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Sammanfattning 

I 
 

 

Dagens företag säljer i allt större omfattning sina varor och tjänster via flera 
distributionskanaler för att nå ut till en större marknad och fler kunder. Fler kanaler medför en 
ökad risk för kanalkonflikt.  

Denna uppsats är en explorativ och beskrivande undersökning med syfte att undersöka ett 
antal företags kanalkonflikter utifrån parametrarna Provision och Prisskillnader. En fallstudie 
har genomförts på två olika företag och det empiriska underlaget har samlats in med hjälp av 
kvalitativa intervjuer.  

Vi fann fler kanalkonflikter i de företag som använder sig av provisionsbaserad lön än det 
som inte gör det. Resultaten tyder på att provision påverkar kanalkonflikter. Även 
prisskillnader tenderar att påverka kanalkonflikter, detta har på grund av frånvaro av 
undersökningsföretag, dock inte kunnat undersökas empiriskt.  

 

Nyckelord: kanalkonflikt, multikanaler, provision, prisskillnader 

   



 
 

Abstract 

II 
 

Today’s companies offer their products and services through multiple distribution channels in 
an increasing extent, in order to reach bigger markets and more customers. Multiple channels 
result in an increased risk for channel conflict.  

This essay is an exploratory and descriptive study with the purpose to explore some 
companies’ channel conflicts on the basis of sales commission and price differences.  A case 
study has been made at two different companies and the empirical material has been collected 
with qualitative interviews. 

We found more channel conflicts in the company that uses sales commissions than in the 
company that doesn’t. The results show that sales commission affects channel conflicts. Also 
price differences tend to affect channel conflicts, but due to the absence of a case company, an 
empirical study has not been accomplished.    

 

Keywords: channel conflict, multiple channels, sales commission, price differences 
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FÖRORD 
 

Kära läsare! 

 

Året började med en tio veckors litteraturstudie och vår uppgift var att vi skulle hitta ett svart 
hål bland det oändliga antal artiklar vi skulle läsa igenom. Summa summarum kommer inte 
det pyttelilla svarta hål vi hittade ge oss något direkt nobelpris, men det gav oss ett intressant 
ämne att skriva om. Efter många timmars läsning, lång väntan på svar från företag och 
slutligen bearbetning av all insamlad material, nedskrivna och formulerade med alla tänkbara 
meningskombinationer, har vi tillslut formulerat vårt svarta hål. Vi har härmed trätt in och 
tagit en liten liten del av vetenskapens värld. 

Ett flertal människor har varit delaktiga i vårt uppsatsskrivande. Vi vill speciellt tacka vår 
handledare Christer Strandberg som med stort engagemang och stöd väglett oss i vårt 
skrivande. Med dörren alltid på glänt hjälpte han oss hitta dolda dörrar och nya frågor att 
fundera på. Vi vill även passa på att tacka alla de personer inom de företag som ställt upp och 
som tagit sig tid att hjälpa oss, utan er skulle vi inte kunnat slutföra vår uppsats.  

Ytterligare ett tack till alla våra vänner och familj som stått ut med vår ständiga frånvaro. Sist 
men inte minst vill vi tacka våra kära sambos, som med stort tålamod uthärdat allt prat om 
uppsatsen, frånvarande kvällar, stundtals dåliga humör och stress. Tack för er förståelse och 
ständiga uppmuntrande ord!  

 

 

Vi tackar för oss och önskar er en trevlig läsning! 
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Kapitel Ett: 1 Introduktion 
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I detta kapitel presenteras en bakgrund till undersökningen, uppsatsens problembakgrund, 
problemformulering samt undersökningens syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Det var inte längesedan företag enbart använde sig av en primär kanal för att sälja sina varor 
och tjänster. Sekundära kanaler kamouflerades väl, allt för att undvika konflikter mellan 
kanalerna (Coughlan, Anderson, Stern, & El-Ansary, 2001). Intensiv konkurrens har gjort det 
svårare för företag i dagens samhälle att differentiera sig och sina produkter (Rosenbloom 
2007; Mols, Bukh & Nielsen 1999). Konsumenternas efterfrågan ökar och de begär 
förbättrade prestationer från företagen, som är tvungna att möta deras krav och önskningar 
genom att utveckla ny teknik och nya tekniska lösningar (Ramsay & Smith 1999; Sharma & 
Mehrotra 2007).  

Utbudet av distributionskanaler har ökat radikalt och företag över hela världen har flera 
tillgängliga kanaler för sina kunder (Rangaswamy & van Bruggen, 2005). Företag ser 
distribution som sitt nya konkurrensvapen eftersom det nuförtiden blir allt svårare att 
differentiera sig med produkter (Easingwood & Storey, 1996). Kunder blir allt mer trygga 
med att använda multipla kanaler (Slack, Rowley, & Coles, 2006) och nuförtiden har de ett 
brett urval av både indirekta och direkta kanaler att välja bland (Black, Locket, Ennew, 
Winklhofer, & McKechnie, 2002).  
Företag rör sig mot en multikanalintegration (Kumar & Venkatesan, 2005), det vill säga att 
företagen gör sina produkter tillgängliga ut till kunder genom två eller fler 
distributionskanaler (Coelho & Easingwood, 2008). 

Stor variation av tillgängliga distributionskanaler och olika möjliga kanalkombinationer 
tvingar företagen att implementera välformulerade multikanalstrategier för att uppnå en 
optimal kanalmix (Rosenbloom, 2004).  För att lyckas med sina multikanalstrategier måste 
företagen förutse om kunderna kommer att acceptera de kanaler som företagen kommer att 
implementera och även förutse konkurrenternas distributionskanalstrategier (Mols, et al., 
1999). Ett ensamt företag kan erbjuda sina kunder allt från informationsökning, köp av varor 
eller tjänster, klagomål och returer genom en eller flera tillgängliga kanaler (Kumar & 
Venkatesan, 2005). Enligt Berman och Thelen (2004) möjliggör en fullständig välintegrerad 
multikanalstrategi att kunder använder olika kanaler för olika ändamål, exempelvis testar 
produkten vid en kanal, köper produkten vid en annan kanal och till slut hämtar upp den vid 
en tredje. 



 

Jelassi och Leenen (2003) menar att företag bör analysera hur deras huvudverksamhet blir 
påverkad av de nya kanalerna och kontrollera om kanalerna når ut till det tänkta 
kundsegmentet. Detta för att få veta om de bör frukta eventuella kanalkonflikter. Företagen 
bör försöka begränsa konflikten till en lämplig nivå där de förser en konstruktiv spänning 
mellan kanalmedlemmarna. Så fort konfliktnivån eskalerar leder det till minskade 
företagsprestationer (Duarte & Davies, 2003). Även om forskare hängivet har argumenterat 
för att konflikt är en kritisk angelägenhet i multikanalstrategier (Cespedes & Corey, 1990) så 
har den akademiska forskning som undersöker konflikter i multikanaler varit väldigt sparsam 
(Duarte & Davies, 2003; Webb & Lambe, 2007). 

 

1.2 Problembakgrund 

Vi anser att kanalkonflikter är ett aktuellt och intressant ämne. Vi tror att en hel del företag är 
påverkade av kanalkonflikter utan att vara medvetna om det och inte inser hur viktigt det är 
att ta tag i dem i tid. Som framgår av bakgrunden saknas det empiriska undersökningar inom 
området. Vi har heller inte funnit någon forskning som undersöker vilka parametrar som 
påverkar kanalkonflikter. 
Utifrån den litteraturundersökning vi har genomfört har vi hittat ett område som vi tycker att 
den tidigare forskningen inom ämnet Kanalkonflikt inte berör. Med utgångspunkt i detta 
område samt vår tidigare kunskap och egna erfarenheter har vi identifierat två parametrar som 
vi tror kan påverka kanalkonflikter, provision och prisskillnader. Med en empirisk 
undersökning kommer vi att undersöka dessa. 

 

1.3 Problemformulering 

• Påverkar provisionsbaserad lön kanalkonflikter? 
• Påverkar prisskillnader mellan kanaler kanalkonflikter? 

 

1.4 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka ett antal företags kanalkonflikter utifrån parametrarna 
Provision och Prisskillnader. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till att endast undersöka företag i Sundsvallsregionen som i första hand 
vänder sig till privatpersoner. 
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Kapitel Två: 2 Teori 
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I det här kapitlet redovisas det studieområde vi valt att undersöka. Kapitlet inleds med en 
summering av delar från tidigare forskning och dess upptäckter. Därefter följer en 
genomgång av teoriområdet samt synpunkter på tidigare forskning. Slutligen presenteras den 
analysmodell som den empiriska undersökningen bygger på. 

 

2.1 Tidigare forskning 

När Internet introducerades hyllades det av alla forskare och visionerna var höga, Internet 
skulle bli framtidens nya servicekanal (Pieterson & van Dijk, 2007). Fast Pieterson och van 
Dijk (2007) menar att nyliga studier visar att användningen av traditionella kanaler som 
telefoni och personliga möten fortsätter att vara höga och att Internetanvändandet inte blivit 
den succé som förväntats.  

I dagens växande konsumtionssamhälle är det numera vanligt för företag att använda sig av 
multipla kanaler för att betjäna en specifik produktmarknad. Dessa växande 
distributionssystem för med sig stora möjligheter för företagen som implementerar 
multikanaler, men för även med sig problem som kanalkonflikter. Konflikter kan bland annat 
uppstå då kanalerna konkurrerar med varandra om resurser och kunder. Forskare har skilda 
åsikter angående om dessa konflikter är bra eller dåliga för företaget. Till skillnad från 
forskningen som skedde under 70-talet, då forskare undersökte kanalkonflikter mellan 
tillverkare, grossister, detaljister och återförsäljare har vi nuförtiden mycket mer komplexa 
kanalsystem, och kanalkonflikter i dessa komplexa kanalsystem har inte fått det fokus det bör 
ha. Endast ett fåtal empiriska studier (Lee, 2001; Rohm & Milne 2003; Webb & Hogan, 2002; 
Duarte & Davies, 2003; Jelsassi & Leenen, 2003; Leonidou et al. 2006; Webb & Lambe, 
2007) har genomförts avseende kanalkonflikter inom distributionskanaler de senaste tio åren.  
Webb och Hogan (2002) menar att även om kanalkonflikt kan leda till sämre prestationer för 
företaget så kan det medföra att kanalmedlemmarna arbetar hårdare och smartare för att 
tillgodose sin marknad. Duarte och Davies (2003) menar att så fort kanalkonfliktsnivån 
eskalerar, bidrar konflikten till sämre prestationer för företaget. De testade i sin undersökning 
om relationen mellan konfliktnivå och prestation är linjär eller om den är ickelinjär, en 
inverterad U-formad kurva som Rosenbloom (1973) hävdar. Webb och Hogan (2002) menar 
att kanalkonflikt är en viktig avgörande faktor för hur väl en kanal kommer att prestera och 
Webb och Lambe (2007) hävdar i sin undersökning att företagets livscykel spelar en viktig 
roll då graden av kanalkonflikt ska avgöras i ett multikanalsystem.   

Leonidou, Barnes och Talias (2006) studerade de negativa roller som ovisshet, distans och 
konflikt har i skapandet av företagsrelationer mellan industriexportörer och deras 
internationella kunder. Lee (2001) undersökte relationen mellan kapacitet, konflikt och 
tillfredställelse i multikanalsystem utifrån en distributörs perspektiv.  

Rohm och Milne (2003) undersökte hur företag infogar Internetkanalen och integrerar den 
tillsammans med företagets övriga distributionskanaler. De menar bland annat att Internet ger 
företaget ökad kapacitet för att påverka informationen och ökar kommunikationsförmågan 
med och kontrollen av slutkunderna.   



 

Kanalkannibalisation är en konflikt som sker då två eller fler kanaler motverkar varandra trots 
att deras egentliga avsikt är att nå ut till en bredare marknad och fler kunder. Enligt 
Deleersnyde, Geyskens, Gielens och Dekimpe (2002) ser många företag kanalkannibalisation 
som en anledning till att inte implementera Internet som en distributionskanal. De visar dock i 
sin undersöking att hotet av kannibalisation är mycket lägre än vad som antagits. Internet 
kannibaliserar sällan traditionella kanaler och Internet behöver inte nödvändigtvis splittra 
företagets kanaler. De menar att företagen kan ha både Internet och andra kanaler och de kan 
till och med skapa synergier i en välpositionerad kanalportfölj.  

 

2.2 Definition av distributionskanaler 

Författare som skriver om kanaler använder växlingsvis termerna distributionskanaler och 
marknadskanaler. Den här uppsatsen kommer att använda sig av termen distributionskanal.  
Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) definierar distributionskanaler som den kedja 
av ”element” som en produkt måste passera genom för att nå ut till slutkund. Syftet med 
distributionskanaler är att göra varor och tjänster tillgängliga ut till kunder, på vilket sätt de än 
vill ha dem - när, var och hur. (Rosenbloom, 2004). Enligt Müller-Lankenau, Klein och 
Wehmeyer (2004) är distributionskanalerna grunden för företagets övergripande strategier och 
gör det möjligt för företaget att träda in på marknaden och nå sina önskade kundsegment. Det 
finns många sätt att definiera distributionskanaler. En producent skulle exempelvis definiera 
distributionskanalen som trafiken av produkter genom alla mellanhänder. Mellanhänderna 
skulle antagligen definiera distributionskanalen som flödet av ägandet av produkterna. 
Kundens definition är troligtvis vägen mellan dem och producenten av produkten 
(Rosenbloom, 2004). Payne och Frow (2004) har delat in kanaler i sex kategorier, säljstyrka, 
försäljningsställen, telefoni, direkt marknadsföring, e-handel och m-handel. Dessa kan bli 
indelade i direkta och indirekta kanaler. Direkta distributionskanaler är de som går direkt från 
företaget ut till kund, till exempel Internet eller företagets egen säljstyrka (Balasubramanian, 
Raghunathan, & Mahajan, 2005). Indirekta distributionskanaler använder en mellanhand för 
att nå ut till kund (Vinhas & Anderson, 2005). När ett företag använder sig av fler än en kanal 
har de implementerat en multikanalstrategi (Rosenbloom, 2004).   

Enligt Rosenbloom (2004) har intresset för distributionskanaler bland företag ökat och är nu 
inkluderat i utvecklingen av deras övergripande marknadsföringsmix. Rosenbloom menar att 
det ökade intresset bland företagen beror på: 

• den kraftiga utvecklingen av informationsteknologi och e-handel  
• ökade svårigheter att vinna hållbara konkurrensfördelar 
• återförsäljarnas ökande makt  
•  företagens behov att minska distributionskostnader    

 
Enligt Anderson, Day och Rangan (1997) måste en framgångsrik distributionskanal: 

• effektivt besvara kundens behov 
• ha en passande marknadsbevakning 
• vara kostnadseffektiv 
• ha en långsiktig anpassningsförmåga – kunna hantera nya produkter och tjänster  
• effektivt kunna tävla med nya framkomna kanaler    
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Det är företagets ansvar att besluta vilka kanaler som ska implementeras och hitta en lämplig 
kanalmix (Payne & Frow, 2004). 

Säljstyrka 
Företaget kan sälja direkt genom sin egen säljstyrka eller använda sig ett annat företags 
säljstyrka (Kotler et al., 2005; Payne & Frow, 2004). Säljstyrkor levererar hög nivå av 
personlig kontakt med kunder men kostar företaget mycket pengar (Easingwood & Coelho, 
2003).  

Försäljningsställen  
Försäljningsställen inkluderar detaljhandelsbutiker, varuhus och kiosker (Payne & Frow, 
2004). Försäljningsställen är där företagets produkter möter kunden. (Easingwood & Coelho, 
2003).  

Telefoni 
Denna rubrik behandlar traditionell telefoni, telefax och call-centerkontakter (Payne & Frow, 
2004). Telefoni är kostnadseffektivt och lättillgängligt för kunderna samt är en behändig 
teknisk lösning för kunder som inte är bekanta med högteknologiska lösningar (Mols et al., 
1999).  

Direkt marknadsföring 
Direkt marknadsföring inkluderar allt från reklam i massmedia, radio och TV till post och 
kataloger (Kotler et al., 2005; Easingwood & Coelho, 2003). Dessa kanaler kostar mindre 
men är å andra sidan bara kapabla till att tillhandahålla begränsad support till potentiella 
kunder (Easingwood & Coelho, 2003).  

Ehandel 
E-handel inkluderar E-post, Internet och interaktiv digital-TV (Payne & Frow, 2004). Internet 
har kapaciteten att lagra, distribuera och söka efter stora mängder av information. Kostnads- 
och skalfördelar, kunddatainsamling och tillgängligheten är några av de potentiella fördelarna 
med Internet-baserade företagsprocesser (Müller-Lankenau et al., 2004). I bankbranschen är 
det till exempel de kunder som inte värderar personliga relationer, som är priskänsliga, 
bekväma och välutbildade som använder Internet som kontaktlänk till sin bank (Mols et al., 
1999). 

Mhandel 
M-handel inkluderar mobiltelefoni, SMS, WAP och 3G-mobiltjänster (Payne & Frow, 2004). 
I bankbranschen används dessa kanaler till att göra överföringar mellan bankkonton, erhålla 
valuta kurser och de senaste spar- och låneräntorna (Swedbank, 2008). 

 

2.2.1 Kanaldeltagare 

Kanaldeltagare är indelade i medlemmar och icke-medlemmar. Medlemmar är indelade i 
tillverkare, mellanhänder och slutanvändare. Icke-medlemmar består av agenturer som 
transportföretag, lagringsföretag, reklambyråer, finansföretag, försäkringsbolag och 
marknadsundersökningsföretag (Rosenbloom, 2004).  

Tillverkare 
Tillverkare är företag som utvinner, odlar eller tillverkar produkter. Variationen är stor bland 
de tillverkande företagen med avseende på det breda utbudet av produkter och storleken på 
företagen.  
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Dessa företag besitter kanske kunskapen i hur man producerar, men inte nödvändigtvis i hur 
man distribuerar produkterna ut till kund på ett effektivt sätt. Företagen löser detta genom att 
delegera distribueringsuppgiften till mellanhänder så som grossister och/eller återförsäljare 
och ser sina produkter bli distribuerade ut till den tänkta marknaden (Rosenbloom, 2004).  

Mellanhänder 
Mellanhänder är självständiga företag som utför spridda aktiviteter åt tillverkare. 
Mellanhänder är indelade i grossister och återförsäljare som köper och säljer tillverkarnas 
produkter. 

Grossister säljer produkter vidare till detaljister eller direkt till företag för företagsanvändning. 
Grossister ökar produkternas värde genom att genomföra aktiviteter som försäljning och 
marknadsföring, lagerhållning, transport och finansiering etc. (Kotler et al., 2005). 

Återförsäljare tillhandahåller den slutliga länken mellan konsumenten och tillverkaren (Kotler 
et al., 2005). Oftast består återförsäljare utav företag som säljer handelsvaror åt hushåll 
(Rosenbloom, 2004). 

Huvuduppgiften för företaget som använder mellanhänder är att bestämma kanalbredden, med 
andra ord hur många kanaler företaget ska använda. Tillverkaren måste komma överrens med 
sina mellanhänder vilka skyldigheter av varje kanalmedlem har samt vilka villkor som gäller 
(Kotler et al., 2005).  

 

2.3 Multikanalstrategi 

Rosenbloom (2004) definierar kanalstrategi som: 

”The broad principles by which the firm expects to achieve its distribution objectives for is 
target market(s)” 

Multikanalstrategi fokuserar på plats-elementet av marknadsföringsmixens fyra P:n (Kotler et 
al., 2005) och är enligt Rosenbloom (2004) och Müller-Lankenau et al. (2004) det centrala 
elementet i företagets övergripande strategi.  

Det har nuförtiden blivit ännu viktigare för företagen att differentiera sig för att överleva på 
dagens oberäkneliga och växande marknader (Rosenbloom, 2004). Begreppet 
multikanalstrategi har börjat sprida sig (Kumar & Venkatesan, 2005; Easingwood & Coelho, 
2003). Företag världen över har börjat inse vikten av att ha en välimplementerad kanalstrategi 
för att vinna marknadsandelar, sänka distributionskostnader och få större kundtillfredsställelse 
som leder till återköp (Sharma & Mehrotra, 2007).  
Internetbaserad e-handel har tveklöst tvingat företag, stora som små, att implementera Internet 
som en kanal för att nå ut till kunder och är anledningen till att multikanalstrategi har fått sin 
betydande roll hos företagen (Rosenbloom, 2004). 

Varje kanal har en unik karaktär och kunder söker sig till de specifika kanalerna för att 
uppfylla sina önskningar (Balasubramanian et al., 2005; Sharma & Mehrotra, 2007). Enligt 
Black, Locket, Ennew, Winklhofer och McKechnie (2002) finns det ett växande behov av att 
förstå kundbeteende. För att lyckas utveckla en välimplementerad kanalstrategi måste företag 
förstå vad kunder baserar sina kanalval på och vilka faktorer som påverkar när en kanal blir 
vald över en annan (Pieterson & van Dijk, 2007). 
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Givet att det finns olika typer av kunder med varierande beteenden, attityder och övertygelser 
möjliggör implementering av multikanaler att företagen kan nå varje typ av kund. 
Multikanaler tillåter kunderna att själv välja genom vilken kanal de ska interagera med 
företaget (Sharma & Mehrotra, 2007). 

Fördelarna är många för företaget som implementerar multikanalstrategi i sin övergripande 
strategi. Företaget får fördelen att kunna välja de bästa och mest passande kanalerna att sälja 
sina produkter genom, nå nya och större marknader, få högre kundvärde och 
kundtillfredställelse samt vinna konkurrenskraftiga marknadsandelar (Sharma & Mehrotra, 
2007; Kumar & Venkatesan, 2005; Berman & Thelen, 2004; Jackson & Walker, 1980; 
Ramsay & Smith, 1999; Wallace, Giese, & Johnson, 2004). Tang och Xing (2001) motsäger 
sig detta och menar att multikanalmiljön leder till lägre priser, högre priselacticitet och 
frekventa prisändringar. Detta leder i sin tur till minskade ”switching”-kostnader som 
motiverar kunderna att köpa av flera olika företag, vilket enligt Wallace et al. (2004) slutligen 
kommer att leda till minskad kundlojalitet.  

Fler kanaler betyder inte fler kunder. Det är kvaliteten av kanalmixen och inte kvantiteten av 
kanalerna som räknas och som i slutändan bestämmer hur kundbasen påverkas av 
multikanalstrategin. Om företaget försummar att koordinera en passande kanalmix kommer 
konsekvenserna av detta bli kanalkannibalisation och kanalkonflikt mellan de olika kanaler, 
som företaget använder för att nå ut till kunder (Rosenbloom, 2007). 

Många företag har över tiden utvecklat ramverk för multikanalstrategi och modeller som 
hjälper att förstå processen av att implementera en välstrukturerad kanalstrategi (Sharma & 
Mehrotra, 2007). Forskare angriper studieområdet från olika vinklar och presenterar sina nya 
funderingar, idéer och kunskaper. All forskning är dock sammanhängande på ett eller annat 
sätt och något många forskare är överrens om är att multikanalintegrationsprocessen fokuserar 
på olika beslut företagen måste ta, till exempel: 

‐ Vilken kanalkombination är den mest lämpliga för företaget att använda sig av? 
‐ Hur ska företagets distributionskanler vara utformade för att uppnå dess 

distributionsmål? 
‐ Hur kan kanalmedlemmarnas prestationer bli utvärderade? 
‐ Vilket kundsegment vill företaget rikta sig mot? 
‐ Vilket geografiskt område vill företaget fokusera på? 
‐ Hur ska priser vara likvärdiga över alla kanaler? 
‐ Vilken roll ska varje kanal ha? 
‐ Hur kan en likvärdig bild bli planerad, utvecklad och underhållen över alla kanaler? 
(Payne & Frow, 2005; Berman & Thelen, 2004; Mols, 1999; Rosenbloom, 2004; Mallen, 
1996). 
 

2.4 Kanalkonflikt 

Kanalkonflikt existerar när en kanalmedlem upplever en annan medlems handlingar som 
hindrande för att han eller hon ska nå sitt mål (Rosenbloom, 2004). Till exempel, även om ett 
företag inte har någon direktförsäljning till slutkonsumenterna så kan mellanhänderna uppleva 
ett försök från företagets sida att etablera ren direktkommunikation med slutkonsumenterna, 
som ett skapande av förhållanden för framtida konflikter (Rangaswamy & van Bruggen, 
2005). 
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Kanalkonflikt bör inte blandas ihop med konkurrens. Medan konkurrens är objektcentrerat, 
opersonligt och indirekt beteende, så är konflikt ett beteende som är motståndarcentrerat, 
personligt och direkt (Rosenbloom, 2004). Medan konkurrerande parter kämpar mot hinder i 
sin omgivning så kämpar parter i en konflikt mot varandra (Coughlan et al., 2001). Så länge 
ledningen sätter upp passande mål och tilldelar kanalerna tillräckligt med resurser kan en 
hälsosam konkurrens uppstå, även om ett företags kanaler riktar sig mot samma kunder. 
Individuella kanaler har dock ofta motstridiga mål och resurserna är nästan alltid begränsade, 
vilket kan leda till konflikter samt förvirrade och frustrerade kunder (Webb & Hogan, 2002). 
Konflikter kan störa kedjan av aktiviteter som kunderna utför för att slutföra en transaktion, 
vilket kan skada kundernas märkesupplevelse och minska företagets framtida försäljning till 
dessa kunder (Rangaswamy & van Bruggen, 2005). Kanalkonflikter kan också vara en 
konsekvens av företagets oförmåga att definiera kompensationsmekanismer och passande 
roller (Coelho & Easingwood, 2004). Företag som uppmuntrar sina anställda att genom olika 
belöningssystem generera intäkter åt företaget, samtidigt som de tjänar pengar åt sig själva, 
missar att dessa incitament samtidigt uppmuntrar den anställda till att bortse från kundernas 
behov (Settel & Kurland, 1998).     

Coughlan et al. (2001) beskriver olika nivåer av konflikt:  

Latent konflikt är normen för distributionskanaler och existerar på en sådan låg nivå att 
kanalmedlemmarna inte är helt medvetna om det. Denna typ av konflikt är närvarande 
eftersom de olika parternas intressen inte är detsamma.  

Upplevd konflikt uppstår när en kanalmedlem känner att något sorts motstånd finns, 
exempelvis motstånd mot åsikter, mot uppfattningar eller mot avsikter. Den här typen av 
konflikt är intellektuell och utan känslor.  

Känd konflikt upplevs när känslor förs in i konflikten. På denna nivå upplever 
kanalmedlemmarna negativa känslor så som ångest, ilska och fientlighet och de börjar 
personifiera sina skillnader. Känslor av orättvisa och vrede når ofta till en punkt där chefer 
avvisar ekonomiskt förståndiga beslut och skadar sin egen organisation för att kunna ”straffa” 
den andra parten.   

Uppenbar konflikt är en upptrappning av en obehandlad känd konflikt. Den här typen av 
konflikt är synbar och framträder oftast i form av blockeringar av varandras initiativ samt 
tillbakadragande av stöd, och kan i värsta fall leda till att en part försöker sabotera för den 
andra eller försöker söka hämnd. Alltså, en part försöker hindra den andra från att uppnå sina 
mål (Coughlan et al., 2001). Ett tecken på att konflikten har blivit mer allvarlig är när 
kunderna är medvetna om den, även om detta kan vara svårt att upptäcka (McDonald, 1999).     

Kanalkonflikter kan förekomma mellan ett företags direkta kanaler samt mellan en direkt och 
en indirekt kanal (Friedman & Furey, 1999). Trots att det till exempel kan vara svårt att 
motivera säljare i en butik att ”promota” Internet-servicen, när de vet att den leder till 
kannibalisering och arbetslöshet, (Mols et al., 1999) så har en direktkanal som “stjäl” 
försäljning från en annan direktkanal ingen negativ nettoeffekt på intäkterna och direkta 
kanaler kan till och med skapa synergieffekter när de jobbar ihop (Friedman & Furey, 1999). 
Kanalkonflikt mellan en direktkanal och en indirekt kanal kan å andra sidan leda till att 
försäljningen migrerar från en återförsäljare tillbaka till tillverkaren, vilket gör återförsäljaren 
fientlig om tillverkaren visar intresse för att lägga till ytterligare en direktkanal (Friedman & 
Furey, 1999). 
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Enligt Friedman och Furey (1999) är det tre områden som man måste tänka på när indirekta 
kanaler är inblandade. Dessa är: 

Prissättning – Om samma produkt är prissatt olika i olika kanaler kommer kunderna att 
migrera till en kanal med ett mer konkurrenskraftigt pris. Så länge migrationen inte sker iväg 
från en kanal som tillverkaren värdesätter och vill ha kvar, så kan detta vara acceptabelt. 
Prisskillnader mellan kanaler är dock generellt förvirrande för kunderna och de måste få veta 
varför de tvingas betala mer eller mindre i en kanal än i en annan. Kanalspecifika 
produktutföranden är ett sätt att ge en anledning att acceptera prisskillnader.   

Produktutförande – Detta är ett sätt att minimera kanalkonflikter eftersom det hjälper 
prisskillnader att fungera i en kanalmix samt gör det lättare för kunderna att förstå när de ska 
använda sig av en viss kanal istället för en annan. Även små variationer av produkter kan 
hjälpa.  

Marknadstillväxt – Marknadstillväxt är, tillsammans med befintliga indirekta partners 
nuvarande täckning av den specifika marknaden, viktigt när man utvärderar kanalkonflikter. 
Det kan finnas plats för ytterligare en direktkanal om marknadstillväxten är stor och partnern 
endast är involverad i en inte allt för stor del av tillgängliga transaktioner, men inte om 
marknadstillväxten är liten och partnern är involverad i de flesta transaktionerna.   

Kanalkonflikter löses knappast på ett lyckat sätt, och kan till och med bli värre, om de endast 
“lämnas ifred”. En av parterna måste agera kreativt för att konflikten ska lösas på ett lyckat 
sätt (Rosenbloom, 2004). 

En konflikt upptäcks oftast efter att den blivit väl utvecklad och dess potentiella negativa 
effekter redan kan ha fått ett försprång. Därför är det bättre om kanalchefen har någon typ av 
varningssystem som varnar tidigt i konfliktprocessen. Ett exempel på metoder för tidig 
upptäckning av konflikter är att fråga ut andra kanalmedlemmar, eller utomstående parter så 
som oberoende undersökningsföretag, handelsassociationer eller utgivare av handelstidningar, 
för att få reda på deras uppfattning om en kanalmedlems prestation. Dessa undersökningar 
måste genomföras regelbundet. Ett annat sätt att upptäcka potentiella konflikter är att göra en 
kanalgranskning, vilket betyder att nyckelområden inom relationen mellan två 
kanalmedlemmar utvärderas periodiskt och regelbundet. Ytterligare ett annat sätt för att 
försöka upptäcka kanalkonflikter i ett tidigt skede är att skapa ett ”återförsäljarnas rådgivande 
råd” eller ”kanalmedlemmarnas kommitté”. Dessa grupper består av representanter från 
ledningen i det tillverkande företaget samt chefer från en utvald grupp av återförsäljare och de 
möts regelbundet för att diskutera kanalfrågor (Rosenbloom, 2004). En högre än normal 
omsättningsnivå av affärspartners och säljstyrka är det enklaste tecknet på att konflikterna 
börjar stiga över lämpliga nivåer. För att kunna identifiera problemen innan de skadar 
företaget är det viktigt att ha en nära och regelbunden kommunikation med dessa personer 
(McDonald, 1999). 

McDonald (1999) menar att ett viktigt redskap för att minska kanalkonflikter är att 
tillhandahålla en kompensationsplan som länkar ihop företagets strategi med den individuella 
prestationen. 

Friedman och Furey (1999) förespråkar dual revenue credit som ett sätt att undvika 
kanalkonflikter. Med detta menas att mer än en kanal får förtjänst för en försäljning, oavsett i 
vilken kanal som försäljningen faktiskt genomfördes.  
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Rosenbloom (2004) har identifierat sju kategorier av underliggande orsaker för 
kanalkonflikter: 

Rollmissförhållanden – varje kanalmedlem har en serie roller som han eller hon är förväntad 
att leva upp till. Om personen avviker från sina roller finns det risk för att en konfliktsituation 
uppstår. 

Resursbrister – ibland kan kanalmedlemmarna ha olika åsikter om hur värdefulla resurser, 
som de behöver för att uppnå sina respektive mål, ska fördelas. Detta kan inkludera till 
exempel en viss återförsäljare eller ett geografiskt marknadsområde.     

Perceptuella skillnader – olika kanalmedlemmar kan tolka samma stimuli på olika sätt vilket 
kan leda till konflikter.  

Förväntningsavvikelser – kanalmedlemmar har förväntningar på andra medlemmars beteende. 
Ibland stämmer inte dessa förväntningar men kanalmedlemmen agerar utifrån dem vilket kan 
leda till en respons från den andra medlemmen som kanske inte skulle ha skett om inte den 
första aktionen tagit plats.  

Oenighet kring beslutsområden – kanalmedlemmar skapar för sig själva ett område av 
beslutsfattande, både underförstått och uttryckligen, som de känner är endast deras. Konflikter 
kan uppstå om vilken medlem som har rätt att ta vilket beslut, till exempel om prissättning.  

Oförenliga mål – varje kanalmedlem har sina egna mål. Målen för två eller fler kanaler är ofta 
oförenliga vilket kan skapa konflikter.  

Kommunikationssvårigheter – en icke funktionell kommunikation mellan kanalmedlemmar 
kan lätt skapa konflikter.  

När kunder har tillgång till mer än en kanal finns det risk för att de ägnar sig åt så kallad “free 
riding”, vilket betyder att de använder en kanal för att utvärdera och få information om 
produkter men använder en annan kanal, eller till och med en annan återförsäljare eller 
leverantör, för att genomföra köpet eller lägga ordern. Till exempel, om de först använder sig 
av en fysisk försäljare och sen byter till det billigare Internet. Det här betyder att de drar nytta 
av en resurs som de inte bidrar till (van Baal & Dach, 2005; Sharma & Mehrotra, 2007). 
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2.5 Analysmodell 2.5 Analysmodell 

  

  

  

Provision   

A B

C D

Ja Nej 

Ja 

Prisskillnader 

Nej 

  
Figur 1 Analysmodell Figur 1 Analysmodell 

  

Utifrån den litteraturundersökning vi har genomfört har vi hittat ett område som vi tycker att 
den tidigare forskningen inom ämnet Kanalkonflikt inte berör. Med utgångspunkt i detta 
område samt vår tidigare kunskap och egna erfarenheter har vi identifierat två parametrar som 
vi tror kan påverka kanalkonflikter, som vi vill undersöka närmre. Det är dessa parametrar 
som vår analysmodell bygger på.  

Utifrån den litteraturundersökning vi har genomfört har vi hittat ett område som vi tycker att 
den tidigare forskningen inom ämnet Kanalkonflikt inte berör. Med utgångspunkt i detta 
område samt vår tidigare kunskap och egna erfarenheter har vi identifierat två parametrar som 
vi tror kan påverka kanalkonflikter, som vi vill undersöka närmre. Det är dessa parametrar 
som vår analysmodell bygger på.  

Med Provision menas om företaget använder sig av provisionsbaserad lön eller inte och med 
Prisskillnader menar vi om företaget har olika priser vid försäljning över Internet och i butik, 
eller inte.  

Med Provision menas om företaget använder sig av provisionsbaserad lön eller inte och med 
Prisskillnader menar vi om företaget har olika priser vid försäljning över Internet och i butik, 
eller inte.  

Vi tror att provisionsbaserad lön och prisskillnader mellan kanaler ökar kanalkonflikter. 
Därmed anser vi att det borde finnas mest konflikter i ruta ”A”, minst konflikter i ruta ”D” 
och någonstans mitt emellan i rutorna ”B” och ”C”.  

Vi tror att provisionsbaserad lön och prisskillnader mellan kanaler ökar kanalkonflikter. 
Därmed anser vi att det borde finnas mest konflikter i ruta ”A”, minst konflikter i ruta ”D” 
och någonstans mitt emellan i rutorna ”B” och ”C”.  
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2.6 Synpunkter på tidigare forskningen 

Kanalkonflikter verkade vara ett aktuellt ämne redan under 70-talet då forskare undersökte 
kanalkonflikter i den traditionella kanalkedjan, från tillverkare till detaljist. Sedan 
informationsteknologins inträde har antalet möjliga kanaler ökat kraftigt.  
Även om området tycks ha fått ett uppsving de senaste åren har endast ett begränsat antal 
studier genomförts. Teorierna är många men bara ett fåtal forskare har gjort empiriska 
undersökningar för att styrka sina antaganden.  Vi tycker dock att detta uppsving kommit 
aningen sent, företag har redan börja erfara och känna av konsekvenserna av kanalkonflikter. 
Fastän många forskare anser att detta ämne bör vara högt prioriterat i ett företags 
övergripande strategier så fokuserar de fortfarande på de kanalkonflikter som uppstår i den 
traditionella kanalkedjan. Det saknas dock forskning som uppmärksammar de interna 
kanalkonflikterna, mellan företagets direkta kanaler. Många av undersökningarna som gjorts 
fokuserar på att ”identifiera kanalkonflikter” men ingen studie vi har hittat har fört fram 
parametrar som påverkar kanalkonflikter. De flesta forskare grundar sina teorier och modeller 
på redan befintliga och har endast få egna modifikationer. De vågar mest hålla med om det 
som tidigare sagt och är försiktiga i sina analyser och blygsamma med att komma med egna 
åsikter. De refererar fortfarande till studier som genomförts på 70-talet trots att mycket har 
hänt sedan dess.  
Forskarna ser behovet av forskning inom området och kommer gärna med förslag till vidare 
forskning men verkar avvakta tills någon annan tar initiativet. 
Det saknas läroböcker inom mrådet och det finns väldigt få modeller som företag kan 
tillämpa i praktiken för att upptäcka, motverka och lösa kanalkonflikter.  

 o

  
Kanalkonflikt är ett aktuellt och intressant område som är fullt av ”svarta hål”.  
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Kapitel Tre: 3 Metod 
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I detta kapitel presenteras en beskrivning av den metod som används för att besvara studiens 
frågeställning. Först presenteras undersökningens syfte som följs av undersökningsmetoden, 
undersökningsstrategin, data insamlingsmetod och slutligen en reliabilitetsdiskussion.    

 

3.1 Undersökningssyfte 

Undersökningar har traditionellt sett definierats utifrån dess syfte som kan vara explorativt, 
beskrivande eller förklarande. En explorativ undersökning används för att studera ett okänt 
område, skaffa sig grundläggande kunskap över området och klargöra vad som redan tidigare 
är känt i ämnet (Yin, 2006, Lundahl & Skärvad, 1999). En beskrivande undersökning används 
när syftet är att dokumentera och beskriva ett undersökningsområde medan förklarande 
undersökningar används för att besvara frågan varför och pröva hypoteser (Lundahl & 
Skärvad, 1999). 

Eftersom individers åsikter studeras blir undersökningens syfte även beskrivande.   

 

3.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetod kan antingen vara kvantitativ, kvalitativ eller en kombination av båda.  
Kvantitativ undersökningsmetod resulterar i numeriska observationer medan kvalitativ 
undersökningsmetod kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal (Backman, 
1998). Kvantitativ metod används för att mäta olika händelser och sambandet mellan dem 
medan kvalitativ metod används för att tolka och förstå (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Eftersom målet för denna undersökning är att genom att tolka och förstå hur chefer och 
medarbetare upplever kanalkonflikter undersöka om provisionsbaserad lön och prisskillnader 
mellan kanaler påverkar kanalkonflikter, har en kvalitativ metod valts.   

 

3.3 Undersökningsstrategi 

Yin (2006) delar in forskningsstrategier i fem olika grupper: experiment, 
surveyundersökningar, källanalyser, historiskt inriktade studier och fallstudier. De har alla 
olika fördelar och de väljs beroende på typ av problemformulering eller frågeställning. När 
undersökningsfrågor huvudsakligen fokuserar på "varför" och "hur", är den bästa 
undersökningsstrategin fallstudie, historiskt inriktade studier eller experiment. Experiment 
utförs då en forskare kan manipulera beteendet direkt, systematiskt och precist medan 
fallstudier lämpar sig då vill undersöka aktuella skeenden, men relevanta beteenden inte kan 
manipuleras (Yin, 2007).  

Eftersom denna studie undersöker chefer och medarbetares individuella åsikter hur de ser på 
kanalkonflikter, vilket inte går att manipulera, så har fallstudie valts som forskningsstrategi.   



 

3.4 Fallstudie 

Fallstudiemetoden gör i korthet det möjligt för forskare att bibehålla helheten och det 
meningsfulla i verkliga händelser. Yin (2006) beskriver fallstudien som en empirisk 
undersökning där man studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext och framförallt då 
gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklar. Fallstudieforskning inbegriper både 
enkla och multipla fallstudier; enfallsstudier respektive flerfallsstudier. En enfallsstudie kan 
användas när fallet representerar det kritiska fallet vid prövningen av en formulerad teori eller 
om fallet är extremt eller unikt. Flerfallsstudier kräver mer tid och resurser men resultatet kan 
bli mer övertygande och robust (Yin, 2006). 

Den här undersökningen ska inte behandla ett enda unikt fall, utan vår intension är att 
undersöka om och hur parametrarna provision och prisskillnader påverkar kanalkonflikter i 
olika företag, har vi valt att utföra en flerfallstudie.  

 

3.4.1 Val av företag 

Målet med urvalsprocessen är att se till att man kan urskilja och avgränsa de aktuella fallen 
innan man påbörjar insamlingen av data. För att kunna välja vilka fall som passar bra bör man 
definiera ett antal kriterier som ska uppfyllas (Yin, 2006).  

Val av företag att undersöka utfördes i två steg. De grundläggande kriterierna för det första 
urvalet var att: 

• företaget finns i Sundsvallsregionen 
• företaget har försäljning över Internet  

Detta undersöktes med hjälp av sökmotorer på Internet och egna kunskaper. Dessa kriterier 
reducerade antalet företag att undersöka drastiskt trots att Sundsvall räknas som Norrlands 
största handelsstad. För att hitta relevanta företag att testa vår matris med sökte vi fyra företag 
med följande respektive kriterier: 

• provisionsbaserad lön samt prisskillnader mellan kanaler 
• inte provisionsbaserad lön samt prisskillnader mellan kanaler 
• provisionsbaserad lön samt inga prisskillnader mellan kanaler 
• inte provisionsbaserad lön samt inga prisskillnader mellan kanaler 

Vi använde oss av olika företags hemsidor samt telefonkontakt med företagen för att hitta 
företag som uppfyllde kraven. En handfull företag per kriterium hittades, förutom för kriteriet 
”inte provisionsbaserad lön samt prisskillnader mellan kanaler”, där vi inte hittade något 
företag som stämde in.  

Det visade sig vara en utmaning att få företag att ställa upp i undersökningen. Varken 
personliga besök, telefonkontakt eller mejlkorrenspondens tycktes hjälpa. Några företag 
avböjde direkt medan vissa tog över en vecka på sig att fundera innan de slutligen avböjde. 
Ett företag hade vi kontinuerligt kontakt med, via besök, telefon och e-post, i två och en halv 
vecka innan de till slut tackade nej. I ett par fall var vi även i kontakt med företagens 
informationsavdelning för att få tillåtelse att genomföra intervjuerna. Några företag var dock 
positiva till undersökningen men kunde inte ställa upp under den aktuella tidsperioden. De två 
företag som vi till slut genomförde undersökningen med, hade en positiv inställning och 
tackade på en gång ja till att medverka.   
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Figur 2 Ifylld analysmodell 

 

3.5 Källor och material  

Insamlandet av material kommer ske genom att använda olika källor och metoder. 
Teoriavsnittet och metodavsnittet kommer att formas och byggas upp med hjälp av tryckt 
litteratur och artiklar på Internet. Fallstudien kommer att genomföras med kvalitativa 
intervjuer med chefer och medarbetare för de olika företag som ingår i undersökningen.  

 

3.5.1 Sekundärdata 

Sekundärdata kan vara både verbala och icke-verbala, mer eller mindre bearbetade och 
analyserade data (Halvorsen, 1992). De sekundärdata vi har studerat är artiklar på Internet och 
i fackpress, tryckt litteratur om marknadskanaler, metodböcker, rapporter och aktörer på de 
olika marknaderna i Sundsvall.    

Internet har varit vår primära källa till att samla in sekundärdata. Ett stort antal Internetsidor 
har besökts, bland annat för att samla in företagsinformation. Bibliotekets databas på 
Mittuniversitetet i Sundsvall användes för att söka efter relevant litteratur. Google Schoolar 
och Emerald är de databaser vi i huvudsak använde för att söka efter vetenskapliga artiklar.  
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3.5.2 Val av intervjumetod och insamlandet av primärdata  

Intervjuer är den datainsamlingsmetod att föredra vid kvalitativa undersökningar och är 
speciellt lämpad för att ge kunskap om respondentens egna erfarenheter, tankar och känslor 
(Dalen, 2007).  

Enligt Yin (2006) är intervjun en av de viktigaste informationskällorna i samband med 
fallstudier. Kvalitativa intervjuer kan delas upp i standardiserade och icke-standardiserade 
intervjuer. Vid standardiserade intervjuer är frågeformulering och frågornas ordningsföljd på 
förhand bestämt. Vid icke-standardiserade intervjuer däremot kan man fritt välja både 
frågeformulering och ordningsföljd.  

En blandning av dessa strukturer kallas semistrukturerade intervjuer vid vilka man använder 
sig av på förhand bestämda frågor men följer även upp med uppföljningsfrågor (Lundahl & 
Skärvad, 1999).  

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med fem respektive tre personer med de företag 
som vi använde i vår undersökning. Vi valde denna kvalitativa intervjumetod för att få en 
djupare förståelse för hur chefer och medarbetare ser på att arbeta eller inte arbeta med 
provisionsbaserad lön samt hur de ser på företagets Internetförsäljning. Detta utfördes med en 
intervjuguide som vi på förhand utarbetat, som underlag, en för chefer och en för medarbetare 
(se Bilaga 1 och 2). Utöver standardfrågorna ställdes följdfrågor och respondenterna tilläts att 
tala fritt. Varje intervju inleddes med att vi förklarade uppsatsens syfte samt viktiga 
nyckelbegrepp.  

Intervjuerna genomfördes individuellt och tog mellan 10 – 40 minuter. De utfördes i ett 
konferensrum samt ett personalrum på respektive företag. Totalt genomfördes åtta intervjuer, 
fem på Självrisk AB och tre stycken på Dojan AB.  

Intervjuerna spelades in för att ingen viktig information skulle gå förlorad och enligt Dalen 
(2007) är det viktigt att få med respondenternas egna ord.  Detta gjorde också att vi kunde 
koncentrera oss mer på respondenternas svar istället för att anteckna, vilket gjorde det lättare 
att ställa följdfrågor. Intervjuerna skrevs sedan ner och analyserades utifrån parametrar och 
nyckelbegrepp. 

 

3.6 Tillförlitlighet  

Enligt Yin (2006) kan man behöva bedöma kvaliteten på de uppsättningar frågor som är tänkt 
att besvaras i undersökningen samt på de slutsatser eller svar som rör dessa frågor. Fyra 
kriterier används vid avgörandet av vilken kvalitet som en empirisk samhällsvetenskaplig 
undersökning påvisar; begreppsvaliditet, internvaliditet, externvaliditet och reliabilitet (ibid.). 
För att uppsatsens material, resultat och slutsatser ska få hög validitet måste både reliabiliteten 
och validiteten vara hög (Halvorsen, 1992).  

Då denna undersökning är en explorativ och beskrivande studie tillämpas endast 
begreppsvaliditet, externvaliditet och reliabilitet (Yin, 2006). 
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3.6.1 Validitet och Reliabilitet 

Enligt Halvorsen (1992) uppstår validitetsproblemet när författaren befinner sig på två plan; 
teoriplanet, där han ska bearbeta och formulera en problemställning och tolka resultaten av en 
empirisk studie och empiriplanet där författaren samlar in och behandlar data. Det ska 
förekomma överrensstämmelse mellan hur begreppen används på de olika planen och hur stor 
denna överrensstämmelse är kallas definitionsmässig validitet. Validiteten översätts med 
giltighet eller relevans (ibid.)  
Begreppsvaliditet är enligt Yin (2007) det kriterium som ställer till med speciella svårigheter 
när det gäller fallstudieforskning. ”Begreppsvaliditet innebär att ett mätinstrument relateras 
till en generell teoretisk ram (Jergeby).” Resultaten från mätningen ska med andra ord 
stämma överrens med och avspegla de teoretiska antaganden som instrumentet förväntas mäta 
(ibid.).  
Kvalitativa intervjuer ger intervjuaren större möjlighet att försäkra sig om att respondenten 
förstår de frågor som ställs och dess innebörd samt att intervjuaren får svar på frågorna. Det 
kan vara lätt hänt att intervjuaren och respondenten tror att man talar om samma sak, men att 
man egentligen talar om helt olika saker, vilket kommer att påverka det slutgiltiga resultatet. 
Denna intervjumetod gav oss möjlighet att kunna förklara eventuella oklarheter i frågorna 
samt att vi kunde med följdfrågor få så ingående svar vi behövde. Vi anser att denna 
intervjumetod ger oss högre validitet, då vi kan få mer sanningsenliga svar från 
respondenterna än med en enkät.  

Extern validitet berör problemet att veta om resultaten från en undersökning kan 
generaliseras, om resultaten som presenteras kan göras allmänna. Till exempel om resultaten 
från en undersökning kan tillämpas även på andra företag. Kritiker anser att ett enda fall utgör 
en skör grund för generalisering eftersom en fallstudie till skillnad från en 
surveyundersökning inte bygger på statistiska generaliseringar, utan på analytiska 
generaliseringar (Yin, 2007).  
Det är inte vår grundtanke att vår studie ska vara generaliserbar för samtliga företag, men vi 
anser att det kan vara möjligt att utifrån det resultat vi får fram; huruvida provisionsbaserad 
lön och prisskillnader mellan kanaler påverkar kanalkonflikter, även kan gälla andra företag 
inom samma branscher.  

Målet med reliabilitet är att försäkra att om en annan forskare skulle utföra en undersökning 
som en forskare tidigare utformat och genomfört, ska samma resultat och slutsatser fås fram 
(Yin, 2007). Oberoende mätningar ska ge ungefär identiska resultat (Halvorsen, 1992).   
För att åstadkomma hög reliabilitet är det viktigt att noggrant redogöra för samtliga steg i 
intervjuprocessen. Eftersom vi har bifogat de intervjuguider som användes vid 
intervjutillfällena (Bilaga 1 och 2) och redovisat det viktigaste ur intervjuerna samt 
tillvägagångssättet, anser vi att vi möter kravet om hög reliabilitet.  
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Kapitel Fyra: 4 Resultat 
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I detta kapitel redovisas resultatet från den empiriska undersökning som utförts. Följande 
sammanfattar det insamlande intervjumaterial från respondenterna framförda under 
respektive företag. Eftersom både medverkande företag och individer ska vara anonyma har 
fiktiva företagsnamn och förnamn används.       

 

4.1 Fallstudie ett: SJÄLVRISK AB 

Självrisk AB är ett försäkringsbolag med ca 3500 medarbetare över hela Sverige. Företaget är 
ett fullsortimentsbolag och säljer alla typer av försäkringar samt sparande- och 
pensionslösningar.  

 

4.1.1 Intervju med ”Adam” – säljledare 

Adam har arbetat inom företaget sedan 1995 och är säljledare för ombudsverksamheten med 
ansvar för Medelpad. Ombudsverksamheten består av säljare som besöker kunder på 
arbetsplatser och i hemmet. Förutom ombud berättar Adam att företaget har flera olika 
försäljningskanaler. Telemarketingavdelningen är en telefonkanal som endast jobbar med 
utgående samtal till privatkunder och ofta med speciellt riktade kampanjer. Kontorssäljare tar 
emot i förväg inbokade besök på kontoret. Kundtjänst tar emot inkommande samtal och står 
både för service och försäljning av enklare produkter så som villa- och bilförsäkringar.  
Kundtjänst står även för det personliga mötet då kunden kommer in på kontoret. Företaget har 
även speciella företagssäljare som säljer mot företag. Försäljning av enklare produkter sker 
även på Internet, men enligt Adam endast i begränsad utsträckning. 

De enklare försäkringarna som villa-, bil- och hemförsäkring säljs via samtliga kanaler medan 
mer avancerade produkter som livförsäkringar samt pensions- och sparandelösningar säljs 
endast av ombuden och kontorssäljarna. Anledningen till detta är att det enligt lag krävs ett 
rådgivnings- och placeringscertifikat för att få sälja vissa typer av produkter. Företaget 
använder sig av samma priser och avgifter över alla kanaler. De använder sig inte av 
tidsbegränsade rabatterbjudanden eller liknande utan har ett bonussystem där kunderna får 
rabatt om de har fler än en produkt i företaget.  

Adam berättar att typen av lön skiljer sig åt beroende på vilken kanal säljarna arbetar på i 
företaget. Som ombud och säljare vid telemarketingavdelningen är lönen enbart 
provisionsbaserad. Kontorssäljare har endast fast lön och medarbetarna på kundtjänst har till 
största delen en fast lön men en liten del är provisionsbaserad. 

 Säljare på ombudssidan får en engångssumma för de kunder de besöker, en så kallad 
besöksersättning. Denna får de oavsett om besöket leder till försäljning eller inte. Utöver detta 
får de provision på de produkter de säljer. Adam berättar att det endast är ett fåtal säljare som 
har detta som ett heltidsjobb, många har andra jobb vid sidan om. 

Adam tror att anledningen till att de har provision är att det är vedertaget inom säljyrket sedan 
många år tillbaka och är ett sätt att jaga på de anställda. Han kan inte tänka sig att sälja på 
något annat sätt än att sälja med provision och ser ingen nackdel med det.  



 

Adam säger sig inte vara medveten om några direkta konflikter mellan kanaler men menar att 
det kan uppstå lite olyckliga situationer kanalerna emellan. Han ger som exempel att det 
ibland händer att säljarna på telemarketingavdelningen kontaktar kunder som redan är besökta 
av ombuden. Enligt Adam så sker detta dock sällan och han tror att det är ofrånkomligt att det 
händer någon gång ibland. Säljarna försöker motverka detta genom att bland annat göra 
noteringar i datasystemet. Företaget har inga rutiner för hur konflikter ska lösas utan det görs 
från fall till fall men man försöker motverka konflikter genom att skicka ut kundkort till de 
olika försäljningsavdelningarna och på så sätt förhindra att säljarna slåss om samma kunder. 
De olika kanalerna inriktar sig dessutom mot kunder i olika åldersgrupper och olika 
geografiska områden.  

Enligt Adam så har företaget använt sig av Internetförsäljning i ungefär fem år. Han ser inte 
Internet som ett hot mot sin försäljning eller sin arbetsgrupps uppsatta mål. Han tror dock att 
prisskillnader mellan kanalerna skulle vara skäl till potentiell konflikt.  Skulle Internet vara 
billigare så föreställer sig Adam ett scenario där en säljare gör ett kundbesök, kunden får den 
personliga servicen i besöket men köper sedan produkten på Internet. I denna situation blir 
både säljaren och företaget drabbade, säljaren som blir av med sin provision på sålda 
produkter och företaget som får betala ut besöksersättning utan att få så kallad 
”prioförsäljning”. Det skulle också bli väldigt svårt att mäta resultatet av besöken eftersom 
endast den kanal där försäljningen sker får tillgodoräkna sig resultatet.  

Kommunikationen mellan medarbetarna på de olika kanalerna sträcker sig till tillfälliga 
gemensamma utbildningar och säljträffar. Medarbetarna samarbetar via ett 
vidareförmedlingssystem. De som tar emot inkommande samtal har krav på sig att 
vidareförmedla kunderna till lämpliga kanaler utifrån det ärende kunden har samt om de ser 
en möjlighet till merförsäljning.   

Enligt Adam så har företaget inga specifika rutiner vid hantering av klagomål. Kundklagomål 
hanteras i första hand av närmsta chef. Om problemet inte kan lösas kopplas 
Kundombudsmannen in som neutralt bedömer situationen. Personalklagomål hanteras i första 
hand av arbetsledaren och annars av facket.  

 

4.1.2 Intervju med ”Bertil” – kontorssäljare 

Bertil har arbetat inom företaget sedan 1999 och jobbar sedan en tid tillbaka som 
privatrådgivare. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är pensions- och penningplaceringar men 
eftersom han arbetat som ombud tidigare säljer han även övriga produkter.  Han träffar sina 
kunder via inbokade besök på kontoret.  

Ingen del av Bertils lön är provisionsbaserad men om kontorssäljarna klarar en viss del av 
budgeten efter ett halvår får de en bonus. Som ombud hade han enbart provisionslön och hade 
oregelbundna arbetstider som ofta var på kvällstid. Han trivs mycket bättre med sitt 
nuvarande jobb, vanliga kontorstider och med fast lön. ”Som provisionssäljare kan man tjäna 
mer” men Bertil värdesätter tryggheten före lönen.  

Förutom de kanaler som Adam berättade om så nämnde Bertil att företaget också använder 
sig av TV-reklam, fackföreningsorganisationer, idrottsföreningar och bilfirmor för att nå ut till 
kunder.  Medlemmar i fackföreningar får möjlighet till försäkringsgenomgångar under 
arbetstid och bilfirmor erbjuder försäkringar i samband med bilköp. Kontakt sker även via 
utskick och försäkringsbrev.  
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Bertil tycker inte att Internet är en viktig kanal, han anser att när kunder ska gå igenom sina 
försäkringar och sitt sparande är det väldigt viktigt att man går igenom hela grunden så att de 
förstår uppbyggnaden av hela pensionsförsäkringssystemet och socialförsäkringssystemet i 
Sverige. ”Det kan man aldrig läsa sig till på Internet” menar han. De enklare produkterna 
kan kunderna dock teckna via Internet men det personliga skyddet är svårare.  Den kontakt 
Bertil har med Internetkanalen i sitt dagliga arbete är att han hjälper kunder att få 
inloggningsuppgifter till sitt Internet-kontor, där de kan se alla sina försäkringar och sparande 
samt byta fonder m.m.   

Bertil har en kontinuerlig kontakt med medarbetare vid olika kanaler. Till största del sker 
kommunikationen via det vidareförmedlingssystem som finns. Företaget har infört ett 
bonussystem på vidareförmedlingarna där de som förmedlar får poäng om förmedlingen leder 
till försäljning. Poängen mäts och alla avdelningar i företaget jämförs. På kontoret där Bertil 
arbetar samarbetar medarbetarna på de olika kanalerna. Om Bertil till exempel säljer en 
produkt som han inte får någon poäng för, brukar han ge den till någon annan på kontoret som 
kan dra nytta av poängen. Samma sak sker åt andra hållet, har de andra något som inte 
kommer dem till godo så ger de det till honom.  
Medarbetare i samma säljgrupp har kontinuerliga möten och träffar. Detta sker dock sällan 
grupper emellan förutom en gång per år då de har en stor upptakt för hela marknadsområdet. 
Bertil tycker att medarbetarna skulle kunna ha mer nytta av varandra än vad de har idag, 
exempelvis att via telefon och e-post hjälpa och tipsa varandra. Han tycker att det finns 
mycket företaget skulle kunna göra för att öka samarbetet mellan medarbetare, som inte görs. 
Han tror att detta beror på att vissa har provision och andra inte, vilket gör det svårt att dela 
upp kunderna. Bertil tror också att kommunikationen skulle kunna fungera bättre om det bara 
fanns en säljchef istället för tre som det är idag.  

Bertil anser inte att man slåss om samma kunder. De avdelningar som säljer samma produkter 
har kunder som är uppdelade efter postnummer. Skulle han stöta på en kund som en annan 
medarbetare redan varit i kontakt med låter han den kunden vara. ”Sunt förnuft bara, man kan 
ju inte slåss om kunderna”.  Bertil säger dock att det kanske inte är likadant tänkande på alla 
kontor och det kan bli problem när vissa jobbar på provision och andra har fast lön. Bertil tar 
ett exempel från tiden då han jobbade som ombud. Då kunde han få vidareförmedlingar från 
telemarketingavdelningen för att sälja sparandelösningar, medan de redan hade sålt de enklare 
produkterna.  Där upplevde Bertil att det blev en konflikt eftersom han också hade provision 
på de enklare produkterna och kände sig snuvad på ”godbitarna”. Denna typ av konflikt 
upplever han dock inte i sitt nuvarande arbete. Bertil menar att det är viktigt att medarbetarna 
som vidareförmedlar endast förmedlar de kunder som är intresserande, så att det inte bara görs 
för att få en ”pinne i statistiken”.  

Bertil ser inte Internet som ett konkurrensmedel i det dagliga arbetet. Han arbetar mycket med 
äldre kunder som oftast inte använder Internet så mycket. Han får dessutom väldigt lite poäng 
för de produkter som även säljs via Internet. Bertil tror att Internet i framtiden kan bli en 
större hotbild när produktutbudet utökas och den yngre och mer datavana generationen blir 
äldre. Han tror även att prisskillnader mellan kanaler skulle vara ett problem. Om Internet 
skulle ha lägre priser skulle det ställa högre krav på vad kontoren har att erbjuda kunderna.  
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4.1.3 Intervju med ”Cecilia” – gruppchef för kundtjänst 

Cecilia har arbetat i företaget i snart 18 år och är gruppchef för kundtjänst. Som gruppchef är 
hon ansvarig för att kundtjänstgruppen når sina mål, hon har dock inget personalansvar. 
Kundtjänst arbetar med inkommande samtal från kunder och svarar på ”alla frågor kunderna 
kan tänkas ha”. 

Medarbetarna i kundtjänst har till största delen fast lön men har en liten del som är 
provisionsbaserad. På grund av det ansvar Cecilia har, hinner hon inte ta lika många 
kundsamtal som de andra på kundtjänst, vilket påverkar hennes provision. Hon berättar att 
den duktigaste säljaren tjänar ca 2000 kronor extra per månad i provision. Cecilia tycker att 
det är positivt med provision på det sätt som de har nu. Skulle dock provisionsdelen öka ser 
hon en fara i att den årliga lönestegringen skulle stagnera.  

Cecilia ser ett par sortimentsskillnader mellan kanalerna och ger som exempel att vissa typer 
av bilar kan vara svåra att ”klassa” på Internet, som då hänvisar till kundtjänst. Tidigare sålde 
kundtjänst även livförsäkringar, vilket krävde ständiga uppdateringar av medarbetarna. 
Cecilia tycker att det är skönt att den biten nu tagits bort från deras kanal. Kundtjänst har en 
väldig spännvidd och måste kunna allt om bilförsäkringar, villaförsäkringar, vattenskador, hur 
vägverket fungerar, kollektiva försäkringar, förbundsavtal m.m. En annan skillnad mellan 
kanalerna kan vara att Internet ibland har kampanjer, där de erbjuder en något lägre premie 
vilket inte kundtjänst kan matcha. 

Cecilia kan känna viss konkurrens från Internet, hon menar att om Internet tar över allt behövs 
inte kundtjänst. Det kommer dock dröja, menar hon, eftersom många tycker att det är 
komplicerat att handskas med försäkringar. Hon ser också Internet som ett hjälpmedel då det 
avlastar kundtjänst som har fullt upp och som ett måste för att företaget ska kunna överleva i 
konkurrensen med andra försäkringsbolag.  

Cecilia tycker att kommunikationen mellan medarbetarna i de olika kanalerna fungerar bra 
och att de via telefon och e-post hämtar kunskap från varandra. Enligt Cecilia arbetar 
företaget med att förbättra kommunikationen mellan medarbetarna, till exempel ska de införa 
en funktion på sitt intranät där varje medarbetare på de olika kanalerna ska kunna specificera 
vilken information som är mest intressant för dem, så att denna visas då de loggar in.  

Cecilia upplever att man ibland slåss om samma kunder i de olika kanalerna. Till exempel om 
en säljare har lagt upp en offert på en försäkring för en kund, men inte tecknat den, så kan en 
annan säljare teckna försäkringen om kunden ringer upp igen. Cecilia menar att detta inte är 
ett felaktigt beteende men att det ändå kan skapa spänningar mellan medarbetarna. Företaget 
har dock infört tydliga rutiner för att medarbetarna inte ska bli arga på varandra. Annat var det 
för 15 år sedan, då var konkurrensen hård mellan de olika kanalerna. Medarbetare på 
kundtjänst hade då ett mer administrativt arbete och kunde bli utskällda av säljare om de sålde 
något.  
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4.1.4 Intervju med ”Dagny” – kundtjänstmedarbetare 

Dagny har arbetat i företaget sedan 1999. Under åren har hon jobbat på olika avdelningar men 
har nu den senaste tiden jobbat på kundtjänst.  
Dagny har en fast lön men får provision på viss merförsäljning, detta sker både i form av en 
gruppbonus och en privat bonus. Gruppbonusen är på 1000 kronor i månaden och erhålls om 
alla kontor i området når sina uppsatta mål. Dagny tycker att detta är ett bra belöningssystem 
då hon kan påverka sin lön. Hon tror dock att gruppbonusen kan skapa stress hos en del 
medarbetare eftersom vissa är nöjda med sin nuvarande lön och kämpar inte för att uppnå 
bonusen, medan andra ”sliter ihjäl sig”. Dagny tycker att medarbetarna på det här kontoret 
kämpar hårt och mot samma mål men eftersom det krävs att alla kontor i regionen uppnår 
målen för att bonusen ska delas ut, blir det missnöje bland kontoren om något kontor inte 
sköter sig. ”Då kan det bli vissa som tittar snett på de kontoren”. 

Dagny nämner att det är via telefon, Internet och post som företaget gör sig tillgänglig på ut 
till kund. ”Snart blir det väl SMS kan jag tänka mig.”  Företaget använder sig ibland av 
kampanjer, till exempel villalarm, då kundtjänst får kundlistor över vilka hushåll de ska ringa 
ut till och erbjuda villalarm.  

Dagny upplever att de som arbetar med provisionsbaserad lön jobbar på ett annorlunda sätt än 
de med fast lön. När det endast är pengarna som styr kan det ibland leda till felaktiga 
handlingar bland säljarna. Företaget har haft problem med att säljare har tecknat försäkringar 
åt kunder som endast velat ha en offert, något som inte skulle hända i kundtjänst där de har 
fast lön. Dagny tycker att företaget har tagit tag i problemet och numera måste de upprörda 
kunderna kopplas direkt till ansvarig chef för att reda ut ärendet.  

Dagny tycker inte att medarbetarna på de olika kanalerna har något samarbete. De kopplar 
samtal och mejlar varandra men träffas sällan.    

Enligt Dagny konkurrerar inte Internetförsäljningen med hennes jobb. Hon upplever att 
kunderna oftast vill ha den personliga kontakten och veta att det blir riktigt. Som exempel är 
det jättemånga som tecknar en försäkring över Internet under helgen och sedan ringer in på 
måndagen för att se att det blev rätt. Hon tror inte att Internet kommer att ta över eftersom det 
är svårt att tolka försäkringsvillkor, ibland måste till och med de själva ta hjälp för att förstå 
alla olika vinklingar.  

 

4.1.5 Intervju med ”Erik”  kundtjänstmedarbetare 

Erik har arbetat i företaget i över åtta år. Sedan två veckor tillbaka jobbar han på kundtjänst 
och före det jobbade han på telemarketing avdelningen. Nu har han fast lön till skillnad från 
sin tid som säljare då han enbart hade provision. Enligt Erik så är det väldigt krävande att 
varje månad börja med en lön på noll kronor och omsättningen på personal var hög på 
avdelningen. Utav 100 säljare var det endast fyra stycken som jobbat där längre än honom. 
Han känner att det jobb han har nu är något han kan ha hela livet.  

Erik tycker att det är sporrande med provision och tycker att man anstränger sig mer för att 
sälja. ”Kan jag få lite mer, så försöker ja också lite grann mer”.  Han förstår att det kan bli ett 
stressmoment för andra och det var tydligt att många tyckte att det var jobbigt att börja om 
från noll varje månad. Han tror att mycket handlar om hur man är som person.  
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Erik upplever verksamheten som väldigt uppdelad, säljarna för sig och kundtjänst för sig. Den 
mesta kontakten sker då de kopplar samtal och hänvisar kunderna vidare. Han har inte riktigt 
hunnit skaffa sig någon uppfattning om kommunikationen fungerar bra eller dåligt.  

I sitt tidigare jobb som säljare upplevde Erik konflikter mellan olika kanaler. Han berättar att i 
början av sin tid som säljare skickade säljarna ut offerter till kund. Kunden hade en månad på 
sig att fundera och hörde de av sig inom en månad så gick provisionen till säljaren som 
skickat offerten. Efter en tid ändrade företaget rutinen och offerten gällde då enbart 14 dagar 
för säljaren men fortfarande en månad för kunden. Skulle då kunden ringa in efter en månad 
gick säljaren miste om sin provision och istället fick den som tog emot samtalet poäng eller 
provision. Det hände även att säljarna på telemarketingavdelningen stal kunder från varandra. 
Företaget löste det problemet med att säljaren numera enbart har provision på direkt 
försäljning. Offerten som skickas ut till kund gäller fortfarande en månad för kunden. Erik 
tycker att villkoren för säljarna blev mycket sämre och att det ledde till mer interna konflikter. 
Nu när kunderna ringer in så slipper företaget betala ut provision till säljaren. Företaget löste 
ett problem men skapade ett annat, ”kundtjänst fick allt och vi inget”. 

I sitt dagliga arbete hänvisar Erik ofta kunderna till Internet. Han tycker att Internet är bra för 
kunderna men ibland kan det bli fel när de ska fylla i uppgifter. Gör han det åt dem vet han att 
det blir rätt. Internetförsäljningen är också bra för företaget, eftersom de slipper betala ut 
provision åt säljarna. Om kunderna fortsätter att köpa på Internet förlorar han sin provision, 
”men det är ju egentligen bara egotänk”.   

 

4.2 Fallstudie två: DOJAN AB 

Dojan AB är ett skoföretag som ingår i en koncern med ca 1000 anställda. Företaget har ca 50 
butiker i Sverige och Norge.  

 

4.2.1 Intervju med ”Flora” – butikschef 

Flora har arbetat som butikschef sedan butiken öppnades i oktober 2007. Företaget använder 
sig av försäljning över Internet och i butiker. Det finns även möjlighet att beställa över 
telefon, detta används dock sällan eftersom det är mycket dyrare då extra avgifter tillkommer. 
Bortsett från extra avgifter så har företaget samma priser i alla kanaler och alla riktar sig mot 
samma målgrupper. Företaget marknadsför sig genom utskick av reklamblad och via radio 
samt ibland med annonser i tidningar.  

Företaget använder sig inte av provisionsbaserad lön, tanken är att alla medarbetare ska vara 
jämlika, ingen ska tjäna mer än någon annan. Själv skulle hon inte vilja ha provision.  
Flora är inte medveten om några konflikter mellan kanalerna. Hon tror att man väljer att 
handla antingen i butik eller över Internet, oftast beroende på vart i landet kunden bor.  Hon 
tror inte att det finns någon större risk för att kunderna kommer in i butiken och provar för att 
sedan åka hem och beställa över Internet, eftersom de inte tjänar någonting på det. Det skulle 
däremot kunna hända om de hade olika priser på de olika kanalerna. Butiken får ingen del 
utav den försäljning som sker över Internet utan har sina egna mål de ska uppnå. Företaget har 
”integrerat” kanalerna så det är möjligt att kunden till exempel köper en vara över Internet 
men kan byta eller lämna tillbaka den i en butik.  
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Enligt Flora så har medarbetarna i de olika kanalerna ingen kontinuerlig kontakt med 
varandra. Hon tror att det beror på att butikerna ligger så långt ifrån varandra, den närmsta 
grannen är den butik som håller på att öppnas i Östersund.  

Kampanjer sköts centralt och samkörs prismässigt oftast mellan Internet och butikerna. 
Sortimentet kan dock skilja mellan kampanjerna, beroende på vad som sålts slut eller inte. 
Flora känner att Internet är ett komplement till butiksförsäljningen eftersom de inte har 
butiker överallt i landet. I Norrland finns det endast fyra butiker medan det finns fler i södra 
Sverige  

 

4.2.2 Intervju med ”Greta” – butikssäljare  

Greta har jobbat som säljare i butiken sedan den öppnades hösten 2007. Tidigare har hon 
arbetat i en annan av koncernens butiker i över två år. Hennes arbetsuppgifter varierar, allt 
från försäljning och varuhantering till kontorsarbete.  
Om en kund frågar efter en vara som sålts slut skulle Greta ta reda på om den finns på 
huvudlagret och om de ska få hem den till butiken samt ber kunden återkomma när den har 
kommit in. Bor kunden långt borta tar de kundens telefonnummer och ringer upp när varan 
kommit.  

Greta har fast lön och tycker att det är bra att hon inte har provision. Hon tror inte att 
provisionsbaserad lön skulle passa bra i en sådan sorts butik. 

De skillnader mellan kanalerna Greta är medveten om är att butikerna inte har samma breda 
sortiment som Internet, men mellan butiker finns inga sortimentsskillnader. Enligt Greta ska 
det inte finnas några prisskillnader mellan kanalerna men vid enstaka fall om till exempel 
butiken endast har tre par skor kvar av en modell och inte kommer få in några fler så får de 
sätta priset själv. Men oftast är det ett genomgående prissänkningssystem de har.  
Greta tycker inte att det är ett problem att Internet har ett större sortiment eftersom det är så 
lätt för kunden att beställa hem. Det är dessutom väldigt få modeller det handlar om. Hon ser 
ingen konkurrens från andra kanaler och känner inte att Internet riskerar att ta hennes jobb, 
eftersom företaget sålt ganska länge via Internet och hon har inte märkt av någon konkurrens. 
Hon tror att de jämna prisnivåerna mellan de olika kanalerna är ett sätt för företaget att 
motverka konflikter. 

Greta håller koll på aktuella annonser och kampanjer via företagets interna hemsida. Det 
måste hon göra för att kunna göra i ordning i butiken eftersom de måste ”fronta” med de varor 
som utannonseras.  

Det är butikschefen som har den främsta kontakten med andra butiker. Säljarna i varje butik 
har en gemensam e-post-adress och mejlar varandra för att sprida nya idéer, det kan vara 
bilder på en snygg skyltning som de vill visa upp. Hon tycker att kommunikationen fungerar 
bra.  
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4.2.3 Intervju med ”Helena”  butikssäljare 

Helena arbetar deltid som butikssäljare sedan butiksöppningen hösten 2007. Hennes 
arbetsuppgifter är att ta hand om kunder, ge dem service, stå i kassan, ta emot och packa upp 
varor, fylla på i butiken, flytta om och hålla fint. 
Om en kund skulle fråga efter en vara som sålts slut skulle Helena se efter om varan finns på 
huvudlagret och om de ska få hem den till butiken. Annars undersöker hon om den finns i en 
annan butik eller tipsar kunden om att beställa varan på Internet.  

Helena har en fast lön och tycker att det är bra. Hon kan tänka sig att det skulle vara roligt 
med provision om hon skulle vara väldigt bra på att sälja skor. ”Aldrig fel med lite mer 
pengar.” Helena berättar att företaget försöker aktivera säljarna med hjälp av olika 
säljaktiviteter bland likvärdiga butiker, men visste inte vem som vann den senaste tävlingen 
eller vad vinsten var. Hon skulle gärna se att företaget anordnade fler tävlingar.   

Helena kan tycka att det ibland är problematiskt att Internet har ett större sortiment än 
butikerna, speciellt då en kund kommer in i butiken och frågar efter en modell som enbart 
säljs över Internet. ”Då känns det ju lite jobbigt.” Helena ser ändå Internet som ett hjälpmedel 
och inte som ett konkurrensmedel.  

Helena håller koll på de olika kampanjerna via e-post. Enligt henne kan kunden få samma pris 
på en kampanjvara på Internet om de skulle ha samma sko i butiken.  
Företaget skickar kontinuerligt ut resultatlistor över hur det går för alla butiker. Övrig 
kommunikation sker via telefon och e-post.  
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Kapitel Fem: 5 Analys 
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I detta kapitel redovisas analysen av den kvalitativa undersökningen som genomförts. Här ska 
vi koppla ihop empirin med teorin. Först analyseras företagen var för sig och sen jämförs de 
båda.  

 

5.1 Analys av SJÄLVRISK AB 

Självrisk AB använder olika typer av lön till sina medarbetare, en del har enbart provision, 
vissa enbart fast lön och andra en kombination av de båda. Det är ombuden och 
telemarketingsäljarna som enbart har provisionsbaserad lön. Medan Adam inte kan tänka sig 
något annat än att arbeta med provision har både Bertil och Erik bytt jobb för att få en 
tryggare tillvaro. Enligt Adam är det många av hans kollegor som har andra jobb vid sidan av 
jobbet på Självrisk AB. Detta tror vi beror på att det är väldigt påfrestande att inte ha någon 
fast lön att räkna med, speciellt för den som har mycket fasta kostnader som exempelvis hus 
och familj. Det kan däremot vara ett bra sätt att tjäna extra pengar.  

Medarbetarna på kundtjänst har till största delen fast lön och en liten del som är 
provisionsbaserad. Både Cecilia och Dagny är positiva till kombinationslönen, de tycker att 
det är bra eftersom de kan påverka sin lön. Det finns dock en rädsla för att om deras provision 
ökar så kommer deras grundlön stagnera, och det vill man inte. Den allmänna uppfattningen 
bland medarbetarna på Självrisk AB är att det är sporrande att arbeta med provision eftersom 
man jobbar för sin egen del. Däremot verkar den typ av provision och bonus som bygger på 
ett gemensamt resultat leda till stress och osämja. En situation där ett kontor tittar snett på ett 
annat eftersom de upplever att de inte bidrar till uppnå bonusen skulle kunna klassas som en 
känd konflikt. De bakomliggande anledningarna kan vara rollmissförhållanden, 
förväntningsavvikelser och oförenliga mål eller en kombination av dessa. 
För att motverka dessa konflikter bör företaget byta ut alla typ av gruppbonus och 
grupprovision mot individuella bonusar och provisioner. Ett annat förslag till åtgärd är att 
bibehåller gruppbonus och grupprovision men enbart inkluderar de säljare som vill vara med i 
dessa grupper. Företaget verkar aktivt vilja trigga sina medarbetare till bättre prestationer 
genom att alla medarbetare i de olika kanalerna har chans till någon form av bonus. Vi tycker 
att det är bra då de ambitiösa medarbetarna får lön för sin möda. Det blir upp till var och en att 
bestämma om de vill sträva efter de extra slantarna eller inte.  

Det framgick av en intervju att säljarna på telemarketingavdelningen stal kunder från 
varandra. Detta skapade naturligtvis irritation mellan medarbetarna på avdelningen. Företaget 
tyckte sig lösa konflikten genom att ta bort möjligheten för säljarna att få provision på annat 
än direktförsäljning. Det resulterade i att kundtjänst fick provision på alla kunder som 
funderat och återkommit till företaget. Det fick medarbetarna på telemarketingavdelningen att 
titta snett på de i kundtjänst och känna att de blev ”snuvade på konfekten”. Dessutom ledde 
detta till att vissa säljare tecknade försäkringar då kunderna endast hade begärt en offert, 
vilket så klart skapade upprördhet hos kunderna. Konflikten eskalerade och blev mycket 
allvarligare än tidigare eftersom företagets kundrelation blev lidande och konflikten kan 
klassas som en upplevd konflikt. De bakomliggande anledningarna skulle kunna vara 
resursbrist och oförenliga mål.  



 

Självrisk AB misslyckades i detta fall med att hålla konflikten inom företaget. Det verkade 
dock medvetet om denna konflikt då de infört rutiner för att komma till rätta med problemet. 
De agerade, som Rosenbloom (2004) förespråkar, istället för att endast lämna konflikten ifred.   
Vi tycker även att Självrisk AB bör genomföra förebyggande åtgärder genom att införa strikta 
direktiv och eventuellt införa något reprimandsystem. Vi tycker också att företaget kunde 
införa någon slags garantilön för de säljare som idag endast har provision. Dessa åtgärder 
skulle kunna motverka dessa ”desperata” handlingar samt sänka den höga 
personalomsättningen.  
Företaget har dock aktivt försökt motverka kanalkannibalism genom att rikta in de olika 
kanalerna mot kunder i olika åldersgrupper och geografiska områden.  

Det råder delade meningar bland medarbetarna om de har kontinuerlig kontakt eller inte och 
hur samarbetet fungerar. Den största delen av kontakten verkar ske mellan e-post och telefon 
samt ett fåtal träffar. Vi anser att det är viktigt att kommunikationen fungerar bra i företaget 
för att minska de interna konflikter som kan uppstå mellan medarbetare. En av de 
bakomliggande orsakerna till konflikt är ju också enligt Rosenbloom (2004) 
kommunikationssvårigheter. Om man skapar goda relationer mellan medarbetarna så minskar 
det risken att man ”snor varandras kunder” och ökar istället viljan att hjälpa varandra.  Det 
verkar vara en god arbetsstämning bland medarbetarna på det besökta kontoret, samarbetet 
och lojaliteten är stor, till exempel delar de med sig av poäng. Vi tycker dock att företaget bör 
införa fler kontorsmöten istället för enbart säljgruppmöten för att medarbetarna ska kunna få 
tillfällen att dela med sig av kunskap och idéer. En annan form av kontakt mellan 
medarbetarna sker via ett vidareförmedligssystem. Det verkar vara ett bra sätt att ”dela på” 
kunderna men vi finner två typer av konflikt med detta system:  

‐ Det skapar en osämja om den medarbetare som har den första kontakten med kunderna 
”snor åt sig alla godbitar” och lämnar de svåra och krångliga produkterna till nästa 
medarbetare. Detta leder till kända konflikter som grundar sig på medarbetarnas 
oförenliga mål.  

‐ Det händer att vidareförmedlingar görs utan att kunden egentligen är intresserad, 
vilket kan skapa irritation från kundens sida och slösar tid för medarbetaren som tagit 
emot vidareförmedlingen. Det uppstår en upplevd konflikt på grund av oförenliga mål 
och rollmissförhållanden.   

Risken för dessa båda situationer skulle minska om medarbetarna inte endast hade 
provisionsbaserad lön. Då skulle de troligen inte känna att någon snott deras ”godbitar” eller 
att de måste vidareförmedla någon för statistikens skull.  
Felaktiga vidareförmedlingar behöver dock inte enbart bero på att man vill ha en ”pinne i 
statistiken” utan kan även bero på brist på kunskap eller att medarbetaren inte lyssnat på 
kunden, och kan leda till konflikter grundat på kommunikationssvårigheter. Detta problem 
skulle kunna avhjälpas med hjälp av utbildning och tydligare rutiner.  

Medarbetarna känner sig i dagsläget inte hotad av Internetförsäljningen utan ser Internet som 
ett komplement i sitt dagliga arbete. Däremot finns en oro för hur utvecklingen av 
Internetförsäljningen i framtiden kan påverka deras jobb. Den här branschen verkar inte 
påverkas av Internetutvecklingen i samma grad som övriga branscher, där Internet tenderar att 
konkurrera ut butiker. Det kan bero på att produkterna är så pass avancerade att kunderna vill 
ha personlig kontakt och rådgivning. Lagen som kräver att säljarna av vissa typer av 
produkter måste vara certifierade är ytterligare en sak som minskar risken för att 
Internetförsäljningen ska ta över i denna bransch. 
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Självrisk AB har samma priser över alla kanaler med undantag av vissa kampanjer. Detta tror 
vi är en bra prisstrategi för att motverka konflikter mellan kanalerna. Samtliga respondenter 
trodde också att prisskillnader mellan kanaler skulle vara en risk för konflikt. Vi uppfattade 
vissa tendenser till att de med provisionsbaserad lön i detta fall var rädd för att gå miste om 
sin provision medan de med fast lön verkade mer oroliga för att Internet i så fall skulle ta över 
deras jobb.  

Självrisk AB verkar inte ha några rutiner för upptäckandet av konflikter. De använder sig av 
en ad hoc-lösning där man löser problem från fall till fall.  Eventuella klagomål skickas vidare 
till närmsta chef. Något Självrisk AB borde införa är en ”klagomur”, ett system där 
medarbetarna kan föra in de klagomål, både från kund och medarbetare, som inte 
vidarebefordras till cheferna. Det blir ett sätt att avlasta medarbetaren som tagit emot 
klagomålet istället för att bära det inom sig. Om alla klagomål bearbetas ökar chansen att 
upptäcka begynnande konflikter.  

 

5.2 Analys av DOJAN AB 

Dojan AB har försäljning i huvudsak via Internet och butik. Butiken i Sundsvallsområdet är 
relativt nyöppnad och öppnades för ungefär ett halvt år sedan. Medarbetarna på Dojan AB har 
fast lön och tanken är att alla medarbetare ska vara jämlika. Vi tycker att det är en bra tanke 
och tror att den minskar risken för avundsjuka mellan medarbetarna. En av medarbetarna 
uttryckte dock ett intresse för provisionsbaserad lön, vi uppfattade dock att det skulle vara i 
form av ett komplement till den fasta lönen. I stället för provision framkom det från 
intervjuerna att företaget använder sig av säljaktiviteter. Detta tycker vi är ett spännande sätt 
att motivera medarbetarna utan att skapa konflikter i gruppen. Uppfattningen vi fick var dock 
att aktiviteterna inte var seriösa nog att locka medarbetarna till att delta, eftersom dessa 
aktiviteter endast nämndes av en respondent som dessutom inte visste vem som vunnit senaste 
tävlingen eller vad vinsten var. Vi tycker att Dojan AB borde införa mer säljaktiviteter och 
tävlingar och anstränga sig mer för att locka medarbetarna att delta. Men vinsterna ska vara på 
en sådan nivå att det inte skapar stress och osämja bland medarbetarna. Vidare tycker vi att 
det är bra att företaget skickar ut resultatlistor ut till butikerna vilket kan skapa ett större 
intresse bland medarbetarna för företagets verksamheter utanför den egna butiken.  

Dojan AB har samma priser över alla kanaler. Kampanjer sköts centralt och samkörs 
prismässigt. Detta tror vi är en anledning till att säljarna inte känner något hot från 
Internetförsäljningen, kunderna tjänar ingenting på att köpa produkten vid en kanal över 
någon annan. Därmed är risken inte så stor att en kanal stjäl kunder från en annan kanal. Flora 
uttrycker dock en oro för att detta skulle kunna bli aktuellt om det skulle vara olika priser i 
olika kanaler.  

De problem medarbetarna kan se med Internetförsäljningen är att sortimentet är bredare på 
Internet. Vi tycker att det är en strategisk miss från företagets sida eftersom det tvingar kunder 
till en speciell kanal och därmed begränsar kundens valmöjlighet. Det här kan klassas som en 
upplevd konflikt som beror på resursbrister.     
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Vi frågade säljarna på Dojan AB vad de skulle göra om en kund frågade efter en produkt som 
sålts slut i butiken. Detta för att se om säljarna skulle hänvisa kunden till Internet. Vi tycker 
att säljarna borde kunna hänvisa till Internet med tanke på att de har fast lön och dessutom 
inte ser Internet som ett hot mot sitt jobb. De bör därför ha kundens bästa i åtanke och tillgodo 
se deras behov. Tanken med multikanalstrategi är att kanalerna ska samarbeta. Endast en av 
säljarna svarade att hon skulle hänvisa kunden till Internet och detta som sista alternativ. Det 
tycker vi är lite märkligt och företaget skulle behöva integrera medarbetarna mera i 
kanalsamarbetet.  
En positiv sak med Dojan AB är att man kan köpa en produkt i en kanal och byta eller lämna 
tillbaka den i en annan kanal. Det ser vi som en långt gången och avancerad kanalintegration 
som inte många företag i Sundsvallsområdet har genomfört.  

Dojan AB riktar alla sina kanaler mot samma målgrupp. Detta borde innebära en ökad risk för 
kanalkannibalism. Problemet kan dock vara olika stort i norra respektive södra Sverige. I 
Norrland där företaget har väldigt få butiker hjälper Internetförsäljning företaget att nå ut till 
en bredare marknad. I södra Sverige däremot där butiktätheten är större finns en risk för 
kanalkannibalism.  

Det råder blandade åsikter om hur bra kommunikation medarbetarna har med varandra mellan 
kanalerna. Den huvudsakliga kommunikationen sker via telefon och e-post, medarbetarna 
sprider information via mejl. I och med att butiken är så pass ny är det inte så konstigt att 
kommunikationen inte riktigt kommit igång. Gemensamma träffar, fester och utbildningar 
kanske är planerat längre fram.  

 

5.3 Korsanalys  

Huruvida prisskillnader påverkar kanalkonflikter eller ej, har vi inte kunnat undersöka på det 
sätt vi önskat, då vi inte fått något företag som använder sig av prisskillnader mellan kanaler 
att ställa upp i vår fallstudie. Vårt resultat tyder ändå på att prisskillnader påverkar 
kanalkonflikter. För även om varken Självrisk AB eller Dojan AB använder sig av 
prisskillnader kände nästan alla respondenter att prisskillnader mellan kanaler, och då i 
huvudsak mellan butik och Internet, skulle medföra en ökad oro för att bli av med sin 
provision eller sitt jobb. Detta i sin tur tror vi skulle medföra att medarbetarna skulle dra sig 
för att hänvisa kunderna till Internet som en alternativ kanal. Även Friedman och Furey 
(1999) menar att om samma produkt är prissatt olika i olika kanaler kommer kunderna att 
migrera till en kanal med ett mer konkurrenskraftigt pris och att prisskillnader mellan kanaler 
är generellt förvirrande för kunderna.  
I och med att man klart och tydligt både på Självrisk AB och Dojan AB har en central 
prissättning motverkar företagen konflikter som kan uppstå på grund av oenighet om vem som 
har rätt att ta dessa beslut.  
 
Friedman och Furey (1999) menar att kanalmigration mellan direkta kanaler inte minskar 
företagets nettointäkter. Däremot kan det drabba enskilda butiker och kontor hårt. Friedman 
och Furey (1999) menar vidare att direkta kanaler kan skapa synergieffekter då de jobbar 
ihop. Det är då viktigt att medarbetarna i de olika kanalerna samarbetar och inte motverkar 
varandra.   
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Ett sätt att minska kanalkonflikt mellan Internet och butik är att använda sig av dual revenue 
credit som Friedman och Furey (1999) förespråkar. Ett sätt att genomföra detta i praktiken 
skulle vara att butiker får ta del av Internetförsäljningen utifrån kundernas postnummer. När 
en kund beställer över Internet måste den uppge adressuppgifter, företaget skulle då kunna 
tilldela en del av försäljningen till den butik som ligger närmast den adress kunden uppgivit. 
Även om detta inte kan minska det upplevda hotet att Internetförsäljningen stjäl säljarnas 
provision så kan det minska oron för att de ska bli av med sina jobb. Detta borde göra dem 
mer benägna att samarbeta med Internet. För Dojan AB skulle detta dessutom bli mer rättvist 
för de butiker som ligger i de mer glestbefolkade områdena, där tendensen bland kunderna 
tycks vara större att handla på Internet. 
 
Vi tror att provision bidrar till mer försäljningsfokus än kundfokus. I och med att det 
övergripande målet för den enskilde medarbetaren är att arbeta ihop sin lön, finns risken att 
allt för stor vikt läggs på försäljning för den medarbetare som har provisionsbaserad lön 
istället för att se till kundens bästa. Därmed bidrar provision till att medarbetarnas och 
företagets respektive mål inte stämmer överrens.  
Utifrån de intervjuer vi genomfört tyder resultatet på att det är fler konflikter i Självrisk AB 
som har provisionsbaserad lön, än i Dojan AB som har fast lön. De flesta konflikter vi har 
hittat i Självrisk AB har mer eller mindre anknytning till provision och bonusar. Därmed 
menar vi att provisionsbaserad lön påverkar kanalkonflikter i företag. 
Varken Självrisk AB eller Dojan AB har några rutiner för klagomålshantering. Förutom att 
det är viktigt att företaget hanterar de klagomål som kommer från kunder måste företaget även 
ha en rutin för att ta emot och bearbeta klagomål från medarbetare. Det är som McDonald 
(1999) förespråkar, viktigt att ha en nära och regelbunden kommunikation med medarbetarna 
för att kunna identifiera problem innan de skadar företaget.  
 

5.4 Övrig analys 

Att försöka fylla i vår analysmodell med företag var inte lika lätt som vi trott. Utifrån 
analysmodellen och de kriterier vi hade, gjorde vi efterforskningar på majoriteten av företagen 
som vänder sig till privatpersoner i Sundsvallsregionen. Vi undersökte företag i alla sorters 
branscher och konstigt nog så hittade vi inget företag som passade in i ruta B - ”inte 
provisionsbaserad lön samt prisskillnader mellan kanaler”. De potentiella företagen för vår 
undersökning visade sig passa in i analysmodellen utefter branschtillhörighet. I ruta A -
”provisionsbaserad lön samt prisskillnader mellan kanaler” hamnade alla elektronik- och 
vitvaruföretag. I ruta C - ”provisionsbaserad lön samt inga prisskillnader mellan kanaler” 
hamnade försäkringsbolagen. I ruta D - ”inte provisionsbaserad lön samt inga prisskillnader 
mellan kanaler” hamnade alla detaljhandelsföretag.   

Att inget av företagen som passade in i ruta A ville ställa upp i vår undersökning tror vi beror 
på att ämnet är känsligt för företag i den branschen. Det var ju i denna ruta vi förväntade oss 
mest konflikter.  

Utifrån de företag vi undersökte hittade vi som förväntat mer konflikter i det företaget som 
använde sig av provisionsbaserad lön än det företag som inte gjorde det. Eftersom vi endast 
undersökte ett företag i vardera ruta kan inga generaliseringar göras.  
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Kapitel Sex: 6 Slutsatser 
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I detta kapitel redovisas slutsatserna och vi besvarar problemformuleringen och uppsatsens 
syfte. Vi ger även ett antal förslag till vidare forskning.  

 

De kanalkonflikter vi kunde hitta på Självrisk AB är: 

‐ En känd konflikt i form av att gruppbonusen skapar osämja bland medarbetarna. 
‐ En upplevd konflikt grundat på att företaget försämrade säljvillkoren för 

telemarketingsäljarna. 
‐ En känd konflikt i form av att vissa medarbetare ”snor åt sig godbitarna” vid 

vidareförmedlingen. 
‐ En upplevd konflikt i form av felaktiga vidareförmedlingar. 

 
De kanalkonflikter vi kunde hitta på Dojan AB är: 

‐ En upplevd konflikt i form av att Internet har ett bredare sortiment. 

Utifrån det resultat vi fått fram i vår undersökning menar vi att provisionsbaserad lön 
påverkar kanalkonflikter. På grund av avsaknad av företag i undersökningen kunde inte en 
parameter undersökas. Det resultat vi har fått fram i vår undersökning, kopplat till den 
teoretiska referensramen, tyder dock på att även prisskillnader mellan kanaler påverkar 
kanalkonflikter.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att genomföra en undersökning där man lyckas fylla hela 
analysmodellen och således undersöker fyra företag. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en bredare undersökning där man 
undersöker fler företag i respektive ruta i analysmodellen, för att eventuellt kunna göra 
generaliseringar.  

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande undersökning där man 
undersöker andra parametrar som kan påverka kanalkonflikter, till exempel 
sortimentsskillnader.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide (Chef) 
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Namn: _________________________________ Datum: _________________ 
 
Företag: ______________________________  
 
 

1. Vilken är din position I företaget? Hur länge har du jobbat i företaget? Vad är dina 
arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
 

2. Kan du beskriva företaget och dess marknad. 
 

3. Vilka distributionskanaler används för att nå ut till kunder?  
 

a. Vilka är deras syften?  
b. Uppfyller de dessa? 
c. Vilka är skillnaderna mellan kanalerna? (prisskillnader, sortimentsskillnader) 

 
4. Använder företaget sig av provisionsbaserad lön? Förklara! 

a. Varför/varför inte? 
 

5. Finns det några konflikter mellan de olika distributionskanalerna som du är medveten 
om? 
 

a. Om ja, vad tror du att de beror på? 
b. Vilka tycker du är allvarligast? 
c. Ser du prisskillnader som en potentiell anledning till kanalkonflikter? 

 
6. Görs något aktivt för att motverka konflikter mellan kanalerna i företaget? 

 
7. Ser du Internet som ett hot mot butikens försäljning och förväntade resultat? Eller ser 

du det som ett hjälpmedel? 
 

8. Har medarbetarna i de olika kanalerna någon kontinuerlig kontakt med varandra?  
a. Finns det något samarbete mellan kanalerna? 
b. Hur fungerar kommunikationen? 
a. Är det något du skulle vilja ha annorlunda? 

 
9. Hur kan du ta reda på eventuella konflikter mellan distributions kanaler? (mätmetoder, 

kundklagomål, personal klagomål) 
 

10. När tycker du att kanalkonflikt kan medföra allvariga konsekvenser för företaget? 
 

11. Hur löser företaget konflikter mellan kanalerna? (byte av personal, förhandlingar, 
normer för prisnivåer, produkt versioner, kompensationer m.m.) 



 

 
12. Får er butik tillgodoräkna sig något av försäljningarna som sker via de andra 

distributionskanalerna? Om ja, hur? 
 

13. Har företaget någon kanalstrategi? 
 

a. Tycker du att företagets nuvarande kanalstrategi är bra? Varför/varför inte? 
 

14. Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide (anställda) 
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Namn: _________________________________ Datum: _________________ 
 
Företag: ______________________________  
 

2. Vad är din position i företaget? Hur länge har du arbetat här på företaget? Vad är dina 
arbetsuppgifter? 
 

3. Scenario: en kund kommer in i butiken och frågar efter en vara som sålts slut hos er, 
vad gör du då? 
 

4. Är någon del av din lön provisionsbaserad? Förklara! 
 

a. Vad tycker du om det? Varför? 
 

5. Vilka kanaler känner du till som företaget gör sig tillgängliga på? 
 

6. Finns det några skillnader och likheter mellan dessa kanaler som du är medveten om? 
(prisskillnader, sortimentsskillnader)  
 

a. Tycker du att dessa skillnader eller likheter utgör ett problem för dig i ditt 
arbete eller är det något positivt? Förklara! 

 
7.  Brukar du hålla koll på eventuella kampanjer de olika kanalerna har? Hur får du reda 

på det? (e-post, egen research, gruppmöten m.m.) 
 

8. Har medarbetarna i de olika kanalerna någon kontinuerlig kontakt med varandra?  
a. Finns det något samarbete mellan kanalerna? 
b. Hur fungerar kommunikationen? 
c. Är det något du skulle vilja ha annorlunda? 

 
9. Har du någon hjälp utav de andra kanalerna eller konkurrerar de med dig? Hur! 

(Telefon/Internet/ specificera) (hjälper eller motverkar arbetet och arbetsresultaten) 
 

10. Tycker du att Internet skapar konflikt mellan kanalerna? om ja, hur då? 
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