 

genomfördes till att endast utföra sökning på företag inom detaljhandelsbranschen. 

Ytterligare begränsningar genomfördes då företag som ägnade sig åt livsmedelshandel, 

auktioner samt handel med levande djur ut eslöts. Sökningen genomfördes således utifrån 

samma kriterier som urvalet av respondenter till den kvalitativa undersökningen 

genomfördes, dessa kriterier är presenterade i avsnitt 5.2. Däremot exkluderades kravet 

om användning av mer än en kanal för att få en bättre bild över den nuvarande marknaden 

i sin helhet. Genom att exkludera kriteriumet att företaget använder sig av både B&M-

handel och e-handel skapas större möjligheter till ett generaliserbart resultat sett till 

marknaden i helhet.  För att skapa ett representativt urval för alla typer av små företag 

oavsett omsättning användes således ett stratifierat urval.  

 

Vid beslut kring ett urvals storlek finns det flera aspekter som forskaren bör ta hänsyn till. 

För denna studie har uppsatsförfattarna utgått från tillgängliga resurser, förväntad 

sannolikhet och eftersträvad precision. Främsta anpassningen har som tidigare nämnts 

varit resurser i form av tidsaspekten. Eftersom den utökade observationen motsvarar en 

femte kvalitativ intervju medför det att tiden som förfogas till insamlingen av 

datamaterialet för observationerna begränsas till samma tidsaspekt som den skulle utgjort. 

Detta innebär att storleken på urvalet begränsas. I samråd med vår handledare 

diskuterades ett rimligt antal för att säkerställa ett mer tillförlitligt sannolikhetsurval i 

förhållande till den totala studiens återstående tidsåtgång till observationer. Från 

diskussionen bestämdes att observationerna bör utgöras av 30 företag exklusive de fyra 

fallföretagen. Motiveringen till denna mättnadsgrad är främst att uppsatsförfattarna ska 

ha tillräckligt med tid för genomförandet av studien samt till att bearbeta datamaterialet 

grundligt. För att ytterligare styrka trovärdigheten i studien hade vi önskat ett större antal 

observationer men vi motiverar det begränsade urvalet med att studien fungerar som en 

fingervisning av hur den svenska marknaden ser ut och kan fungera som en språngbräda 

för vidare forskning inom ämnet. För att inte skapa en begränsning i form av företagens 

omsättning valdes 15 företag slumpmässigt ut från början av träfflistan och 15 företag i 

slutet av träfflistan. Genom att slumpmässigt välja ut 15 företag i början av listan och 

likaså 15 företag i slutet av listan skapas en större sannolikhet att få med totala 

populationens genomsnittliga resultat. 

 

Exempel på studier där både kvalitativ och kvantitativ metod använts är Holme & 

Solvangs Strandundersökning. Deras forskargrupp genomförde kvalitativa intervjuer som 

kombinerades med observationer. Gruppen blev ej uppmärksammad på att dessa 

observationer genomfördes både i och utanför intervjusituationen. (Holme & Solvang, 

1997, s. 114) En form av strukturerade observationer är en så kallad fältstimulering. Den 

beskrivs som en "styrd observation” där forskaren ingriper i miljön utan att de deltagande 
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respondenternas vetskap om att de studeras. Denna metod följs ofta av en etisk diskussion 

på grund av att respondenten blir ”lurad”, som exempelvis i företagsekonomiska studier 

med så kallade ”hemliga kunder”. För att inte bli avslöjad bör forskaren i denna metod 

använda ett kortare observationsschema. (Bryman & Bell, 2011, s. 293-294) Vi kommer 

använda ett liknande angreppssätt för våra observationer då företagen i vårt urval inte 

kommer att kontaktas i förväg för godkännande av medverkan. Då kriterierna vi vill få 

besvarade genom observation består av publik information och företagen behandlas 

anonymt menar vi att dessa inte behöver informeras om sin medverkan. Vi som 

observatörer tar därmed på oss r ollen som ”hemliga kunder” då informationen som 

eftersöks är samma som de kunderna ska kunna finna vid omnikanaler. Som nämnts ovan 

har observationen inte begränsats till en viss typ av produkt. Att produkten ignorerats 

utöver de begränsningar som nämnts i de använda kriterierna är på grund av att det som 

eftersökts är användandet och sammankopplingen av olika kanaler ur ett kundperspektiv. 

Således har vi utgått från ståndpunkten att företag kan använda sig av flera kanaler och i 

observationen har kundens möjlighet till användande av företagens olika kanaler 

undersökts. Den hemliga kunden observerar därmed företagens uppfyllande av kriterierna 

i observationsschemat ovan. Vidare kommer företagen inte gå att identifiera då ingen 

direkt information som pekar mot företagets identitet kommer användas. Eftersom inget 

av företagen behövde kontaktas då informationen som eftersöktes fanns tillgänglig på 

företagens hemsidor kan inget av den använda informationen upplevas som känslig. 

 

Observationerna genomfördes på ett sådant sätt att utifrån observationsschemat, vilket 

presenterats i avsnitt 5.7, tilldelades företaget ett poäng om det uppfyllde kriteriumet och 

noll poäng om det inte uppfyllde kriteriumet. Observationerna genomfördes genom att 

främst granska företagens hemsida men även mobil app, sociala medier och webshop. 

Vid observationen behövde vi ibland bli medlemmar i företagets kundklubb eller 

registrera ett konto på deras webshop om inte all information fanns tillgänglig tydligt på 

hemsidan eller de villkor som angivits för e-handel. Informationen sammanställdes i ett 

dokument för att skapa en överblick av resultatet. Företagets namn noterades för att 

undvika att använda samma företag igen om sökningen behövde upptas vid ett annat 

tillfälle. Vi delade upp observationerna så att den ena uppsatsförfattaren samlade in 

information om de 15 företagen som valdes ut slumpmässigt från slutet av träfflistan och 

den andre uppsatsförfattaren genomförde observationerna på de 15 företag som valdes ut 

slumpmässigt från början av träfflistan. En punkt bestämdes som mittpunkt för att 

undvika överträdelser på den andras del av träfflistan. Innan informationen delades med 

den andra personen anonymiserades företagen då namnet togs bort och företagen istället 

numrerades från 1 till 15 och 16 till 30. 

 

5.8 Hantering av insamlad data 
 

Hanteringen av det insamlade datamaterialet skiljer sig mellan den kvantitativa och 

kvalitativa metoden. Båda metoderna för hantering av datamaterialet kommer presenteras 

här. Även hur datamaterialet har hanterats för att säkra företagens sekretess. För att skapa 

en tydlighet kommer de olika metoderna presenteras var för sig. Först kommer den 

kvalitativa metoden presenteras för att sedan efterföljas av den kvantitativa metoden. 

 

5.8.1 Transkribering 
 

Kritik mot att föra anteckningar under en intervjus gång riktas ofta mot att intervjuaren 

kan uppfattas ointresserad av samtalet på grund av allt för stort fokus på att anteckna all 
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information. Därför rekommenderar Ryen (2011, s. 56) att spela in intervjun för att i 

efterhand skriva ner samtalet och på så vis kunna lära sig mer om sin intervjuteknik inför 

nästa intervju. Vi spelade in intervjuerna med godkännande från intervjupersonerna. 

Dessa transkriberades sedan direkt eller snart efter intervjun, medan vi författare hade 

intervjun i färskt minne, för att inte vinkla eller misstolka vad som sagts. För att 

säkerställa att vi fick med alla ord från intervjun till transkriberingen använde vi ett 

datorprogram med möjligheten att reglera hastigheten av inspelningen. 

 

 

5.8.2 Framställning av empiri och analys 
 

För att redogöra för det insamlade datamaterialet från intervjuerna och tillvägagångsättet 

för analysen har vi delat in respektive kapitel i teman. På detta vis vill vi underlätta för 

läsaren att förstå vår tolkning för hur vi kopplat teorier till det insamlade datamaterialet 

där liknelser och avvikelser åskådliggörs. Det kan enligt Trost (2010, s.157) uppfattas 

förödmjukande för respondenten om dennes svar redogörs för ordagrant i talspråk och ett 

sådant förfarande framställs därför som oetiskt. Med detta i beaktande presenteras 

empirin för denna studie som sammanfattande texter från vardera transkribering. För att 

förtydliga för läsaren vad som är datamaterial och vad som är författarnas egna tolkningar 

har vi valt att särskilja resultatredovisningen och analysen till separata kapitel.  

 

5.8.3 Kodning av det insamlade datamaterialet 
 

Vid en strukturerad observation är kodningskategorierna redan förutbestämda samt ofta 

angivna direkt på datainsamlingsverktyget (Johansson Lindfors, 1993, s. 140). 

Kodningen innefattar således enbart en registrering av det i förväg angivna och numrerade 

svaret. Fördelen med denna typ av kodning är att kodaren löper en minimal risk att 

påverka det insamlade datamaterialet medan nackdelen består av den hårda styrningen av 

de möjliga svaren. (Johansson Lindfors, 1993, s.141) Det insamlade datamaterialet från 

observationerna sammanställdes i en tabell för att visa på det genomsnittliga stadium som 

små företagen på den svenska marknaden befinner sig i. Denna tabell visar på vilken nivå 

företagen befinner sig i med arbete av integration mellan kanaler i dagsläget, tabellen 

presenteras i kapitel 6. Ytterligare kommer en grafisk framställan göras för att påvisa 

stadiet de intervjuade företagen befinner sig i jämfört med de observerade företagen. Då 

utgångspunkterna i denna studie är hermeneutisk samt konstruktionistisk kommer 

analysen av det insamlade datamaterialet ske tillsammans med det kvalitativt insamlade 

datamaterialet. Således kommer inga ytterligare statistiska analyser, exempelvis 

korrelationsanalyser, genomföras. Detta väljs bort för att det kvantitativa datamaterialet 

insamlades för att skapa en mer detaljrik bild av det kvalitativt insamlade datamaterialet. 

Vidare då vi inte undersöker ett samband mellan olika variabler anser vi detta som 

överflödigt. 

 

Kodning av kvalitativ data är en process där det är viktigt att identifiera de teman som 

informationen innehåller (Bryman & Bell, 2015, s. 594). Vid kodningen och 

presentationen av de genomförda intervjuerna har vi främst utgått från den intervjuguide 

som använts. Transkriberingarna har delats upp beroende på vilket tema i intervjuguiden 

som behandlas. Vid presentationen av det kvalitativa datamaterialet har vi sedan utgått 

från dessa teman för att presentationen av datamaterialet ska överensstämma med vad 

respondenten sagt, i största möjliga grad. 
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6. Empiri 
                                                                                                                               

I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet från det insamlade datamaterialet. 

Inledningsvis presenterar vi kort vilka respondenter som medverkat i denna studie. 

Kapitlet är sedan indelat i teman för att enklare åskådliggöra respondenternas åsikter 

och underlätta läsandet för läsaren. Vi nämner respondenternas befintliga arbete med 

kanalförsäljning och hållbarhet. Vi avslutar redovisningen av datamaterialet från 

intervjuerna med att presentera utvecklingsmöjlighet som respondenterna framställt. Det 

övriga datamaterialet baserat på de observationer som iakttogs på fallföretagen samt 

ytterligare 30 företag presenteras avslutningsvis för detta kapitel i en sammanfattande 

text. 

                                                             

Det insamlade datamaterialet förvärvades genom 4 stycken intervjuer som vi 

sammanfattar fördelat på fem teman. För att underlätta för läsaren kommer varje individs 

åsikt presenteras individuellt för varje tema; Arbetet idag, Kommunikationsflöde och 

relation till kunden, Företagets arbete med distribution och hållbarhet, Förmodade 

fördelar omnikanal, & Förmodade nackdelar omnikanal. Efter önskemål av företagen 

kommer respondenterna förbli anonyma men vilken sorts detaljhandel som företagen 

bedriver beskrivs kortfattat nedan för att tydliggöra vissa skillnader i försäljningsutbud 

som kan påverkat hur svaren till frågorna från intervjuguiden skiljer sig i 

formuleringarna.   

                                                                                    

Tabell 5. Presentation av fallföretag 

Företag Respondent Handelsområde 

A: Startades 1922 Butiksansvarige Modekläder 

B: Startades 1956 Delägare Underkläder 

C: Startades 1985 Ägare Serietidningar och Spel 

D: Startades 1999 Butiksansvarig/Webbansvarig Fritid, Fiske & Jakt 

 

6.1. Intervju A 
 

6.1.1 Arbetet idag 
 

Företag A säljer kläder till alla åldrar och målgrupper. Företaget hade som plan vid ett 

tidigare tillfälle att starta en kedja och öppnade tretton butiker under en period år 2008. 

Men när finanskrisen slog till fick företaget tänka om och har därför i dagsläget endast en 

B&M-butik. De har haft en långvarig strategi att vara innovativa och därmed börja med 
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saker tidigt. Företaget var bland de första i Sverige med kundklubb och Tv-reklam i 

rikstelevision. Idag arbetar de med att sänka priserna på sina varor för att vara billigare 

än konkurrenterna. Deras prisstrategi är att sänka priset från början med 10 % “för att 

jämna ut reorna, att man ska sälja mer under säsong och inte blir kvar så mycket”. De 

arbetar mycket med kundservice och ger gärna råd om färgval och storlekspassning. Om 

en vara är slut i storlek i butiken har Företag A möjlighet att ta in den i butiken vid 

efterfrågan av kund. Denna möjlighet skapas genom ett samarbete med flera butiker som 

har samma leverantör. Kunden får i sådana fall vänta på att varan skickas till Företag A’s 

butik för att hämta upp den där.  

 

Företag A’s främsta försäljningskanal är deras B&M-butik. Som ett komplement 

lanserades även en nätbutik i december år 2014 “men då var det ju så mycket så det är 

väl först nu mot sommaren”. Således har nätbutiken som försäljningskanal först börjat 

utvecklas nu under sommaren vilket gör att personalen först nu börjar känna sig bekväm 

med båda försäljningskanalerna. Respondent A har under sina tolv år som anställd i 

företaget uppmärksammat att kundernas beteenden förändrats med tiden och att 

nätbutiker är ett hot mot B&M-handeln. Speciellt de yngre använder nätet för sin handel 

ser respondent A, och de är dem som ska vara företagets kunder i framtiden. Nätbutiken 

utgör en mindre del av företagets försäljning men det sker regelbundet köp och de vill 

gärna öka den försäljningen mycket mer. Som de nämner sker en stor del av handelns 

omsättning i Sverige genom internet och de känner att det vore dåligt att inte vara med 

och ta del av det. Som de ser det i dagsläget är de kunder som handlar via nätbutiken 

mestadels geografiskt långt ifrån B&M-butikens lokalisering. Genom att använda 

ytterligare försäljningskanaler utöver den B&M-butiken vill de skapa möjlighet att nå en 

större kundkrets. Företag A finns även aktiva på Facebook och Instagram. 

 

Att nätbutiken lanserades först år 2014 beror på att de “har ingen som gillar teknik i 

personalen” men respondent A menar att de “har pratat om webshoppen länge [...] det 

är ingen som brinner för det så då känner vi att vi måste starta den ändå”. Enligt 

Respondent A har andra nätbutiker som de varit i kontakt med haft besvär med sin 

lansering samt att de upplever den som tungrodd. Företaget planerar att anställa någon 

som är ansvarig för nätbutiken för att komplettera den nuvarande personalstyrkan. Denna 

rekrytering sker även då de är i en expansiv fas i form av en fysisk utbyggnad. 

Utbyggnaden kommer skapa större möjligheter till lagerhållning samt en större butiksyta. 

I dagsläget har B&M-butiken ett lagerutrymme på ca 12 kvm vilket utgör hela deras 

lagerkapacitet. Då nätbutiken endast sålt i liten skala drivs förändringen igenom först nu. 

Vidare kommer utbyggnaden även innehålla en fotostudio vilket gör att varorna kommer 

kunna presenteras mer fördelaktigt på nätbutiken. Idag används ett integrerat kassasystem 

för både nätbutiken och B&M-butiken. Huvudsakligen har B&M-butiken och nätbutiken 

samma erbjudanden och prisnivå. Däremot uppdateras inte alltid nätbutiken om en vara 

flyttas till “fynd-stället”. Därigenom har B&M-butiken i viss mån mer fördelaktiga 

erbjudanden än nätbutiken. Dessa skillnader upplevs inte som problematiska och är inget 

de planerar att förändra inom en snar framtid. Dock finns det inte idag någon uttalad 

strategi för hanteringen av reapriser i nätbutiken. Den hanteringen är något de har “lite 

att fundera på hur vi ska göra i framtiden”.  

 

Företag A uttrycker en farhåga att de kunder som handlar i B&M-butiken idag ska övergå 

till att handla genom nätbutiken i och med den expansion som kommer genomföras. Detta 

eftersom de bedömer att kunder i en B&M-butik är mer påverkbara för merförsäljning. 

Med lägre priser både i B&M-butiken och nätbutiken har Företag A en fördel mot 
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konkurrenterna. Respondent A menar att ”kunder är ju rätt otrogna nuförtiden, dem 

provar i affär och sen går de in och googlar var är det billigast”. Därmed kommer deras 

nätbutik visas bland sökresultatet som ett av de billigare alternativen. Lokaliseringen hos 

företaget skapar ytterligare fördelar då de saknar den direkta konkurrensen från flera 

närliggande butiker. Leverantörerna går därför med på att de säljer till rabatterade priser. 

I sortimentet finns även exklusivare varumärken. Detta gör att om konsumenter söker på 

exempelvis Google efter dessa varumärken kommer Företag A att finnas i träfflistan. 

Genom att även sälja mer vardagliga varumärken som Vila, Only och Vero Moda har 

företag A möjlighet att nå kunder i fler ålderskategorier. Dessa vardagliga varumärken 

som många unga köper anser de finns representerat på flertalet nätbutiker och de finner 

det svårt för sitt företag att synas i det stora utbudet. Ytterligare en svårighet de finner av 

att synas på internet är när konsumenter söker kategorivis och inte specifikt efter ett 

varumärke. I sådana fall är konkurrensen stor på internet och större verksamheter med 

större marknadsföringsbudget syns mer. Istället fokuserar de på att konkurrera med pris 

och är med som prisvärda på Prisjakt.se. 

 

6.1.2 Kommunikationsflöde och relation till kunden 
 

Företag A har tidigare haft en kundklubb där kunden samlade bonuspoäng som 

registrerades på ett konto vilket sedan stämdes av två gånger om året. Beroende på 

avstämningen uppnådde kunden olika nivåer. Vid uppnådda nivåer fick kunden en 

bonuscheck med 5 % rabatt. Idag används kundklubben aktivt genom kommunikation 

med kunden både via e-post och SMS. Istället för den tidigare bonuschecken har de idag 

den prissänkning på 10 % som tidigare nämnts. Kommunikationen till kunderna består av 

förhandsinbjudningar till modevisningar och reakvällar. Två gånger om året får 

klubbmedlemmarna även möjlighet att få en rabatt på 100 kronor vid ett köp för minst 

500 kronor. Deras hemsida används även för mer allmän information om vad som händer 

i butiken. På hemsidan har de även kontaktuppgifter till både B&M-butiken samt om 

kunder vill ställa frågor eller ge en återkoppling på deras upplevelse av Företag A. I sin 

ambition att nå alla åldrar använder Företag A flera olika kanaler för sin marknadsföring. 

Bland annat används TV- och radioreklam för att nå ut till de två närmsta större städerna. 

För att även nå ut till de som idag använder datorer snarare än TV annonserar de även via 

olika TV-bolags play-tjänster. De upplever att det är viktigt att kommunicera företagets 

varumärke i alla sina kanaler. Således används samma färgskala och liknande design vid 

visuell reklam samt samma budskap oavsett marknadsföringskanal. Förhoppningen är att 

kunden ska kunna känna igen företaget utan att läsa företagsnamnet. 

 

6.1.3 Företagets arbete med distribution och hållbarhet 
 

Varor som inhandlas via nätbutiken distribueras av Företag A genom Postnord. Mindre 

varor skickas som mindre varubrev medan större varor hämtas ut hos postombud. Kunden 

betalar själv för frakten med en gräns på 49 kronor vid köp över 700 kronor. Företag A 

menar att “än så länge är vi inte så stora att det kan ske gratis”. Postnord har valts som 

distributionsalternativ då Postnord kommer in i butiken varje dag på grund av företagets 

lokalisering utanför en större stad. Kunden kan även hämta ut en beställd vara i B&M-

butiken. Ska en vara returneras får kunden först kontakta företaget för att få en retursedel. 

Kostnaden för returfrakten dras sedan av från det belopp kunden får utbetalat. Företaget 

upplever att “folk använder webbshopar där det är gratis retur, då beställer man oftast 

två storlekar av varje och fler av varje än vad man tänkt ha och prova lite så skickar man 
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tillbaka det. Men vi har ingen ekonomi i använda det[...]”. Den returnerade varan hamnar 

sedan i butiken igen efter att den kvalitetssäkrats eller paketerats om. 

 

Företag A beskriver begreppet hållbarhet som att “man ska jobba så verksamheten finns 

kvar”. För deras företag beskriver de hållbarhet med att kläderna ska vara bra 

kvalitetsmässigt, ta reda på vart varorna kommer ifrån samt under vilka 

arbetsförhållanden varorna producerats. Företag A upplever dock att arbetet med 

hållbarhet blir mer efterfrågat hos kunderna när media rapporterar om diverse incidenter. 

Exempelvis nämns en incident “med ull var det någonting för två-tre år sedan då det blev 

ramaskri [...]  då fick vi lite frågor men det går fort att det försvinner men vi tycker ändå 

att det är viktigt, det spelar ingen roll om kunderna frågar så ska vi veta”. Ytterligare 

arbete med hållbarhet ur ett mer miljömässigt perspektiv sker genom källsortering samt 

byte av lampor och system till mer miljövänliga alternativ. Skillnader i kvalitet inom 

sortimentet upplevs naturligt då de säljer både mer exklusiva och mer vardagliga 

varumärken. Huvuddelen av deras sortiment ska dock inte bestå av ‘slit och släng kläder’ 

utan snarare bestå av kläder med en högre kvalitet. Under en tidigare period inledde 

företaget ett arbete med Reclothing. Detta arbete avslutades då de på grund av andra 

orsaker inte hann utveckla det i tillräcklig mån innan flertalet andra butiker och större 

kedjor inledde ett liknande arbete. 

 

6.1.4 Förmodade fördelar Omnikanal 
 

Med ett mer utvecklat arbete med nätbutiken ser företag A möjligheter till att göra en mer 

extensiv uppföljning på både kunder som handlar samt de som återkommer. Tekniken 

skulle då kunna användas för att visa en mer kvantitativ uppföljning av företagets resultat. 

Något som upplevs som tidskrävande om personalen själva skulle utföra samma arbete. 

Ytterligare upplever de ett intresse av att se vad kunderna söker efter och handlar på 

nätbutiken. Statistik är något de ofta arbetar med för att få en uppfattning om vad som 

säljer per säsong, vilka varor, färger och storlekssorteringar. Vetskapen om vilka varor 

som säljs via nätbutiken upplevs skapa en möjlighet att effektivisera arbetet samt 

utvärdera hur många bilder en vara upplevs behöva samt hur många sorter av varan som 

bör visas. En större insyn i kundernas efterfrågan ger även möjlighet att anpassa inköpen. 

Samtidigt beskriver företag A en möjlighet att genom statistiken se ett större perspektiv 

där kundkretsen kan ses som en, snarare än att se varje enskild kund. 

 

Att med teknologi kunna visa vilka produkter som kommer in i sortimentet under senare 

eller kommande perioder anser de skulle kunna vara en stor fördel. De finner att de får 

många förfrågningar speciellt om klänningar kring jultider och bröllopstider. Möjligheten 

att visa de inkommande varorna anser Respondent A skulle kunna vara ett fördelaktigt 

verktyg för att få en lojal kund. I dagsläget används de inköpspärmar som finns 

tillgängliga för att förklara vad som kommer in under nästa säsong. Då det i dessa endast 

finns förklarande text om mönster och färger upplevs det som svårt att förmedla en bild 

av den kommande varan. Företag A är öppna till ytterligare teknologisk förändring som 

att exempelvis utveckla en mobilapplikation. De menar att de bör finnas tillgängliga där 

möjliga kunder vistas.  
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6.1.5 Förmodade nackdelar Omnikanal 
 

Att använda mer teknologi i shoppingupplevelsen tror företag A inte skulle avskräcka 

några av deras kunder. Däremot tror de att de flesta kunder inte skulle efterfråga sådana 

möjligheter. Respondent A har inte uppmärksammat något ökat intresse hos kunderna att 

de önskar teknologiska alternativ av att kunna se produktinformation i mobiltelefoner 

eller liknande. Ett antal av varorna i företag A’s sortiment har redan QR-koder med mer 

information om plagget men de har inte uppmärksammat att kunderna skulle använda 

detta. De menar dock att de inte har full kunskap om hur det skulle fungera i deras fall. 

Det eftersom de har ett hundratal olika leverantörer inte vet om ett system finns som 

fungerar för alla. Ytterligare en svårighet uppstår i den nuvarande personalens ointresse 

för teknologi. Det innebär att trots en vilja till förändring skapas hinder i form av 

oförståelse för vad som behöver göras. Därutöver upplever de en svårighet med 

avsaknaden av en specifik kundgrupp då de ämnar nå alla åldrar. Därmed upplevs en 

svårighet med nyttjande av marknadsföringskanaler då kunder av olika åldrar tenderar att 

befinna sig i olika forum. Eftersom att deras lokalisering är mellan två större städer 

behöver marknadsföringen dessutom ske i båda städerna. Detta skapar därmed dubbla 

marknadsföringskostnader.  

 

                                        

6.2 Intervju B 
 

6.2.1 Arbetet idag 
 

I dagsläget arbetar företag B utifrån samma vision som företagets grundare år 1956 hade. 

Den visionen är att alla kvinnor har rätt till en välsittande bysthållare. Nu har dock företag 

B utökat till att även ta in ett herrsortiment för att kunna erbjuda sovkläder och 

underkläder av hög kvalitet även till män. Marknadsföringen sker via en hemsida, sociala 

medier och tryckta medier. Idag finns både en B&M-butik och en nätbutik. Betalningen 

på nätbutiken sker via Klarna. Sortimentet består av flera olika märken och de är således 

inte bundna till en specifik leverantör. En nätbutik lanserades för att även nå geografiskt 

avlägsna kunder utan möjlighet att ta sig till B&M-butiken. Samt för att skapa en 

möjlighet för företag B att fortsätta växa som en liten specialbutik. Idag beskrivs 

nätbutiken som ett dåligt samvete som får stå bakom den dagliga verksamheten. Således 

uppdateras inte nätbutiken i den utsträckning den kanske skulle må bäst av att göra. 

Företag B upplever att “försäljningen är utifrån hur mycket man satsar skulle jag vilja 

säga för det är ingen jättestor grej det här [...] om man ska få den att växa och bli stor 

är det ju pengar som behövs tyvärr”. 

 

De upplevda möjligheterna med användandet av flera kanaler är främst inom 

marknadsföring. Respondent B beskriver en önskan att ha en mer strömlinjeformad och 

integrerad marknadsföringsstrategi. För att nå det beskriver Respondent B att “nu jobbar 

jag ju med en byrå [...] att vi gör en plan då blir det enklare att planera och mer 

fokuserat”. En möjlighet som Respondent B ser med nätbutiken är även att i framtiden 

möjligtvis öppna fler butiker. Respondent B ser dock ett hinder i den produkt de främst 

förmedlar. Då en BH behöver provas ut, främst i de mer ovanliga storlekarna, upplevs det 

som svårt att förmedla via ett medium där varan inte kan provas innan köp. Även en 

uppfattning om en bristande teknisk förståelse utgör ett hinder för att till fullo kunna 

utnyttja kanalerna. Ytterligare hinder är att deras lagersystem och nätbutikens system inte 

är sammankopplat vilket gör att lagerstatusen i nätbutiken inte alltid är uppdaterad. Detta 
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upplevs dock inte som något större hinder då det i de flesta fall bara innebär att varan 

kommer mellan en till två veckor istället för en till två dagar. 

 

Situationen med konkurrenter beskrivs som speciell. Då de kunder som tillhör den 

främsta målgruppen inte kan handla sin BH hos någon av de större kedjorna, på grund av 

de svårtillgängliga storlekarna, är deras konkurrenter främst andra specialbutiker och de 

nätbutiker som säljer samma varumärken. Respondent B beskriver situationer där en kund 

kommit in till dem för att prova ut en välsittande BH. Denne har sedan bett att få modell 

och storlek uppskrivet för att senare beställa varan via internet. Ett exempel är när företag 

B blev kontaktad av en kund vars storlek inte fanns i lager som “sa att nu har jag hittat 

den på Uppercut och den är hundra kronor billigare men jag vill ju handla hos er [...] 

jag sa att det är väl okej att jag ger dig hundra kronors rabatt för jag är tacksam att du 

ringer och att du förstår värdet av att handla i en lokal butik”. Då det är en nischad 

produkt som behöver utprovning om kunden inte redan provat ut rätt storlek hos ett märke 

upplevs det som svårt att konkurrera med en nätbutik. Det gör även att det skapas ett ännu 

starkare band till B&M-butiken och att servicenivån är vad som upplevs vara viktigast. 

 

6.2.2 kommunikationsflöde och relation till kunden 
 

Relationen till kunden beskrivs som viktig. Framförallt då kunden ofta hamnar i en 

situation som kan upplevas som intim och sårbar. De tar även kontakt med kunder där 

produkten kommer ta längre tid att leverera än vad kunden förväntat sig. Idag 

kommunicerar de främst via e-post till kunden. I maj startades en kundklubb där visionen 

är att ha ungefär två klubbaktiviteter per år. Respondent B beskriver även en vilja att inte 

vara ett företag som skickar flera e-postutskick i månaden. De utskick som sänds ut ämnas 

därför mest handla om kommande event samt gällande kundens bonusköp. Kunderna i 

kundklubben samlar poäng via sina inköp för att sedan bli berättigade ett bonusköp. De 

evenemang som förväntas genomföras kommer handla mer om att visa upp butikens 

sortiment eller fokusera på ett märke. Tidigare har sådana evenemang genomförts för 

sällskap vid särskilda tillfällen, som exempelvis en möhippa. 

 

6.2.3 Företagets arbete med distribution och hållbarhet 
 

Idag sker distributionen från nätbutiken via Postnord. Varorna packas i svarta platta påsar 

för att förhoppningsvis få plats i brevlådan. Det finns även möjligheter för kunden att 

hämta varan i butik. Det finns även möjlighet för kunden att få en vara hemskickad med 

en faktura i de fall då den önskade storleken tillfälligt är slut i B&M-butiken. Det för att 

ge framförallt kunder som bor utanför stadskärnan en möjlighet att köpa av ett lokalt 

företag utan att behöva resa fram och tillbaka. Returerna sker även de via Postnord. 

Eftersom företag Bs lager finns i B&M-butiken läggs returvaror bara in i systemet igen 

och går tillbaka ut i butik. 

 

Företag B beskriver att alla deras leverantörer ”har fabriker där det är okej 

arbetsförhållanden” men det finns även märken som är fairtrade märkta och som enbart 

jobbar med ekologisk bomull. Upplevelsen respondent B har är att kunderna är 

motsägelsefulla angående detta och betonar att “dom [kunderna] frågar efter KRAV-

märkt men man är ändå inte beredd att betala”. Det gör att inga vidare incitament skapas 

hos leverantörerna att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Arbetet med hållbarhet påverkas 

även av det nuvarande bomullspriset då kunder som uppfattas som priskänsliga blir än 

mindre villiga att köpa en produkt som enbart använder sig av ett dyrare men mer hållbart 
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material. Trots det finns en trogen kundgrupp som enbart köper dessa mer hållbara 

produkter då de upplever att det är vad som fungerar bäst för deras kropp och skapar minst 

obehag. 

 

6.2.4 Förmodade fördelar Omnikanal 
 

De förmodade fördelarna som företag B kan se med omnikanaler är främst inom 

marknadsföringen. På grund av bristande resurser med hänsyn till företagets storlek 

upplevs det som ett hinder att investera i de system som skulle krävas för en 

implementering av omnikanaler. Däremot att integrera marknadsföringen till att bli mer 

sammanhängande upplevs som fördelaktigt i dagens samhälle. Förhoppningen med att 

använda en omnikanalsliknande marknadsföringsstrategi för att nå fler människor samt 

att förmedla en mer sammanhängande bild. De kanaler som används upplevs då ge 

möjlighet att tillsammans skapa en mer detaljerad bild där alla kanaler fullföljer sitt syfte 

och kompletterar varandra. Varje kanal skulle således fylla ett syfte för att ge kunden en 

helhetsbild. 

 

Användandet av teknologi i butiken upplevs som en möjlighet. Idag finns det möjlighet 

för företag Bs kunder att se kommande kollektioner via en pärm i butiken. Det upplevs 

som ett fungerande system även om användandet av teknologi skulle vara till en hjälp. 

Framförallt då flera leverantörer just nu levererar sina kataloger digitalt. Att komma 

undan steget med att skriva ut bilderna skulle vara både en besparing av resurser samt ge 

en möjlighet till ett mer hållbart arbetssätt. 

 

6.2.5 Förmodade nackdelar Omnikanal 
 

De främsta nackdelarna som upplevs med en omnikanalsstrategi är främst den investering 

som behöver göras. Då det kassasystem som används i butiken levererats av en annan 

leverantör än den som byggde hemsidan skulle en större investering behöva göras för att 

kunna implementera en omnikanalsstrategi. Att det upplevs som problematiskt 

härstammar i det faktum att det är en mindre specialbutik vilket i sig skapar en 

begränsning. Samtidigt upplever respondent B att ett mer komplicerat system skulle 

kunna påverka den dagliga verksamheten negativt och ta uppmärksamhet från den 

kundservice som de upplever är det viktigaste för företaget. 

 

6.3 Intervju C 
 

6.3.1 Arbetet idag 
 

Idag har företag C två butiker i en medelstor stad. En som används för spel och figurer 

samt en som är inriktad på serietidningar. En nätbutik startades för två år sedan men en 

önskan fanns att särskilja nätbutiken och B&M-butiken åt. I början fanns en förhoppning 

om att kunden inte skulle veta att nätbutiken och B&M-butiken var sammankopplad. I 

dagsläget arbetar företaget för att sammankoppla kanalerna vilket kommer genomföras i 

början av nästa år. Drivkrafterna bakom lanseringen av nätbutiken var främst teknikens 

utveckling. Det upplevdes av Respondent C som ett måste att vara närvarande på internet. 

Ytterligare en upplevd anledning menar respondent C är att marknaden idag är relativt 

mättad sett till figurspelen som utgör företagets största del. Respondent C beskriver att 

det idag ”handlar mer om att ligga stabilt med det [figurspelen] och då är internet ett bra 
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sätt att få tag i andra”. Då kunskapen och produkterna fanns tillgängliga upplevdes det 

som ett enkelt steg att använda sig av ännu en kanal. Den stundande förändring ses av 

respondent C som en möjlighet att kunna visa upp ett bredare sortiment via nätbutiken än 

vad som finns i butik. Vilket på grund av en begränsad butiksyta skulle skapa en möjlighet 

för de mest insatta spelarna att få tag på extremt nischade produkter. Det är en vision att 

butiken ska skapa en känsla av att ”det här vill jag hålla på med” vilket gör att en utökad 

nätbutik skulle skapa möjlighet för B&M-butiken att fungera mer som ett skyltfönster. 

Ett upplevt hinder, framförallt tidigare, är att priset upplevs vara den faktor som används 

till att konkurrera med på internet. Således sänktes alla priser på produkterna i nätbutiken 

för att skapa en större upplevd konkurrenskraft. Respondent C förklarar att detta dock kan 

ses som ett hinder då det upplevs illojalt mot kunder i B&M-butiken. Detta kommer därför 

ändras i samband med den nya strategin som implementeras i början på nästa år. 

 

Den konkurrens som idag finns inom geografisk närhet till företag C’s B&M-butiker 

upplever respondent C har arbetat tvärtemot deras egen strategi. Medan företag C idkat 

bygga upp en lojal och aktiv spelarbas har de två konkurrenterna, som finns idag, 

framförallt ägnat sig åt sin närvaro på internet. Mellan dessa två konkurrenter upplever 

Respondent C även att det pågår en form av konkurrens via priset där den ena svarar på 

den andras prisnivå genom att lägga sig precis under. Konkurrens utanför staden finns 

främst i USA, England och Australien. Dessa konkurrerande företag har fördelen att de 

kan erbjuda produkterna via nätbutiker till ett något lägre pris. Trots det ämnar företag C 

främst konkurrera genom att vara aktiva och kunniga inom sitt område. Respondent C är 

själv en aktiv spelare och är således insatt i de produkter som förmedlas och är även aktiv 

i den förening som företaget har ett samarbete med. Det gör att de lojala kunder som är 

aktiva inom föreningen hela tiden är i kontakt med dem. Däremot upplevs det av 

respondent C som att det vid vissa tider när mindre insatta kunder handlar som att “det är 

jättevanligt att kunderna står med telefonen [...] och kollar nätrecensioner [...] jag 

hoppas att det ändras men nu är det ju så att folk lyssnar mycket mer på en random 

skriven recension än en person i butik”. Respondent C betonar även att “internet blir som 

en sanning”. Konkurrensen på serietidningssidan upplevs som försvinnande liten. Många 

av de kunder som köper serietidningar är sådana som inte skulle köpa produkten om inte 

möjligheten att gå in i en butik och köpa den där fanns. Samtidigt är de kunder som köper 

serietidningar inte lika priskänsliga då kunderna på spelsidan kan lägga ut ”flera tusen på 

ett år” medan de som köper serietidningar inte spenderar samma mängd på de produkter 

som de köper. 

 

6.3.2 Kommunikationsflöde och relation till kunden 
 

Idag utgörs kundklubben av den spelförening som företag C samarbetar med. Ett 

medlemskap i denna spelförening ger en rabatt på en större del av sortimentet. 

Produkterna som förmedlas på spelsidan är speciella då det kräver flera personer för att 

utnyttja dem till fullo. Företaget anordnar därför flera event. Lokala turneringar 

genomförs i B&M-butiken i genomsnitt en gång månaden samt att det två gånger per år 

arrangeras nationella turneringar. Mellan turneringarna anordnas även målarkvällar i 

butiken där personer kan måla de figurer som används i spelen. På serietidningssidan 

finns ingen nuvarande kundklubb då företaget inte upplevt ett behov av det. Där kan 

kunder dock prenumerera på en tidning och komma in i butiken för att hämta ut den när 

den kommer. 
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Kommunikationen med kunderna upplevs som god. Främst på grund av att de själva är 

aktiva inom spelföreningen de samarbetar med. Sortimentet på spelsidan beskrivs även 

som nästintill helt styrt av konsumenterna. Det då de produkter som beställs in främst har 

att göra med kundens förmåga att sälja in det till respondent C. Således finns det ett 

väldigt brett utbud i sortimentet och då kunderna är de som har störst påverkan på 

sortimentet upplevs det inte som något problem. På serietidningssidan beskriver 

Respondent C det som att “vi tittar på vad som finns att beställa så väljer vi vad som 

beställs in och sen hoppas man att man har rätt”. Det skapar en möjlighet att företaget 

kan bli tvunget att ta en ”lagersmäll” om deras bedömning inte stämmer.  

 

6.3.3 Företagets arbete med distribution och hållbarhet 
 

Idag sker distribueringen från nätbutiken via DHL. Bor kunden i Danmark eller Finland 

kan även Postnord användas. Postnord används även om ordern ska skickas till en kund 

som bor långt utanför en större stad. Det finns även möjlighet för kunder att hämta 

produkten i butik mot en mindre administrativ kostnad. Den administrativa kostnaden 

tillkommer för att jämna ut priserna mellan nätbutiken och B&M-butiken. Dock finns 

ingen utarbetad strategi för de returer som genomförs utan det beror helt på produktens 

värde. Det medföljer därtill ingen standardiserad retursedel med paketen då det skulle bli 

en allt för stor kostnad. Företaget har inget större hållbarhetsarbete utöver källsortering 

av sopor. En anledning till att inget större initiativ har tagits för hållbarhetsarbete beskrivs 

även handla om de tillgängliga resurserna. 

 

På grund av att företag C verkar på en marknad med väldigt nischade varor är de ofta 

låsta till en specifik leverantör. Den största leverantören som företag C använder sig av 

har själv inga egna underleverantörer och äger ett butiksnät i England. Då denna 

leverantör använder information från sitt eget butiksnät snarare än information från 

kunder utanför det egna nätet upplever respondent C det som svårt att resa synpunkter. 

Respondent C beskriver även att de befinner sig i en svår sits då det skulle ha en stor 

effekt på företag C om leverantören beslutade att sluta leverera till dem. Det då 

produkterna för spelen är specifika för det spel som spelas blir leverantörerna som innehar 

upphovsrätten till dessa en viktig del för att kunna behålla kunder som spelar en viss typ 

av spel.  

 

6.3.4 Förmodade fördelar Omnikanal 
 

Just nu ser respondent C endast fördelar med den integrering som kommer genomföras i 

början av nästa år. Det upplevs som att de olika kanalerna kommer kunna samexistera. 

Vid implementeringen kommer även priserna justeras så att de ligger närmre butikspriser 

med den skillnad att den rabatt som medlemmarna i spelföreningen får idag i butik 

kommer alla få på nätbutiken. Trots den mindre rabatten kommer priserna på nätbutiken 

ligga relativt högt för branschen. Det upplevs dock som en fördel för de kunder som är 

medlem i spelföreningen i och med att företag C kommer kunna utnyttja sitt lager 

ytterligare och ta in mer nischade produkter. Samtidigt skapar det möjlighet att locka 

kunder utanför spelföreningen då de kan beställa via nätbutiken för ett rabatterat pris även 

om de inte är medlemmar i spelföreningen. De kunder som då väljer att hämta ut 

produkten i B&M-butiken upplevs då även skapa möjligheter för merförsäljning. 
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6.3.5 Förmodade nackdelar Omnikanal 
 

Den utökade informationstillgängligheten och teknikutvecklingen upplevs dock inte som 

allt igenom positiv. Ett exempel respondent C beskriver är då 

informationstillgängligheten skapar svårigheter för en B&M-butik vid ett besök i en lokal 

klädaffär “samtidigt som dom [kunderna] provade så beställde dom på Boozt”. Trots den 

något negativa uppfattningen om teknikutvecklingen upplevs inga andra nackdelar finnas 

med den kommande integreringen. Det enda som respondent C vidare betonar som en 

praktisk nackdel är att det anses “mycket roligare att jobba i butik än att jobba på nätet 

det gör ju att hantera internethandel är ju typ det tråkigaste man kan göra”. 

 

6.4 Intervju D 
 

6.4.1 Arbetet idag 
 

Företag D säljer friluftskläder och arbetskläder. De har två B&M-butiker samt en 

nätbutik. Verksamheten riktar sig både till företag och till konsumenter. Idag har de sex 

stycken anställda och ett sortiment på ca 5000 artiklar. Företag D erbjuder två 

betalningsalternativ, med kort eller bankgiro, men de undersöker även fakturering som 

ett ytterligare alternativ. År 2013 lanserades nätbutiken men den utgör en liten del av 

företagets totala omsättning. Respondent D betonar att de “har startat lite lugnt sen innan 

vi drar på då vill vi att den ska vara topp så vi har provat oss fram lite grann”.  

 

På nätbutiken har företag D inte det fulla sortimentet representerat vilket respondent D 

menar skulle innebära allt för mycket arbete med att visa varje artikel som finns i B&M-

butiken. Samtidigt anser respondent D att det kanske inte är lönt att ha med alla artiklar 

på nätbutiken då kanske endast 10 % av det säljer och resten finns med som utsmyckning. 

Varorna har samma pris oavsett försäljningskanal men det kan förekomma speciella 

näterbjudanden. I de fall som priset på en vara sänks i B&M-butiken försöker 

prissättningen anpassas även i nätbutiken. Ett problem som uppstått med nätbutiken är att 

kunder kan lägga bluffordrar och företaget måste därför komma på en lösning för 

alternativet med fakturering för att inte skicka ut varor som inte kommer bli betalda. 

 

Företag D’s lager för nätbutiken är i en av B&M-butikerna. Detta upplever de problem 

med. Som de ser det vore det bästa alternativet att kunna ha alla varor i butiken i 

datasystemets lager men att de inte är där riktigt än. Kassan och faktureringssystemet är 

inte integrerade och de fakturerar mer än de säljer i kassan. Säljs en jacka i B&M-butik 

registreras det inte automatiskt i datasystemet för lagret för nätbutiken. Detta kan skapa 

problem om en kund betalar med kort för en vara på nätbutiken och den varan har tagit 

slut i lagret. Respondent D förklarar att kunden kanske inte i sådana fall vill vänta en 

vecka på att varan ska komma in i lager igen när pengarna redan dragits från kontot. Att 

komma ihåg och föra in manuellt vad som sålts i butiken och registrera detta i nätbutiken 

är svårt att hinna med. Än så länge är försäljningen över nätbutiken inte tillräckligt stor 

för att det ska vara ett allt för stort problem men de ser att det behövs en lösning för 

framtiden. 

 

På nätbutiken anser respondent D att det bör finnas attraktiva segment att nå. Vidare att 

de i dessa segment kan konkurrera med sina varor i nätbutiken. Däremot måste först de 

varor som anses kunna fungera i nätbutiken identifieras. En konkurrensfaktor som nämns 

av respondent D är att kunderna inte vill behöva vänta på sina beställda varor. För att 
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tillgodose detta arbetar de med att effektivisera deras leveranser. Ett fåtal kunder har 

observerats fotografera någon vara i B&M-butiken med mobiltelefon för att sedan leta 

efter billigare priser på internet. Skulle företag D använda lägstapris garanti som 

konkurrensmedel skulle de sälja med förlust. Därför väljer de ut det sortiment som antas 

kommer sälja på nätbutiken. 

  

Eftersom att verksamhetens omsättning främst består av den lokala marknaden upplever 

respondent D att nätbutiken kan fungera som ett skyltfönster för övriga kunder. Det har 

hänt att kunder som kommit in i butiken frågat om de har en nätbutik och om det går att 

beställa. Nätbutiken fungerar därmed enligt respondent D för att vidga 

försäljningsmarknaden inom riket. Företag D ska åka till Kina för att titta på produkter 

och även tillverka några egna produkter vilket kan göra att det blir aktuellt att sälja till ett 

bredare område med unika kunder. Företag D har dock ingen strategisk plan för att vidga 

sin marknad ytterligare inom, till exempel, Skandinavien. De överlåter exporthandeln till 

andra företag. Däremot har de många turister som besöker butiken under sommaren och 

som ibland efterfrågar en nätbutik. Respondent D tror dock att konkurrensen är alltför 

stor för att satsa på en export marknad. Det då antalet aktörer skapar en svårighet för 

företag D att vara unikt. 

  

6.4.2 kommunikationsflöde och relation till kunden 
 

Företag D kommunicerar främst med sina B2B-kunder genom kundbesök. De har även 

mailordrar, telefonordrar och webbordrar i kontakten med dessa samt med sina B2C-

kunder. Möjligheten till faxordrar finns också men det används sällan nuförtiden. 

Företaget erbjuder ingen kundklubb eller lojalitetspoäng till återkommande kunder och 

Respondent D framhäver att “jag vet inte hur mycket det är med kundklubbar... hur 

mycket det ger ... det kanske är bra verktyg men för oss är det inte aktuellt”.  Vid 

annonsering för nätbutiken har företaget använt QR-koder i kvällstidningen Expressen 

för att kunderna ska kunna länka direkt från papperstidningen till hemsidan. Däremot 

används inte QR-koder i B&M-butikerna och inget intresse för detta har 

uppmärksammats hos kunderna. 

 

6.4.3 Företagets arbete med distribution och hållbarhet 
 

Företag D’s varor distribueras huvudsakligen genom DHL som de har ett bra avtal med 

samt i vissa fall genom Postnord. DHL kommer då till butiken och hämtar paketen som 

ska köras ut till kunderna. Postnord används för de kunder som bor på landsbygden där 

DHL inte har lika frekventa körningar. I normalfallet får kunden varan efter tre dagar. 

Vid användning av Postnord levereras varan till närmsta Postombud där kunden får hämta 

ut varan. Ännu har inga varor som beställts över nätbutiken returnerats men enligt 

respondent D får kunden själv betala frakten vid sådana fall. Respondent D har 

uppmärksammat att det finns andra nätbutiker som erbjuder fri frakt men i företag Ds fall 

är företaget för litet för att stå för en sådan kostnad. De erbjuder gratis frakt om kunden 

handlar för över 500 kronor med undantag för vissa tunga varor. Vid eventuella returer 

av varor ska personalen kontrollera att kvaliteten är bra och att prislappen sitter kvar. 

Eftersom att företaget är av liten storlek har de ingen egen avdelning för att göra detta 

utan använder fikarummet eller kassadisken för denna kontroll vilket respondent D menar 

skulle kunna vara ett större problem om de haft mer returer. 
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Respondent D beskriver hållbarhet för hur de arbetar miljömässigt. Företaget 

återanvänder kartonger till förpackning av varor som säljs via nätbutiken och försöker 

sampacka. Exempelvis om de har fyra olika ordar får DHL hämta upp dem vid samma 

tillfälle. Respondent D upplever att det kan vara dåligt att skicka många transporter med 

många små paket och framhäver att “miljömässigt är det ju inte optimalt att alla handlar 

på var sitt håll ”. De har inte uppmärksammat att deras kunder skulle vara intresserade av 

hållbarhet men tror att det kommer bli viktigare framöver. De har däremot observerat att 

deras leverantörer blir allt mer angelägna att kommunicera deras miljömedvetenhet. 

 

6.4.4 Förmodade fördelar Omnikanal 
 

Kunskap om kunders efterfrågan värderas högt av företag D. I nuläget är inte 

informationen om vilka sökningar kunden gjort på nätbutiken tillgänglig. Hittills har 

företag D prioriterat kundnöjdheten i B&M-butiken men handeln via nätbutiken har ökat 

under julhandeln då besöksstatistiken stigit. I arbetet med kundnöjdhet i B&M-butiken 

använder de idag respektive leverantörs hemsida för att visa vad som sedan kommer 

finnas tillgängligt i sortimentet. Däremot har de inget liknande system till nätbutiken för 

att visa vilket sortiment som inkommer senare. Det anser respondent D skulle kunna 

finnas ett intresse för men att det beror på hur mycket de behöver satsa. I framtiden tror 

respondent D att företaget kommer ha svårt att öka försäljningen från B&M-butikerna på 

grund av att kunder är intresserade av det som är tillgängligt i butiken. Vidare är de inte 

villiga att vänta på produkter som kommer in i sortimentet senare. Han tror istället att det 

kommer bli e-handel som ökar i och med att kunderna kan enkelt söka efter storlekar och 

billigare priser. 

 

6.4.5 Förmodade nackdelar Omnikanal 
 

För en eventuell integrering av lagersaldo för B&M-butik och nätbutik tror respondent D 

att kunskapen hos personalen redan finns, det är främst han själv som sköter nätbutiken 

eftersom den ännu är liten. Det skulle däremot innebära mer arbete att inventera. Tidigare 

har de inventerat per belopp men måste i sådana fall inventera efter per produkt. 

 

6.5 Kvantitativt insamlat datamaterial 
 

Som nämnts i tidigare kapitel består intressegruppen för observationerna, i denna studie, 

av små företag. Resultaten från dessa observationer presenteras nedan utifrån de kriterier 

som undersökts. De intervjuade företagen jämförs med de observerade företagen då vi 

anser att det visar på vart de intervjuade företagen befinner sig idag jämfört med andra 

företag. Det kvantitativa datamaterialet kan då jämföras med det kvalitativa 

datamaterialet för de intervjuade företagen. Vi menar även att med den jämförelsen kan 

vi påvisa skillnaden mellan de företag som valt att bli intervjuade och företag som 

slumpmässigt valts ut. Den skillnaden kan vara betydelsefull då de företag som gör sig 

tillgängliga för en intervju kan ha ett mer utvecklat arbetssätt kring dessa frågor än andra 

företag i samma storlek. Därmed väljer vi att visa på de skillnader mellan de intervjuade 

företagen och de observerade företagen som kan identifieras. För att tydliggöra vilka 

skillnader som finns samt att skapa en referensram för var resterande undersökta företag 

befinner sig jämfört med de intervjuade företagen. Utifrån de observationer som 

genomfördes kan vi se att inget av företagen är omnikanalsredo utifrån Avensias kriterier, 

att uppfylla minst 80 % av kriterierna. Däremot är de intervjuade företagen mer 

omnikanalsredo än de enbart observerade företagen. Medelvärdena av hur 
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omnikanalsredo, i procent, de olika företagen är presenteras i figur 5. De presenteras 

uppdelat i tre olika grupper baserat på lägre kontra högre omsättning samt de intervjuade 

företagen. Detta för att visa på identifierade skillnader mellan hur omnikanalsredo 

företagen är och för att tydligt visa fallföretagens position kontra de övriga observerade 

företagen relaterat till omsättning. 

 

 
Figur 5. Medelvärden för hur omnikanalsredo företagen är baserat på observationer. 

 

Svarsfrekvensen utifrån de enbart observerade företagen kan utläsas nedan i figur 6. 

Något som är tydligt i alla företag är att det finns en generell avsaknad på information om 

deras arbete med hållbarhet. Observationerna bidrar således till att bekräfta vår 

uppfattning om avsaknad av hållbarhetsarbete inom små företag, eller informationen om 

detta arbete till kunden. Avsaknaden av möjligheter till att få geografiskt baserade 

erbjudanden och att filtrera produkter baserat på lagertillgänglighet i en B&M-butik kan 

förklaras med företagens storlek. Då ett litet företag tenderar att ha ett fåtal, om inte bara 

en, B&M-butiker. Ytterligare finns det en generell avsaknad på teknik utöver en 

traditionell e-butik. Detta kan också möjligen beskrivas med storleken då små företag i 

mindre utsträckning än ett större kan investera i mer utvecklad teknik. Observationerna 

visar också på en avsaknad av lojalitetspoäng och möjligheter att samla på sig dessa. Små 

företag kan möjligen uppleva att det administrativa arbetet kring det fungerar 

avskräckande då de tillgängliga resurserna kan användas till mer matnyttiga 

arbetsuppgifter än administrativt arbete. 



59 

 

 
Figur 6. De observerade företagens svar 

 

Svarsfrekvensen på de olika kriterierna för de intervjuade företagen presenteras i figur 7 

nedan. I likhet med de observerade företagen finns en avsaknad av information om 

hållbarhetsarbete. Inget av de intervjuade företagen erbjuder möjlighet att skriva 

shoppinglista online eller att använda QR-koder. Då alla fallföretagen beskriver att de 

befinner sig i något stadium av förändring är dessa observationer enbart en beskrivning 

av nuläget hos dessa företag. Detta kommer sedan förändras vilket gör en exakt 

replikation omöjlig. I likhet med de övriga observerade företagen använder inget av 

fallföretagen sig av lokala erbjudanden vilket överenstämmer med vårt antagande att de 

endast har ett fåtal butiker inom samma geografiska område. Därmed kan inte 

erbjudandena anpassas till övriga geografiska områden. 
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Figur 7. Fallföretagens svar 

 

För att ytterligare illustrera skillnaderna av hur omnikanalsredo de olika företagen är 

presenteras trenden, i figur 8, mellan de olika företagen baserat på de genomförda 

observationerna. För att få en tydligare bild har företagen även här delats upp i tre grupper 

baserat på de observerade företagens omsättning samt att de intervjuade fallföretagen 

presenteras för sig. Denna graf används för att ytterligare beskriva hur fallföretagen 

befinner sig i jämförelse med de övriga observerade företagen. Vad som tydligt kan 

utläsas är att två av de intervjuade företagen sticker ut ovanför övriga företag. Ytterligare 

en trend är att de företagen med högre omsättning har kommit längre i sin integrering av 

deras kanaler än de företagen med lägre omsättning. Trenden gällande omsättning är dock 

irrelevant gällande de intervjuade företagen. Som nämnts tidigare är detta en 

fingervisning på hur det ser ut idag och kan således vara omöjligt att replikera. Däremot 

går det att utläsa från observationerna att det i de flesta fall finns någon form av integration 

mellan små företags kanaler. I och med att det redan idag finns en form av integration blir 

denna studie mer relevant då fler små företag skulle kunna dra nytta av dess resultat. 
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Figur 8. Grafisk framställan av hur omnikanalsredo de olika företagen är 
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7. Analys 
 

I detta kapitel kommer både det kvalitativa och kvantitativa insamlade datamaterialet 

som presenterats i föregående kapitel att kopplas ihop och diskuteras mot de tidigare 

nämnda teoretiska utgångspunkterna. Detta kommer göras för att besvara studiens 

problemformulering och syfte. Kapitlet är uppdelat i teman för att underlätta för läsaren 

och avslutas med ett sammanfattande avsnitt.  

 

7.1 Arbetet idag 
 

Samtliga av respondenterna berättade att respektive företag börjat sin verksamhet med 

endast fysisk butik, även kallat brick & mortar (Zhang, 2009). På senare år har de även 

öppnat ytterligare försäljningskanal i form av hemsida med nätbutik, vilket tillhör 

kategorin the clicks (Li et al, 2015). Genom att använda båda dessa former av 

försäljningskanaler har de därmed övergått till ett brick & click koncept. Att erbjuda 

kunderna möjligheten att välja mellan handla via en fysisk butik eller över internet är en 

av fördelarna med multikanal (Zhang, 2009, 1081). Detta instämmer respondenterna med 

då de beskriver övergången till att även använda e-handel som kanal var dels för att följa 

med i teknikutvecklingen och för att nå kunder utanför den lokala marknaden. Företag C 

beskriver det som att deras nätbutik till en början skulle vara separat från den 

försäljningen i B&M-butik. Kunden skulle inte vara medveten om att nätbutiken och den 

B&M-butiken hörde samman. Detta går i samspråk med Beck & Rygl’s (2015, s. 174) 

definition av multikanaler där varken kunden eller återförsäljaren kan utlösa en 

interaktion mellan kanalerna. Företag C’s pågående arbete med att integrera dessa två 

kanaler ger oss intrycket av att de rör sig mot korskanaler. Vid viss interaktion eller 

integration mellan två kanaler menar Beck & Rygl (2015, s.174) att det är korskanaler. 

De övriga respondenterna beskriver en önskan att sina kanaler ska fungera som 

komplement till varandra. Att dessa företags lager och distribution sker från B&M-

butiken innebär att en viss interaktion mellan kanalerna kan utkomma av att varor 

beställda över internet kan returneras direkt i butiken. Således uppnår de olika företagen 

i dagsläget att definiera sin försäljningsstrategi som korskanal.  

 

Idag efterfrågar kunder allt mer möjligheten att handla via flera kanaler (Lewis et al., 

2014, s. 43-45) vilket små företag har reagerat på. Majoriteten av de observerade 

företagen använder sig idag av flera kanaler. E-handels återförsäljare stöter emellertid på 

en svårighet då produkterna lätt kan jämföras i exempelvis pris (Grewal et al, 2004, 

s.703). Små företag kan drabbas då de inte alltid har möjligheten att göra den investering 

som krävs för att vara tillgängliga på de prisjämförelse-tjänster som finns tillgängliga 

idag. Observationerna påvisar att små företag i Sverige idag inte är integrerade i större 

utsträckning. Således kan en trend skönjas att små företag i Sverige idag framförallt 

använder sig av kors- eller multikanaler. Respondenterna är därmed representativa för det 

stadie av marknaden som observationerna påvisar. Företag C sticker ut med en tydlig 

strategi för de förändringar som planeras. Företag A påvisar även ett intresse av att 

förändra sitt arbete idag i form av att expandera det nuvarande arbetet med bland annat 
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större lagermöjlighet. Både företag C och företag A är således i en process av strategiska 

förändringar till skillnad från företag D och företag B som fortsätter sitt nuvarande arbete 

men planerar förändringar i det utbud som är tillgängligt via nätbutikerna. Baserat på 

observationer och intervjuer upplevs omnikanaler inte vara något som små företag i 

Sverige rör sig mot idag. Istället verkar små företag idag tendera mot att använda sig av 

kors- eller multikanaler. Det skulle kunna vara en följd av de investeringar som krävs för 

att arbeta aktivt med en omnikanalsstrategi. I framtiden kan dock små företag behöva röra 

sig mer mot en omnikanalsstrategi för att kunna konkurrera med de större kedjorna.   

 

7.2 kommunikationsflödet och relation till kunden 
 

Något alla respondenter lyfter fram är arbetet med relationen till kunderna. Alla 

respondenter uttrycker att kommunikationen med kunderna är essentiell. En metod för 

integration är en såkallad online/offline-metod där kunden kan finna information om 

B&M-butikers lokalisering genom en hemsida (Herhausen et al, 2015, s.310). Alla de 

intervjuade företagen har sådan information på sina hemsidor. Hos de observerade 

företagen har sådan information varit tillgänglig när företaget haft en hemsida eller varit 

aktiva på sociala medier. Däremot hade inte alla företag en sådan närvaro. De observerade 

företagen använde sig därmed inte av en online/offline-metod i samma utsträckning som 

de intervjuade fallföretagen där alla använde sig av en sådan metod.  En annan aspekt av 

online/offline-metoden är möjligheten att sortera varorna efter tillgänglighet i en B&M-

butik (Herhausen et al, 2015, s.310). Inget av de intervjuade företagen använder sig av 

en sådan möjlighet. Således använder de sig till viss del av en online/offline-metod även 

om de inte till fullo utnyttjar möjligheterna med metoden. Då största delen av kundflödet 

sker genom B&M-butiken är det genom den majoriteten av kommunikationsflödet sker. 

Fler kanaler skapar fler möjliga kontaktpunkter där företag kan kommunicera med en 

kund (Lewis et al., 2014, s.46). Viss kommunikation hos de intervjuade företagen sker 

genom de olika kanalerna även om det beskrivs som undantag. Användandet av flera 

kanaler skapar dock fler möjligheter och då de utökar sitt nyttjande av kanaler utanför 

B&M-butiken kan kommunikationen via dessa kanaler få en större omfattning. 

 

Företag D är den enda av de intervjuade företagen som inte har en kundklubb i någon 

form. De har valt den strategin då deras kunder består av både konsumenter och företag. 

En vidare anledning kan vara att deras produkter har en längre livstid jämfört med 

exempelvis företag A vars produkter är mer påverkade av trender. För företag C upplevs 

en egen kundklubb som överflödig då de i samarbete med en förening kan uppmuntra till 

fler köp av produkterna. Det då produkterna utnyttjas till sin fulla potential först i sällskap 

med andra. Företag B påpekar även att de inte vill vara den kundklubben som skickar 

flera utskick i månaden utan vill snarare skicka färre utskick för att bjuda in till event och 

informera om bonusköp. Företag As kundklubbutskick fokuserar även de på inbjudan till 

event, såsom modevisningar och reakvällar. Av de 30 företagen som observerades var det 

en tydlig minoritet som hade en kundklubb. De intervjuade företagen skiljer sig således 

från de observerade företagen då majoriteten idag använder sig av en kundklubb. Det kan 

vara på grund av det extra arbetet en kundklubb kräver eller flera andra faktorer som 

spelar in i valet att inte ha en kundklubb. 

 

Företag D är den som väljer att inte marknadsföra sig via sociala medier utan inriktar sig 

på mer traditionella medier. Att de valt den strategin kan vara då de upplever att 

marknadsföring via sociala medier tenderar att inte generera fler kunder på främst 

företagssidan. Därmed finns inga vidare incitament att inleda den typen av 
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marknadsföring. Företag C däremot är aktiva på sin Facebooksida även om det upplevs 

som att en väldigt liten del av kommunikationen med kunderna sker därigenom. 

Aktiviteten består bland annat av att marknadsföra kommande event, erbjudanden och 

nyheter i butiken. Företag B använder sina sociala medier likt företag C även om de inte 

har lika frekvent återkommande evenemang. Däremot upplever företag B mer än företag 

C att en mer utvecklad strategi för användandet av deras sociala medier skulle vara 

fördelaktig för deras företag. Hos de observerade företagen var det fler företag som var 

närvarande på sociala medier än som hade en egen hemsida. Således verkar det enklare 

för ett litet företag att upprätthålla en social media närvaro än att skapa och upprätthålla 

en egen hemsida. Denna trend var framförallt tydlig i observationerna av de företag med 

mindre omsättning. Däremot verkar inget av dessa företag med enbart en social media 

sida någon uttalad strategi för deras närvaro. 

 

Produkten kan även ha en påverkan på relationen till kunden. Företag A till exempel 

förmedlar produkter som införskaffas mer frekvent på grund av trender. De kan även få 

en större merförsäljning jämfört med företag D och företag B. Produkterna företag A 

förmedlar är också något som kunden känner igen mer och där det är enklare att hitta 

något som passar. Därmed kan företag A uppleva en större fördel med att investera i en 

kors- eller omnikanal för att både nå fler och bygga relationer med nuvarande kunder. Då 

deras butik är lokaliserad en bit utanför den närmsta större staden upplever de dock att 

kundservice är en viktig del för att kunderna ska få ett incitament för att ta sig dit. Trots 

det är det en viss skillnad jämfört med företag B där kunden hamnar i en väldigt intim 

och sårbar position vid utprovning i B&M-butiken. Företag B hamnar även i en position 

där korskanaler kan anses vara mindre fördelaktigt då kunder med ett större incitament 

att besöka butiken behöver prova ut storleken då denne vill byta från ett märke till ett 

annat. Således kan kunderna känna sig mer trygga i den rådande situationen om 

personalen är några de känner igen. En identifierad nackdel med e-handeln är enligt Ofek 

et al., (2011, s. 42) att kunderna vill känna på och prova produkter innan köpbeslut tas. 

Att en utprovning av BH måste ske för att hitta rätt storlek kan det i företag B’s fall skapa 

ett mindre incitament för kunden att handla över internet medan e-handeln i företag A’s 

fall snarare skapar möjlighet att konkurrera mer med pris. 

 

Försäljning av nischade produkter kan gynnas av e-handel då det inbjuder enklare 

sökmöjligheter efter dessa (Grewal et al., 2004, s.705). Detta är något som företag C lyfter 

då de förmedlar, i vissa fall, något som de själva uttrycker som extremt nischade 

produkter. De upplever att e-handel skapar flera möjligheter att förmedla dessa utan att 

ha dessa skyltade i B&M-butiken. Vidare menar de att detta skapar en möjlighet att ha en 

mer inbjudande miljö i B&M-butiken även för de kunder som inte är särskilt insatta i de 

produkter de förmedlar. Företag C hamnar även i en speciell situation i relationen till 

deras kunder. Inte bara för att deras produkter används i grupp utan även för att 

leverantörerna de köper ifrån har upphovsrätt på det spelet som den specifika leverantören 

producerar. Således kan kunden beställa från vart som helst i världen men samtidigt få 

exakt samma produkt. Kundrelationer är därför något som blir oerhört viktigt för att 

underhålla den nuvarande kundgruppen. Det leder till att kunderna idag har stor påverkan 

på bland annat utbud. Relationerna blir även viktiga för att bibehålla kundgruppen då en 

aktiv spelare kan spendera över 1 000 kr per år.  

 

Alla respondenter arbetar med att utveckla sina kundrelationer då de agerar på en lokal 

marknad. Majoriteten av kommunikationen med deras kunder sker genom B&M-butiken. 

Användandet av kundklubbar som kommunikation används utav tre respondenter medan 
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den fjärde anser det onödigt. Att företag D upplever det som onödigt bedöms utifrån det 

faktum att deras kundgrupp utgörs av både konsumenter och företag. En anledning kan 

då vara att investeringen i skapandet av en kundklubb och kostnaden att bibehålla den 

aktiv inte upplevs som fördelaktig. Detta då kundgruppen skulle behöva delas upp efter 

deras status och en typ av kundregister skulle krävas. I övrigt är det framförallt företag C 

som sticker ut. Denna anledning kan vara deras specialiserade produkter. Samt att 

produkterna de säljer utnyttjas i grupp vilket gör att fler evenemang hålls jämfört med 

företag B och företag A. Utifrån observationerna verkar kundklubbar vara något som få 

små företag väljer att investera i. Det går även att spekulera i de informationskanaler som 

främst används. Då flera observerade företag enbart har en social-media sida istället för 

en hemsida till sitt företag gör vi ett antagande att viss kommunikation genomförs via 

den. Däremot saknar flera företag både hemsida och en social-media sida vilket gör att vi 

antar, utifrån de genomförda intervjuerna, att trots en närvaro på internet sker större delen 

av kommunikationen hos små företag via deras huvudsakliga kanal. 

 

7. 3 Hållbarhet och distribution 
 

Idag har ingen av respondenterna en uttalad hållbarhetspolicy. Företag A upplever 

hållbarhet som en form av modenyck då frågan blir allt viktigare då den tas upp i medierna 

annars upplevs det inte som en viktig fråga. Trots det upplevs det som personligt viktigt 

av den intervjuade att de produkter som förmedlas är tillverkade under bra 

arbetsförhållanden. Företag D återanvänder kartong och sampackar i största möjliga mån 

och deras hållbarhetsarbete påverkar främst distributionskedjan. Företag B har ett märke 

som är fokuserat på hållbarhet vilket upplevs som uppskattat av vissa kunder. Däremot 

upplevs det som att fler kunder efterfrågar hållbara produkter men sedan är ovilliga att 

betala den mellanskillnad som tillkommer. De upplever även att leverantörerna visar på 

en större medvetenhet då flera har börjat skicka sina produktkataloger digitalt istället för 

i tryckt form. Företag C upplever hållbarhetsarbete som en komplex fråga. Då de är 

upplåsta till ett fåtal leverantörer är de beroende av att leverantörerna vill fortsätta leverera 

till dem. Således kan företag C idag inte genomföra några större påtryckningar på deras 

leverantörer för att få de att agera mer hållbarhetsmässigt. 

 

Alla respondenter använder sig av en tredjepartslogistiker. Användandet av en 

tredjepartslogistiker erbjuder möjligheten för ett företag att inte behöva ta operationella 

beslut gällande distributionskedjan (Netessine & Rudi, 2006, s. 844). Företag B och 

företag A använder sig av Postnord vid leverans medan företag D och företag C främst 

använder sig av DHL. Både företag D och företag C använder sig av Postnord vid vissa 

leveranser. Postnord används då det finns vissa platser på obygden där DHL inte 

levererar. Företag A upplever Postnord som deras enda alternativ av bekvämlighetsskäl 

då brevbäraren kommer till butiken och både lämnar och hämtar paket och post. Företag 

D upplever dock samma service med DHL men företag A läge kan vara det som påverkar 

deras syn på Postnord som det enda tillgängliga alternativet. Då företag D levererar allt 

från mindre produkter till oerhört tunga produkter, exempelvis vapenskåp, gör att de 

ställer andra krav på sin leverantör än någon av de andra respondenterna. Även företag C 

särskiljer sig till viss grad då vissa av de produkter som säljs kan packas i brev. De 

särskiljer sig då på det sättet att de kan ha en större möjlighet i sitt val av distributör.  

 

Företagen tar även i beaktande hur returerna ska ske tillbaka till lagret men ingendera har 

någon utarbetad strategi för detta. Problemet med returlogistik är att det är svårt att 

förutsäga hur stor denna efterfrågan blir (Lee & Lam, 2012, s. 596). Både företag A och 
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företag C menar att det skulle vara för kostsamt att skicka med en standardiserad 

retursedel vid alla köp och därför hänvisar de kunden att kontakta företagen om de vill 

returnera varor. Samtliga företag anser sig vara för små för att själva kunna stå för 

kostnaden för returfrakten och således får kunden själv bekosta denna. Företag A nämner 

att fri retur kan ge incitament till att beställa flera varor åt gången för att utprovas och 

sedan returneras. Att kunden själv får stå för returfrakten kan därför användas som en 

barriär för kunden att beställa fler storlekar än den som passar enligt storleksanvisningen 

som finns tillgänglig. Det kan således upplevas avskräckande för kunden att utnyttja 

onödiga transporter.  

 

Överensstämmande med observationerna har ingen av respondenterna en uttalad 

hållbarhetspolicy. Det upplevs som denna fråga inte är efterfrågad hos företagens 

kundgrupp. En viss medvetenhet finns hos företag B och företag A men då framförallt 

inom de sociala aspekterna. företag D’s medvetenhet består av sampackning och 

återanvändning av de kartonger produkterna levereras i. Företag C’s hållbarhetsarbete 

består av källsortering av kartonger som de själv beskriver det. En förklaring till 

avsaknaden av en hållbarhetspolicy kan vara att vi undersökt små företag vilket gör att de 

saknar den tyngd ett större företag skulle ha i kommunikation med leverantörer. Denna 

tyngd kan även väga in i förhandlingen med de tredjepartslogistiker de använder. 

Användandet av tredjepartslogistiker ger respondenterna en möjlighet att inte behöva 

sätta sig in i de mer komplexa aspekterna av en distributionskedja. Ägandet av en 

distributionskedja kräver även stora resurser och vid mindre antalet försändelser kan en 

sådan investering anses orimlig. Endast tre av de 30 observerade företagen kommunicerar 

idag sitt hållbarhetsarbete. Kunder tenderar att uppfatta information om hur hållbar ett 

företags distributionskedja är samt hur de jobbar med hållbarhet positivt (Meise et al, 

2013, s. 515). Det kan även inbjuda till möjligheter för ett företag att differentiera sig 

gentemot konkurrenter (Meise et al, 2013, s. 517). För företag D skulle det alltså kunna 

skapa en fördel att vara mer öppna med sitt arbete när det gäller deras återanvändning av 

kartonger samt ompackningar. Det skulle kunna skapa ytterligare fördelar gentemot andra 

konkurrenter. Även de andra företagen skulle kunna få fördelar med att informera om sitt 

arbete med hållbarhet. Trots att det inte är något extensivt arbete skulle det kunna skapa 

konkurrensfördelar då kunden uppfattar tillgång på information positivt. 

 

7. 4 Omnikanaler 
 

Samtliga respondenter ser ett värde i utnyttjandet av sina kanaler som marknadsföring. 

En fördel med en omnikanal och en fullständig integration är att interaktionen mellan 

kund och företag upplevs bli med varumärket snarare än företaget (Piotrowicz & 

Cuthbertson, 2014, s. 6).  En fördel med fullt integrerade kanaler är att företagen kan se 

vad kunderna är intresserade av (Christopher, 2011, s. 262) något både företag A och 

företag D lyfter fram ett intresse för. Att just de respondenterna upplever det som 

fördelaktigt kan bero på att deras företag är större marknadsföringsmässigt jämfört med 

de andra. Således har de tillgång till mer resurser vilket kan göra att de har möjlighet att 

avsätta tiden för att göra sådana analyser. Företag C uttrycker dock ett totalt ointresse för 

arbetet med internet då arbetet i butik upplevs som mycket roligare. Även företag B 

uttrycker en viss frustration över de tillgängliga resurserna och upplever ett dilemma 

gällande vad som prioriteras. En fördel med omnikanaler kan således vara att göra sådana 

analyser även om det kräver en viss mån av resurser och vilja att lära sig för att kunna 

samla in det datamaterialet. 
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Däremot beskriver företag B en upplevd möjlighet att integrera deras marknadsföring mer 

för att utnyttja de olika kanalernas potential. De är dock de enda som lyfter den aspekten 

av integreringen. Övriga respondenter förmedlar främst upplevda fördelar med 

användandet av en integration mellan nätbutik och butik. Det för att fullt kunna utnyttja 

fördelarna med både nätbutiken och den fysiska butiken. Företag C uttrycker fördelen 

med att utnyttja nätbutiken för att visa produkter som är lagerförda men som inte visas i 

den fysiska butiken på grund av platsbrist. Således kan en kanal användas för att 

komplettera en annan för att kunna få fler fördelar. Företag A och företag D uttrycker 

även de ett intresse av en utvecklad nätbutik. Det intresset stammar i en önskan att nå ut 

till en större kundgrupp.  

 

Att utveckla nätbutiken kräver dock en viss mån av investeringar vilket alla respondenter 

lyfter. Integration av olika kanaler kan medföra andra krav på lokaler då kanalernas syften 

förändras (Gallino & Moreno, 2014, s. 1436). Företag A beskriver hur de i dagsläget 

arbetar med att bygga ett nytt lager för att kunna lagerföra mer produkter för nätbutiken. 

Vidare kommer de även bygga en fotostudio för att kunna fotografera produkterna till sin 

nätbutik. De upplever att detta kommer ge dem fler fördelar sett mot konkurrenterna. 

Företag D planerar idag ingen investering i arbetet med deras nätbutik trots en önskan om 

utveckling. På grund av de resurser som krävs för att driva nätbutiken planerar företag B 

att endast erbjuda deras basvaror via den. Det då dessa produkter alltid kan beställas hem 

om produkten inte finns lagerförd. I dagsläget finns ingen uppdaterad lagerstatus i 

nätbutiken vilket gör att kunden inte vet huruvida varan kommer anlända om två dagar 

eller två veckor. En implementering av en uppdaterad lagerstatus är dock inte prioriterat 

som investering i dagsläget. Resurserna upplevs som att de kan göra mer nytta någon 

annanstans i företaget. Företag C kommer genomföra en förändring i början på år 2016 

vilket har inneburit en viss investering. Detta har dock upplevts som nödvändigt för att 

utveckla butiken och dess varumärke. De olika stadierna av integration leder således till 

olika krav på lokalerna vilket kan ses i de olika företagens nyttjande av deras lokaler. 

Samt planerade förändringar av hur dessa används. 

 

Framförallt företag B lyfter resurserna som krävs för denna typ av utveckling. Något alla 

respondenter nämner är dock den investering i arbetskraft och tid som måste göras i och 

med utvecklingen av ytterligare en kanal. Företag C påtalar ett stort ointresse för denna 

typ av arbete och menar att det upptar försäljarens tid som skulle kunna användas till att 

interagera med kunder i B&M-butiken. Detta kan i sin tur skulle kunna leda till ytterligare 

försäljning i B&M-butiken. Vilket överensstämmer med Zhangs (2009, s. 1093) 

konstaterande att fördelen med en B&M-butik är att kunderna ofta inbjuds till merköp. 

Idag har företag D en dedikerad person till arbetet med nätbutiken samt butiksansvar. 

Därmed har de en annan möjlighet att arbeta med nätbutiken då en person är anställd för 

att sköta den. Ytterligare en del av företag As investering kommer vara att anställa någon 

med kompetens att driva deras nätbutik. Detta skapar en fördel för företag A då denne 

person kommer kunna nyttja sin fulla potential med ett tydligt fokus. Även att de som är 

anställda idag kommer fortsätta i sina nuvarande roller vilket leder till ett nyttjande av 

även deras kompetens. 

 

Både företag C och företag A gör idag investeringar för att skapa en större integrering 

mellan de olika kanalerna. Företag D och företag B väljer dock att inte göra en sådan 

investering av olika anledningar. Anledningarna till detta kan vara för att företag A och 

företag C ser större möjligheter med en integration för att bibehålla och förhoppningsvis 

utvidga deras kundkrets. Företag C beskriver den lokala marknad de agerar på som 
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relativt mättad. Företag A beskriver å andra sidan den marknaden de agerar på som tuff, 

framförallt på internet. Företag B och företag D beskriver inte marknaderna de agerar på 

som varken mättade eller tuffa. Skillnaderna i upplevelserna av marknaderna kan vara 

anledningen till att företag C och företag A upplever ett större incitament till att investera 

i en integration av kanalerna. Att investera i en omnikanal kräver incitament hos ett 

företag att genomföra den typen av investering. Det kan göra att mindre företag har 

mindre incitament att genomföra en sådan total integration då de inte på samma sätt har 

en omsättning i deras produktutbud.  

 

7.5 Övergripande sammankoppling 
 

Sammantaget går det att beskriva de intervjuade respondenterna som representativa för 

dagsläget på marknaden utifrån den genomförda observationen, vilket kan utläsas i figur 

8. Det går även att se att integration mellan de samtliga observerade företagens olika 

kanaler hos små företag i Sverige i dagsläget är sällan förekommande. Utifrån de olika 

teoretiska områdena analyserade ovan går det att se att ett ämne som återkommer är den 

begränsning av resurser som små företag har. Avsaknad av resurser kan leda till ett hinder 

vid optimering av distributionskedjan (Akanie & Zhang, 2008, s. 444). Således skapas ett 

hinder för små företag vid optimering av deras distributionskedja. Som nämndes i 7.3 har 

dessa små företag svårigheter med att investera i en egen distributionskedja utan är 

snarare beroende av en tredjepartslogistiker. Detta skulle kunna innebära svårigheter vid 

en integration av olika kanaler då företagets storlek spelar in vid en förhandling med 

tredjepartlogistikern. 

 

Inget av företagen förmedlar hur de arbetar med hållbarhet idag. Som nämnts definierar 

vi hållbarhet i den här uppsatsen utifrån tre aspekter; sociala, ekonomiska och 

miljömässiga. Även om vi fokuserar på den miljömässiga aspekten går det att 

kommunicera ut sitt arbete utifrån de andra aspekterna. Alla företag i studien, både 

observerade och intervjuade, skulle kunna dra fördel av att kommunicera deras arbete 

med de olika faktorerna. Meise et al. (2013, s. 515) menar att i princip all information om 

företagets arbete med hållbarhet är positiv. Således skulle kommunikationen med 

kunderna utvecklas ytterligare även om den redan idag upplevs som god. Företag A och 

företag B skulle kunna lyfta fram deras leverantörers arbete med social hållbarhet, 

exempelvis med arbetsförhållanden. Det skulle kunna ge möjligheter att ytterligare 

tillgodose kundernas krav på information. 

 

Idag upplever inget av de intervjuade företagen att en extensiv kommunikation sker 

genom andra kanaler än B&M-butiken. De har även olika tillvägagångssätt i användandet 

av kundklubbar eller evenemang. Medan företag A och företag B använder sig av få 

evenemang använder sig företag C av flera frekventa evenemang. Företag D genomför 

inte några sådana evenemang men erbjuder kunder att köpa “upplevelser” såsom paddling 

vid höga kusten. En fördel med integrerade kanaler i omnikanaler är att användandet av 

kundklubbar med förmåner skapar en möjlighet att behålla kunder (Brynjolfsson et al., 

2013). I arbetet med kundklubbarna skapar företagen således möjligheter till mer lojala 

kunder. I nuläget har inget av de samtliga studerade företagen en omnikanalsstrategi och 

få har en kundklubb. Således skulle flera företag kunna dra fördelar av att införa en 

kundklubb och även använda den i en integrering. Det skulle även kunna skapa 

möjligheter för dessa företag att röra sig mot en omnikanalsstrategi och ytterligare 

integration av de använda kanalerna. 
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Företag A och företag C ser båda möjligheter med mer integrerade kanaler. Därmed har 

de båda valt att investera i en sådan integration. Vidare teknologi såsom QR-koder och 

surfplattor skulle kunna användas i deras integrationsarbete. QR-koder skulle kunna 

användas till mer information om produktegenskaper och trendtips (Brynjolfsson et al., 

2013). Ingen av respondenterna ser emellertid några direkta fördelar med en sådan 

integration i dagsläget. Ingen av respondenterna är nära en omnikanal utan snarare närmar 

sig företag A och företag C en korskanal medan övriga två har en multikanalstrategi. I 

kommunikation med kunderna skulle en integration av kanalerna skapa fördelar för 

företagen.  

 

I deras distribution har fallföretagen snarare designat kedjan utefter bekvämlighet än 

något annat. Det kan bero på ointresse hos fallföretagen gällande vilken distributör som 

används. Även att de på grund av sin storlek inte har extensiva möjligheter att påverka 

den använda tredjepartslogistikern. Det finns flera möjliga strategier gällande distribution 

som företagen skulle ha möjlighet att använda vid design av en egen distributionskedja. 

En sådan design skulle kunna inbjuda till ett utökat hållbarhetsarbete. Däremot saknas 

sådana resurser hos fallföretagen och därmed blir de beroende av besluten som tas hos 

tredjepartslogistikern. Å andra sidan skulle tredjepartslogistikern kunna investera i sådana 

system. Således skulle fallföretagen kunna dra nytta av de resurser tredjepartslogistikern 

lägger ner i sitt hållbarhetsarbete. Vid en eftersökning hos tredjepartslogistikern och dess 

hållbarhetsarbete skulle fallföretagen kunna nyttja den informationen i kommunikation 

med sina kunder för att skapa fördelar för dem. 
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8. Slutsats 
 

I detta kapitel ämnar uppsatsförfattarna presentera resultatet med vår studie. Vidare 

ämnas även de identifierade begräsningarna redogöras för. Rekommendationer lämnas 

även till företag. Fortsättningsvis ämnar vi även ge förslag på framtida forskning. 

 

 
 

Det formulerade problemet i denna uppsats var - Hur ser små företag i Sverige på 

potential och möjligheter med omnikanaler och hur kan omnikanaler förespråka 

hållbarhet för dessa på bästa sätt? 

 

Potentialen och möjligheterna med implementering av omnikanaler för fallföretagen har 

i det analyserade datamaterialet framkommit som ökade kontaktpunkter med kunder och 

marknadsföringsmöjligheter. Med en ökad integrering mellan kanalerna tillkommer även 

möjligheter i form av en ökad kontroll på lagernivåerna. En sådan integration av 

kassasystemen i både B&M-butiken och nätbutiken förhindrar situationer där beställda, 

eller efterfrågade, produkter saknas. Kunskap om konceptet omnikanaler saknades hos 

samtliga fallföretag vilket medförde att de potentiella möjligheter som identifierades 

snarare kopplades till integration mellan kanaler än konceptet omnikanaler i sig. Vidare 

innebar det att deras egen tolkning av en total integration användes i större mån än den 

teoretiskt beskrivna. Två av de intervjuade fallföretagen såg även möjligheter med en 

vidare insyn i kunders preferenser. Den möjligheten anses dock inte kräva en full 

integration mellan kanalerna. Av de intervjuade fallföretagen var två av dessa även i en 

förändringsfas. Medan det ena företaget främst ämnade utöka sin verksamhet och arbetet 

med de olika kanalerna ämnar det andra företaget att jobba mer mot en integration mellan 

kanalerna. Ett av fallföretagen framhävde utmaningen som avsättande av de resurser som 

krävs för att implementera en integrering av kanalerna. Ytterligare såg alla företag en 

utmaning i form av en avsaknad av de resurser som större företag har tillgång till. 

Slutsatsen gällande den identifierade potentialen och möjligheterna blir således att viss 

potential och möjligheter för integrerade kanaler kan ses, men att en full integration till 

omnikanaler inte är av relevans för små företag i dagsläget. I de genomförda 

observationerna kan även en avsaknad av integration mellan kanalerna identifieras. 

Denna avsaknad kan bero på de svårigheter de intervjuade företagen identifierat. 

Avsaknaden av resurser kan vara anledningen till att de observerade företagen visar på en 

generell frånvaro av sammankoppling mellan olika försäljningskanaler, om fler än en 

kanal används. Observationerna kan således styrka uppfattningen av att arbetet mot en 

omnikanal i dagsläget kan vara irrelevant för små företag. Däremot ses en större fördel 

att arbeta mot en delvis integration mellan kanalerna, exempelvis korskanaler, för små 

företag i Sverige. Vilket även kan identifieras i observationerna då de observerade 

företagen med större omsättning i större utsträckning har en integration mellan deras olika 

kanaler. Därmed anser vi att det finns fördelar för små företag i Sverige att arbeta med en 

integration av deras kanaler även om vi anser att en strategi inriktad på kors- eller 

multikanaler mer gynnsam än en omnikanalsstrategi i dagsläget. 
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Gällande den andra delen av problemformuleringen visar det insamlade datamaterialet att 

ingen av de intervjuade fallföretagen idag använder ett utstuderat sätt att arbeta med 

hållbarhet. Detta överensstämmer med avsaknaden av hållbarhetsinformation 

marknadsförd av de observerade företagen. Trots det har fallföretagen en viss uppfattning 

om hållbarhet. Det finns möjligheter för små företag att lyfta fram det hållbarhetsarbete 

de genomför idag samt hållbarheten hos de använda leverantörerna. Däremot ses ingen 

direkt fördel med att utveckla hållbarhetsarbetet hos ingendera av de intervjuade 

fallföretagen. Inget intresse för att undersöka den tredjepartslogistiker som används 

påvisas hos något av fallföretagen. Ett av fallföretagen uttrycker även att de som företag 

är för små för att ha inflytande på en leverantörs hållbarhetsarbete. Något som även kan 

vara en förklaring för de observerade företagens avsaknad av information om 

hållbarhetsarbete. Ett litet företag kan därmed känna att det hållbarhetsarbete som sker är 

begränsad till det egna företaget och därmed kan deras påverkan  upplevas som liten i 

relevans till större företag. Det kan medföra att ett intresse saknas på grund av frånvaron 

av en upplevd möjlighet att influera leverantörer och distributörer för hållbarhetsarbete. 

Slutsatsen blir därmed att idag kan små företag i Sverige inte se hur integrationen mellan 

deras kanaler kan främja deras hållbarhetsarbete. Vi kan däremot se möjligheter då det 

endast finns en lagerpunkt vilket möjliggör ett utökat hållbarhetsarbete med enkla medel, 

återanvändning av förpackningar eller efterforskning om en tredjepartlogistikers 

hållbarhetsarbete, till exempel. 

 

Det första delsyftet i denna uppsats var - “att bidra med en praktisk undersökning av hur 

små företag i Sverige upplever de möjligheter som omnikanaler innebär”. Utifrån de fyra 

fallföretagen har det första delsyftet kunnat bli besvarat. I samråd med de genomförda 

observationerna upplevs de fyra fallföretagen som representativa för den undersökta 

populationen av små företag. De praktiska lärdomarna som kan dras från det insamlade 

datamaterialet är framförallt att den lokala kunden är den viktigaste kunden för små 

företag. Majoriteten av kommunikationsflödet sker även via den mest använda kanalen, 

för majoriteten av företagen i denna studie är den kanalen B&M-butiken. Således upplevs 

de övriga kanalerna idag som mindre viktiga även om vikten av dessa upplevs öka med 

tiden. 

 

Det andra delsyftet i denna uppsats var - “bidra med forskning ur små företags synvinkel 

för att se om den nuvarande forskningen är översättningsbar när storleken på de 

undersökta företagen förändras. Även att bidra med en ökad kunskap om huruvida det 

finns skillnader på marknaden då storleken på de undersökta företagen förändras”. 

Baserat på de observationer som genomförts samt de fyra fallföretagen har även det andra 

delsyftet kunnat besvaras. Den främsta skillnaden mellan den tidigare forskningen och 

det insamlade datamaterialet i denna studie är att större företag tenderar att ha kommit 

längre i sitt integrationsarbete. Marknaden förändras på så sätt att den lokala kunden 

erhåller mer makt hos mindre företag. Således upplever små företag i Sverige idag att de 

inte behöver sträcka sig efter nationella kunder på samma sätt som större företag. Då de 

främst riktar sig mot lokala kunder skapas en viss lojalitet och således saknas incitamentet 

att implementera en omnikanalsstrategi för att skapa lojalare kunder. 

 

8.1 Begränsningar 
 

Den främsta begränsningen med denna uppsats är det snäva urvalet. För att utvärdera 

urvalet genomfördes en observation där ett tvärsnitt på 30 företag genomfördes utefter 
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kriterier identifierade av Avensia. Dessa kriterier används för att se hur omnikanalsredo 

ett företag är. Utifrån observationen, för hur omnikanalsredo urvalet på 30 små företag i 

Sverige idag var, anses de fyra intervjuade företagen befinna sig på liknande nivå och kan 

således anses vara representativa för marknaden av små företag i Sverige. Ytterligare en 

begränsning är det faktum att den tidigare forskningen genomförts på större företag. Vi 

anser dock att det är relevant att testa de nuvarande teorierna på mindre företag för att se 

deras applicerbarhet på flera olika storlekar av företag. Att studien enbart är utförd på 

svenska företag är även det en begränsning. Det visar bara på det stadium i utvecklingen 

små företag i Sverige befinner sig idag. Tidskänsligheten för denna typ av studie är även 

det en begränsning då tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Slutsatser och 

datainsamlingens relevans påverkas således av den tid som den genomfördes i. Trots 

påverkan av tid anser vi att den kommer vara relevant då den påvisar det stadium av 

utveckling som små företag befinner sig i idag. Vidare kan det leda till ett avstamp för att 

utvärdera de små företagens utveckling vid ett senare tillfälle. 

 

Tidsaspekten och de tillgängliga resurserna har även de begränsat studien. Då 

datainsamlingen genomfördes under en period som sammanföll med flera högtider har 

det påverkat företagens tillgänglighet för vidare intervjuer med övrig personal om arbetet 

med deras kanaler. Den valda metoden för insamlingen med en intervju per företag och 

sedan en observation av flera företag valdes dels för att anpassa sig efter företagens 

tillgänglighet. Resurserna har även påverkat vår möjlighet att göra direktintervjuer med 

företag runtom i hela Sverige. Intervjuerna har således anpassats efter våra egna resor och 

plats i landet. Ytterligare en begränsning i utförandet av studien är de 

generationsskillnader som skapats på grund av den teknologiska utvecklingen. Det utgör 

en begränsning då kommunikationen emellan oss och respondenterna till viss del blivit 

påverkad av våra olika förståelser av tekniken. 

 

8.2 Rekommendationer till företag 
 

Trots att ingendera av de intervjuade eller de observerade företagen inte är 

omnikanalsredo idag, samt att de intervjuade fallföretagen inte kan se några direkta 

fördelar med en fullständig integration, kan vi se flera möjligheter med ett mer utvecklat 

integrationsarbete. Små företag i Sverige upplevs inte utnyttja alla de fördelar som 

internet skulle kunna bidra till. Detta är något som påverkar incitamenten för 

implementeringen av flera kanaler. Idag har flera små företag en nätbutik för att nå fler 

kunder utanför deras fysiska närhet. Användandet av fler kanaler inbjuder till en utökad 

kundkrets och även en möjlighet att konkurrera med de större företagen. Att våga sig ut 

på fler kanaler ser vi således som fördelaktigt för små företag. Det inbjuder även till en 

kommunikation med kunderna som kan ske på flera olika sätt. En rekommendation till 

små företag är således att våga sig ut i fler kanaler. Eftersom små företag i Sverige idag 

normalt sett inte har flera lagerpunkter utan snarare har sitt lager i B&M-butiken skulle 

en implementering av flera kanaler inte innebära några större investeringar, såsom annars 

vore exempelvis lokal för ytterligare en lagerpunkt.   

 

Med ett gemensamt lager för både nätbutik och butik kan ett icke integrerat system dock 

skapa merarbete. Merarbetet kan bestå av att manuellt ändra lagerstatusen i nätbutiken 

eller kommunikation med kunder om produkter som inte finns i lager och således blir 

försenade. Genom att integrera sina kanalers system för lagersaldo kan företagen förbättra 

översikten av försäljningen och minska personalens administrativa arbete. Att investera i 

ett integrerat system kan således vara fördelaktigt även för små företag. Ett integrerat 
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system skapar möjligheter till en ökad kostnadseffektivitet för företagen. Denna 

investering kan därför ses som både kostnadsbesparande samt inkomstdrivande. För 

kunderna finns då även möjligheten att se vilka produkter som finns i lager och kan därför 

uppleva en större kundnöjdhet då företaget kan ge snabba leveranser. 

 

Hållbarhet är något små företag i Sverige idag inte arbetar med i större utsträckning, enligt 

vår undersökning. Att utveckla detta arbete och sedan kommunicera detta arbete kan dock 

vara fördelaktigt. Sett i dagsläget är hållbarhet något som prioriteras allt mer. Framförallt 

lyfts miljöaspekten men även den sociala hållbarheten kan vara en marknadsföringspunkt. 

Att marknadsföra detta och kommunicera det i sina kanaler skulle kunna skapa flera 

möjligheter för företagen. Exempel på budskap kan vara återanvändning av förpackningar 

eller fyllnadsgraden hos den tredjepartslogistiker de använder. Vidare skulle det även 

kunna vara något företagen kan undersöka hos den anlitade tredjepartlogistikern för att 

sedan hänvisa till detta i kommunikationen med kunderna. Även om företagen i viss mån 

inte kan påverka produkternas miljöpåverkan kan de i sin tur kommunicera ut vad som är 

bra i distributionskedjan. 

 

Begränsningen av plats och resurser är något som i viss mån påverkar små företag. Där 

kan internet användas för att visa på hela produktsortimentet för att sedan anpassa 

skyltningen i affären till att vara mer lockande för kunderna. För att till fullo kunna 

utnyttja internet skulle företagen i samband med investering i en nätbutik se till att denna 

blir anpassad för olika enheter. Nätbutiken skulle då anpassas utifrån enheten kunden 

besöker den på och därmed erbjuda en större möjlighet till översikt. Då kunder idag ofta 

besöker nätbutiker från andra enheter än en dator kan det även vara mer lockande då 

kunden kan uppfatta det som lättare att navigera. Mobila betalningsalternativ som Swish 

och Paypal skulle även kunna skapa mer möjligheter till företag. Små företag kan således 

undersöka dessa alternativ för att se över en möjlig sådan implementering. Ytterligare ett 

sätt för företag att använda sig av internet skulle kunna vara digitala presentkort. 

Presentkortet skulle då kunna förmedlas via mejl eller till en mobil enhet. Företagen 

skulle då kunna använda sig av en lösning likt de SJ idag använder för sina mobila 

tågbiljetter. En sådan möjlighet skulle även inbjuda till ett större hållbarhetsarbete då det 

minskar på behovet av de plastkort som används idag. Det kan också skapa en större 

kundnöjdhet då kunden inte upplever att den behöver ha med sig ännu ett plastkort.   

 

8.3 Framtida forskning 
 

Under arbetet med denna uppsats fanns ingen publicerad forskning om omnikanaler som 

utförts i Sverige. Forskningen som genomförts kommer framförallt från USA och 

Storbritannien. Framtida forskning bör därför se över om omnikanalsstrategin påverkas 

av olika kulturers vanor av shopping. En kultur där torghandel är vanligt förekommande 

kan ha en påverkan på upplevelsen av omnikanalers effektivitet. Även hållbarhetens roll 

inom omnikanaler bör vidare undersökas. Exempelvis om det skulle påverka kundernas 

beslut om dessa får en möjlighet se sin miljöpåverkan i val av frakt.  

 

Fortsättningsvis finns en möjlighet att undersöka en omnikanalsstrategi som flödar genom 

hela distributionskedjan, och om det skulle kunna ses som fördelaktigt. Forskningen 

skulle då även kunna se hur en omnikanal fungerar i en global kedja och informationen 

från leverantör, till varumärke, till köp skulle bli allt mer transparent. Ytterligare 

forskning skulle då kunna visa hur kundernas lojalitet till ett företag påverkas av deras 

transparens. Information om företags distributionskedjor som når gemene man tenderar 
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att vara negativ då denna publiceras i media. Forskningen skulle då kunna undersöka om 

kundernas uppfattning blir mer positiv då de har tillgång till en större del av information. 

 

Företagen undersökta i tidigare forskning tenderar att vara större företag då dessa har 

kunnat göra den investering en implementering av omnikanaler innebär. Att forska på 

företag i olika storlek skulle kunna ge en mer mångfacetterad överblick på hur det ser ut 

idag. Mindre företag arbetar inte utefter samma förutsättningar som ett företag i större 

storlek. En global kedja kan ha andra mål och en annan typ av arbete med sin nätbutik 

jämfört med ett lokalt företag. Distributionskedjan och antalet lagerpunkter blir även den 

påverkad av företagets storlek och komplexitet. Forskningen skulle då kunna användas 

för att belysa strategiska skillnader som uppstår beroende på företagens storlek.  

 

Forskningen idag har fokuserat på detaljhandeln generellt. Framtida forskning skulle 

kunna utföras för att belysa skillnader mellan olika delar av detaljhandeln. Fokuserad 

forskning skulle då kunna ge tydligare riktlinjer för implementering samt möjligheter för 

olika företag inom samma branschgren. En sådan fokuserad forskning skulle då även 

kunna visa vilka branschgrenar som skulle åtnjuta mest fördelar med en 

omnikanalsstrategi. Det finns även en möjlighet att vissa branschgrenar får fler 

möjligheter med en korskanal istället för en omnikanal. Detta är därför något forskningen 

bör undersöka vidare.  
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9. Sanningskriterier 

 

I detta kapitel presenteras de sanningskriterier som används för att fastställa 

sanningshalten för denna studie. Inledningsvis beskrivs den kvalitativa undersökningens 

uppfyllande av sanningskriterierna för att sedan följas av de kvantitativa 

sanningskriterierna. 

 
Ett vanligt tillvägagångssätt för att mäta en studies kvalitet är enligt Bryman & Bell (2005, 

s. 304-305) att bedöma studiens validitet och reliabilitet. Lincoln och Guba (1985) och 

Guba och Lincoln (1994), refererade i Bryman (2011, s. 352-353), använder en alternativ 

bedömning för reliabilitet och validitet till den kvalitativa forskningen. De använder 

termerna Äkthet och Tillförlitlighet vars delkritetier motsvarar de kvantitativa 

sanningskriterierna (Bryman, 2011, s. 352-353). De semistrukturerade intervjuer som 

genomförts kommer utvärderas utifrån dessa delkriterier nämnda ovan. Däremot för att 

utvärdera de strukturerade observationerna som genomförts kommer studiens validitet 

och reliabilitet diskuteras. Slutligen ämnar vi framföra de etiska hänsynstaganden som 

genomförts i denna studie. 

 

9.1 Kvalitativ utvärdering 
 

9.1.1 Tillförlitlighet. 
 

För att mäta en studies tillförlitlighet används fyra delkriterier; Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmation (Bryman, 2011, s. 354). Hur väl den sociala 

verkligheten beskrivits av forskaren kan belysas genom något kallat för 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Detta används för att säkerhetsställa 

trovärdigheten för det insamlade datamaterialet och innebär att forskarna efter intervjun 

återkopplar till respondenterna. Dessa får därmed möjlighet att validera resultatet och 

bekräfta att forskarna har tolkat deras verklighet korrekt. (Bryman & Bell, 2013, s. 403). 

För att säkerställa trovärdigheten för vår studie har vi vid respektive intervjutillfälle 

informerat respondenterna om möjligheten att få läsa igenom den sammanställda 

transkriberingen. En sådan återkoppling upplevde vi dock att respondenterna inte ansåg 

vara av större vikt då de menade att de inte hade delgett information av känsligare karaktär 

som skulle kunna misstolkas. Det upplevdes även att respondenterna inte med säkerhet 

skulle hinna med en återkoppling på grund av tidsbrist i och med den stundande 

julförsäljningen. För denna studie valde vi därför att inte skicka ut det insamlade 

datamaterialet till respondenterna för återkoppling vilket vi är medvetna kan påverka 

trovärdigheten negativt för denna studie. Dock har vi återkommande under intervjuerna 

ställt följdfrågor eller upprepat frågor för att säkerställa att vi hade förstått och tolkat deras 

svar på ett korrekt vis. Vid tillfällen när respondenterna gav svar som kan anses 

svårtolkade bad vi dem utveckla sina svar eller att ge ytterligare exempel. Varje 

respondent gavs även möjlighet att vid slutet av intervjutillfället tillägga om det var något 

ytterligare denna fann vara av vikt för författarna att ta med från intervjun. Därutöver har 

vi tagit i beaktande författarnas olika förförståelse när vi läst och diskuterat 
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transkriberingarna för att sammanställa resultatredovisningen. Genom att underlätta för 

läsaren i och med att praktiskt redogöra för studiens utförande anser vi således att vi 

uppfyller kriteriet om trovärdighet. För att ytterligare bibehålla en hög trovärdighet har vi 

även formulerat frågorna i intervjuguiden baserat på den insamlade teorin, detta redogörs 

för i 5.3.1. Således har vi ämnat ställa frågor som direkt kan kopplas till det teoretiska 

materialet. Det då vi anser att det skapar bäst förutsättning för att kunna jämföra det 

kvalitativa datamaterialets trovärdighet med det kvantitativa materialets validitet. 

 

Vid en kvantitativ studie används generalisering av ett representativt urval baserat på ett 

sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 169). Vid en kvalitativ studie används motsvarande 

begreppet överförbarhet. Dock tenderar överförbarheten i den kvalitativa forskningen att 

fokusera på djup och inte bredd som vid den kvantitativa forskningen. Detta innebär att 

det kontextuella unika av den sociala verkligheten utgör fokuset då en mindre grupp med 

gemensamma egenskaper studeras. (Bryman & Bell, 2013, s. 404). På grund av det ringa 

antal respondenter och det bekvämlighetsurval som utgör den kvalitativa datainsamlingen 

är vi medvetna om att överförbarheten för resultatet baserat på endast detta inte är hög. 

Därutöver bör även beaktas att de studerade fallföretagen arbetar på olika sätt vilket 

innebär att det är svårt att applicera en gemensam modell eller strategi för samtliga 

företag. För att öka generaliserbarheten användes därför utöver de fyra intervjuerna 

ytterligare observationer på 30 företag, skapade för en förståelse för det stadium i 

integrering som små företag inom detaljhandeln befinner sig i på den svenska marknaden. 

Nivåerna på de fyra fallföretagen jämfördes därefter med nivån på de övriga 30 företagen. 

 

För att bedöma en studies pålitlighet krävs att forskarna använt ett granskande synsätt 

(Bryman & Bell, 2013, s. 405). I linje med detta har vi genomgående i uppsatsen redogjort 

för tillvägagångsätt för varje fas och val som gjorts. Under studiens gång har vi även låtit 

externa individer, som handledare och studiekollegor, granska studiens pålitlighet och ge 

feedback. Vid en kvalitativ studie ska forskaren konfirmera och styrka att denna agerat i 

god tro och inte medvetet låtit sina värderingar styra utförande eller slutsatser för 

undersökningen (Bryman och Bell, 2013, s. 405). I det teoretiska metodkapitlet 

redogjorde vi för vår respektive förförståelse och hur detta (o)medvetet kan påverka en 

studie. Vi har dock strävat efter att vara opartiska vid våra tolkningar och undvikit att 

presentera personliga åsikter i studien. För att förhindra att våra värderingar ska vinkla 

våra tolkningar har vi använt oss av teoretiska utgångspunkter konstruerade av tidigare 

akademisk forskning författad av flertalet olika forskare inom olika kontexter. 

 

9.1.2 Äkthet 
 

För att bedöma en studies äkthet finns fem delkriterier; Rättvis bild, Ontologisk autencitet, 

Pedagogisk autencitet, Katalytisk autencitet och Taktisk autencitet. (Bryman & Bell, 

2013, s.405). Det första kriteriet Rättvis bild handlar om att respondenternas åsikter och 

uppfattningar ska porträtteras på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013, s.405). Vi har presenterat 

empirin baserat på vad vardera respondent svarat och i analyskapitlet redogjort för hur de 

sade det. Med hjälp av det inspelade och transkriberade materialet har vi kunnat gå 

tillbaka och säkerställa att vi korrekt uppfattat respondenternas åsikter och förhindra att 

svar förvanskats. Ontologisk autencitet och Pedagogisk autencitet handlar om den hjälp 

och det bidrag som respondenterna kan få utav studien för att förstå den sociala 

verkligheten och hur andra personer i situationen upplever den (Bryman & Bell, 2013, s. 

405). Vi anser att det under intervjuernas gång har lyfts nya tankegångar och 

frågeställningar hos respondenterna. Vidare kommer det sammanställda resultatet ge 
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möjlighet för fallföretagen att få nya teoretiska infallsvinklar till fenomenet integrerade 

omnikanaler samt arbete med integration av olika kanaler. Det innebär även en möjlighet 

för fallföretagen att ta del av de andra företagens synvinkel och arbete mot fenomenet. 

Katalytisk autencitet handlar om ifall intervjupersonerna genom medverkan i studien fått 

kunskap om hur de ska kunna förändra sin situation (Bryman & Bell, 2013, s.405). Denna 

autencitet uppnås genom att vi presenterar ett resultat för hur mindre företag arbetar med 

integrerade kanaler och hållbarhet samt förbättringsmöjligheter. Det sista kriteriet Taktisk 

autencitet handlar om ifall det redovisade resultatet ger bättre möjlighet för de 

medverkande att ta fasta på de åtgärder som krävs för förändring (Bryman & Bell, 2013, 

s.405). Detta kriterium anser vi uppnås genom de råd och rekommendationer som ges i 

den slutliga versionen som samtliga av studiens deltagande kommer få ta del av. 

 

9.2 Kvantitativ utvärdering 
 

9.2.1 Validitet 
 

Att mäta det som verkligen avses att mäta kallas för validitet (Ejvegård, 2003, s. 73). Det 

undersökta ämnet ska kunna beskrivas av parametrar som måste vara relevanta och 

lämpliga mått för ämnets olika egenskaper inom undersökningen. Systematiskt fel 

uppstår om parametrarna inte uppfyller detta vilket kommer att fortsätta påverka 

mätresultatet oavsett hur många gånger mätningen utförs. (Dahlström, 2005, s. 334) För 

att pröva en undersöknings validitet bör det finnas ett jämförande mått till det som mäts 

(Ejvegård, 2003, s. 75). Validiteten hos ett mätinstrument hör ihop med reliabiliteten. Vid 

låg reliabilitet blir även validiteten låg. Däremot innebär hög reliabilitet inte 

nödvändigtvis att validiteten blir hög. (Ejvegård, 2003, s. 75) Det använda 

mätinstrumentet i denna studie är ett mätinstrument som tidigare använts vid utvärdering 

av företag. Således skapar det en högre validitet då det mätverktyg som använts redan 

varit testat. Däremot har vi lagt till ett kriterium gällande huruvida företagets 

hållbarhetsarbete är synligt för en utomstående person. Det kriteriet håller även det en 

hög validitet då det mäter vad som avses mätas; om företaget själva framhäver att de 

arbetar med hållbarhet. Mätinstrumentet som använts vid de strukturerade 

observationerna kan således anses ha en hög validitet. 

 

9.2.2 Reliabilitet 
 

En studies reliabilitet bestäms av hur mätningarna genomförs. Upprepas mätningarna ska 

de visa samma resultat som fåtts vid tidigare mätningar. (Johansson Lindfors, 1993, s. 

110) På grund av olika faktorer kan det bästa sättet att kontrollera studiens reliabilitet vara 

att göra det i förväg genom att utarbeta tydliga instruktioner för hur datainsamlingen ska 

genomföras och standardisera undersökningsvillkoren (Johansson Lindfors, 1993, s. 

111). Studiens reliabilitet kan också ses som graden av tillförlitlighet i studiens mätningar. 

En hög reliabilitet innebär att slumpvariationerna är små. (Dahlström, 2005, s. 334) Det 

finns flera olika sätt att testa reliabiliteteten på (Ejvegård, 2003, s. 71) men på grund av 

de resurser, exempelvis tid, testen kräver genomförs dessa test sällan (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 111). I vår studie har vi använt oss av ett standardiserat mätverktyg i 

och med strukturerade observationer. Vi har också i konstruktionen av vårt 

observationsschema arbetat deduktivt och utgått från tidigare teorier vilket gjort att vi 

enkelt kunnat kontrollera frågorna mot tidigare forskning. Vidare har vi även använt ett 

mätverktyg som redan testats. Däremot har vi inte kunnat replikera den tidigare studiens 

resultat. Det kan dock bero på skillnader i den undersökta populationen. Då den tidigare 



78 

 

studien inriktat sig på större företag och denna studie på små företag är det naturligt med 

skillnader i resultatet.  

 

9.2.3 Generaliserbarhet 
 

Inom kvantitativ forskning undersöks ofta ett urval vars resultat sedan används för att dra 

slutsatser om en hel population. Huruvida resultatet är giltigt i ett annat sammanhang än 

endast för det avgränsade området kan ses som en extern validitet och kallas för 

generalisering (Jacobsen, 2012, s. 21). För att generalisering ska vara möjligt krävs det 

att det studerade området är representativt för även det andra sammanhanget som det 

önskas överföras till (Jacobsen, 2012, s. 21). Med generalisering av en population bör 

forskaren vara medveten om två faror i sin undersökning. Det ena är den kvalitativa 

undersökningen kan ha gått miste om intressanta grupper på grund av bortfall i resultatet. 

Den andra faran är slumpmässiga fel. (Jacobsen, 2012, s. 260) Sannolikheten att få ett 

generaliserbart resultat för en population ökar med en extensiv undersökning (Jacobsen, 

2012, s. 71). Utförandet av extensiva undersökningar utgår från ett stickprov. Med ett 

stickprov, som utgör ett urval av en population, kan resultatet generaliseras med en känd 

grad av osäkerhet om det utförs på ett visst sätt. Detta genomförs ofta via standardisering 

av data. (Jacobsen, 2012, s. 71-72) Denna studies undersökning genomfördes med ett litet 

stickprov hämtat från en nationell företagslista. Med tanke på att vi inte kan garantera att 

alla små företag finns representerade i den använda listan blir den exakta storleken av 

målpopulationen okänd vilket därmed gör att vårt resultat inte blir generaliserbart över 

hela populationen. Däremot kan det visa på en trend i populationen samt ge viktiga 

indikationer för framtida forskning. I likhet med Avensias undersökning för hur redo 

större företag är för omnikanaler kan i samma mån av generalisering dras för vår 

undersökning av små företag baserat på vårt stickprov av populationen. Därmed kan vi 

påvisa skillnader i trender mellan små och stora företag på samma marknad och således 

deducera tidigare teorier som applicerats för hela marknaden trots att dessa endast 

undersökt större företag. 

 

9.2.4 Replikerbarhet 
 

En replikation av en studie kan visa i vilken utsträckning studiens resultat är tillämpliga 

och giltiga vid en upprepning av datainsamlingen (Bryman, 1997, s. 51). I den här 

uppsatsen bifogas det använda observationsschemat i kapitel 6. Det är därför möjligt för 

andra forskare att genomföra ytterligare datainsamlingar med samma mätverktyg. 

Däremot har replikationer en låg status bland samhällsvetenskapen och det är snarare 

möjligheten att genomföra en replikation som anses viktig (Bryman, 1997, s. 52). Vår 

studie är möjlig att replikera i och med att det använda mätverktyget är tillgängligt för 

vidare användning. Däremot är det urval som gjorts baserat på en företagslista som 

rangordnade företagen baserat på den dåvarande omsättningen vilket kan förändras med 

tiden samt att nya företag kan etableras medan andra går i konkurs vilket påverkar 

storleken på urvalsramen. Detta ska dock inte påverka replikerbarheten i allt större grad 

då vi redogjort för användandet av ett stratifierat urval där vi använde företag från båda 

ändar av listan. Således kan en replikation genomföras med företag med hög samt låg 

omsättning. Vidare är alltså en replikation med hänsyn till mätverktyget alltigenom 

möjligt medan en replikation med hänsyn till urvalet är genomförbart men med viss 

påverkan beroende av passerad tid. 
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9.3 Etiska hänsynstaganden 
 

Det valda ämnet i denna studie kan i sig inte anses vara etiskt problematiskt. Vi har dock 

valt att låta alla respondenter vara anonyma för att dessa inte ska kunna gå att identifiera. 

De fyra intervjuade fallföretagen har alla blivit informerade om de förutsättningar som 

fanns för studien. Ytterligare har de blivit informerade om möjligheter att gå igenom både 

den transkriberade intervjun samt sammanfattningen av denne för att de ska kunna 

godkänna framställan av den information som utgått. Ingen av respondenterna uttryckte 

dock något intresse för detta. Trots en avsaknad i intresse kommer den slutliga rapporten 

sändas till de fyra fallföretagen. Däremot har de företag som varit med i urvalet vid 

observationerna ej blivit kontaktade gällande deras medverkan. Detta kan upplevas som 

etiskt problematiskt. Vi har valt denna utgångspunkt då den information som erhållits i 

observationerna samlats in via företagens egna hemsidor. Således är informationen 

offentlig och kan inte anses vara etiskt problematisk. För att bibehålla ett etiskt 

förhållningssätt har vi valt att inte utlämna någon vidare beskrivning av de observerade 

företagen än att de arbetar inom detaljhandelsindustrin i Sverige. 
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Appendix 1 
 
Hej! 
Vi är två studenter, från Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handel och Logistik vid 
Handelshögskolan på Umeå Universitet, som just nu skriver vårt examensarbete. Programmet 
som vi har läst är framförallt inriktat på handelsföretag och logistiken inom dessa. Därför har vi 
valt att skriva om Omnikanaler, en handelsstrategi som blir allt mer efterfrågat av kunder som vill 
kunna använda teknologiska alternativ i sin shoppingupplevelse. Omnikanalstrategin innebär att 
alla kanaler (e-shop, traditionell butik, postorder etc) inom ett företag är integrerade och ger 
samma erbjudanden. Tidningen DN beskriver bland annat Omnikanaler som traditionella butikers 
chans till revansch mot den växande e-handeln.  
 
Vi ämnar undersöka vilken potential och möjligheter företag i Umeå ser med en implementering 
av denna strategi och söker därför efter företag villiga att ingå i vår studie. Vidare vill vi undersöka 
om en sådan implementering kan främja ett företags arbete mot hållbarhet. Ett ämne som anses 
bli allt mer viktigt i samhället på grund av dagens miljöfrågor. Det skulle vara givande för vår 
uppsats om vi kunde få en intervju med någon hos er på Fantasia. I utbyte mot ert deltagande i 
studien kommer vi kunna hjälpa er att kartlägga hur pass Omnikanals redo ert företag är samt 
vilka steg som återstår. Självklart har ni möjlighet att läsa vår uppsats när den är färdig för att 
förhoppningsvis ge er insikt om hur andra företag arbetar med integration av kanaler och 
hållbarhet. Vid behov kan den intervjuades- samt företagets namn vara anonymt om ni så önskar. 
Intervjun är beräknad till ca 1h men kan anpassas utifrån den tid ni anser er ha till förfogande. 

På grund av tidsbrist skulle vi vara väldigt tacksamma om ni kunde meddela om ni är 
intresserade att delta eller ej. Tack för att ni tog er tid att läsa vårt förslag och vi hoppas på att få 
höras vid ytterligare. 

Med vänliga hälsningar, 

Josephine Nordén & Terese Björnerhag 
e-mail: norden.josephine@gmail.com, t.bjornerhag@gmail.com 
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Appendix 2 
 

 
Beck & Rygl (2015, s. 173) Taxonomi kanal integration. 
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Appendix 3 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

- Kan du berätta kort om företaget? Antal anställda, ungefärlig omsättning, 

marknad. 

- Vilken är din roll? 

 

Arbete idag: 

- Vilka försäljningskanaler använder företaget idag? 

- Hur kan era kunder kommunicera med er? Information, hemsida, beställningar 

etc. 

- Vilka möjligheter har ni idag att visa vilka inventarier som finns i lager i butik 

eller/ webshop?  

- Är det samma priser på produkterna oberoende vilken kanal? 

- Hanteras webbutiken annorlunda än den fysiska butiken eller anses de ha samma 

möjlighet? (komplement eller förlängning av den fysiska butiken?)  

- Hur upplever ni informationsflödet mellan er?  

o Känner ni tillit eller är det mer konkurrens? 

- Har ni uppmärksammat ett ökat intresse bland kunderna för teknologiska 

alternativ i shoppingupplevelsen? 

- Finner ni några begränsningar eller problem med er nuvarande kanalstrategi?  

o Vilka och varför? 

 

Logistik och hållbarhet: 

- Hur stor del av er leverantörskedja har ni kontroll över (3pl), överlåter ni 

distributionen till utomstående part?  

- Har företaget egna och/eller externa leverantörer, hur ser ni på detta? 

- Kan problem uppstå?  

o Om ja, hur kan det lösas? 

- Hur får webshopens kunder tillgång eller leverans av köpta produkter? 

- Hur ser lager för butik och övriga kanaler ut? 

o  Finns det andra lagerpunkter än lagret i butiken? 

o I så fall hur fungerar kommunikation med lagret idag? 

- Hur skulle ni vilja att den fungerar? 

- Är det ofta kunder frågar efter varor som är slutsålda? 

o Hur hanterar ni denna typ av förfrågan? 

- Hur hanterar ni returer (butik, webshop)?  

o Vid returer av webshopsprodukter levereras de till den fysiska butiken? 

- Finns det några svårigheter? 

- Vad skulle kunna förbättras? 

- Vad är hållbarhet för er, och hur arbetar ni med hållbarhet idag? 

- Ser ni någon möjlighet med en flerkanals strategi för ert arbete med hållbarhet? 

- Har ni uppmärksammat ett ökat intresse hos kunderna för 

informationstillgänglighet gällande hållbarhet? 

o I så fall skulle det finnas möjlighet att informera om hållbarhet för olika 

fraktalternativ? 
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Potential och möjligheter: 

- Vilka fördelar ser ni med försäljning genom flera integrerade kanaler? 

- Vilka fördelar jämfört med enskilda kanaler anser ni mest tydliga? 

- På vilket sätt skulle ökad informationstillgänglighet underlätta ert arbete? 

- Ser ni ett ökat behov av integration mellan era kanaler? 

- Vilka incitament finns för ert företag att införa en integrerad flerkanals strategi 

innan konkurrenterna?  

o Större lönsamhet jämfört med sina konkurrenter? 

o Om ja, hur kan man undgå dessa barriärer i så fall?  

o Finns andra lösningar? Ex investera i extensivare marknadsföring eller 

samarbeta med andra företag 

- Finns några risker? 

- Vilka fördelar eller potential ser ni med att erbjuda lojalitetspoäng till 

återkommande kunder?  

- Använder ni det idag? 

- Vilka möjligheter ser ni med att kunder kan beställa en produkt över webbutiken 

med alternativet att kunna hämta ut den i butik? Eller vice versa 

- Finns det några risker eller problematik? 

- Vilka möjligheter/fördelar ser ni med att kunderna har en enklare översyn av 

sortiment, priser och rekommendationer vid full integration mellan kanalerna? 

- Vilka möjligheter/fördelar ser ni med ökad kommunikation med kunden och den 

ökade kunskapen om en kunds preferenser genom att kunna se information om 

deras tidigare inköp hos er? 

 

Risker och begränsningar: 

- Hur tror ni att kunder skulle känna gällande det allt mer teknologiska alternativ 

som medkommer i en såkallad Omnikanal? ( Informationstillfällen som QR-

koder, Surfplattor etc.)  

o Kan det bli några problem? 

- Vi har förstått att integrering mellan flera kanaler ibland kan innebära problem, 

anser ni att det kan uppstå problem med att integrera flera kanaler med era 

befintliga? 

- Vilka lösningar finns i sådana fall? 

- Finns det några problem/funderingar som ni har uppmärksammat med 

Omnikanalsstrategin?  

- Finns det några svårigheter för företag i er storlek? 

- Går det att integrera era försäljningskanaler med hjälp av nuvarande affärssystem 

eller måste stora modifieringar till? Lager, transporter, returhantering osv 

- I tidigare förändring till ytterligare kanaler, vilka svårigheter har varit vanligast? 

- Vilken nytta har förändringen gett? 

- Vilken inställning tror ni personalen har till förändrade arbetsuppgifter? 

- Skulle ni vara villiga att ändra era arbetsrutiner för att öka kundservice i butik? 

(T.ex. Visa inkommande sortiment på surfplatta)  

o Varför/varför inte? 

- Har personalen den kunskap som krävs eller kommer det behövas mycket träning? 

 

Övrigt: 

- Hur ser ni att företaget kommer utvecklas? Vad har ni för framtidsplaner med 

företaget? 

- Om ni skulle expandera, vilka geografiska områden ser ni som lämpliga?  
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- Hur skulle en omnikanalstrategi kunna hjälpa? 

- Vilka ytterligare kanaler skulle ni vilja expandera med? 

 

Avslutningsvis: 

- Finns det någon information du vill tillägga i denna intervju? 

- Är det möjligt att vi återkommer vid ett eventuellt senare tillfälle om vi behöver 

tydliggöra ett visst svar? 
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