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Abstract 

Since internet was born digitalization has flourished and led to technological innovations that 

opened up new opportunities on the market. In the retail sector, the digitalization and 

development of mobile devices, tablets and social media have changed the traditional trade 

both online and in physical stores.  

In order to cope with the challenge of digitalization and to meet consumers' new expectations, 

more companies have begun offering customers a seamless customer experience between 

physical and digital stores, called omnichannel. Omnichannel represents a very favorable 

opportunity for companies to exploit synergies between channels to synchronize interactions 

with consumers across multiple channels. 

The purpose of this paper is to investigate perceptions of the link between omnichannel 

strategy and consumers trust. Since the purpose of the study is to increase understanding of 

perceptions about the connection between omnichannel strategy and consumer trust, we have 

chosen a qualitative research method. Our empirical evidence was collected through six 

interviews with experts in the field of omnichannel and people that have experience of 

omnichannel as a strategy. 

The result shows that respondents perceive that companies can use different channels to create 

trust, but different channels have different conditions. For example, it is harder to build trust 

through digital channels if they are not linked to a physical store. Omnichannel can therefore 

create synergies in which the company can benefit from each channel's trust-making features. 

However, respondents perceive that omnichannel is very difficult to organize and can create 

major problems for companies unable to handle this integration of the channels. 

          

    

      

   

       

 

Keywords: Omnichannel, e-commerce, physical store, retail, consumer trust, signal theory 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

Sedan internets uppkomst har digitalisering blomstrat och lett till tekniska innovationer som 

öppnat upp för nya möjligheter på marknaden. I detaljhandeln har digitaliseringen och 

utvecklingen av mobila enheter, surfplattor och sociala medier förändrat den traditionella 

handeln både online och i fysisk butik. 

För att klara av digitaliseringens utmaningar och för att möta konsumenternas nya 

förväntningar har fler företag börjat erbjuda kunder en sömlös kundupplevelse mellan fysiska 

och digitala kanaler som kallas omnichannel. Omnichannel möjliggör att företagen kan 

utnyttja synergier mellan olika kanaler för att synkronisera interaktioner med konsumenter. 

Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar om kopplingen mellan 

omnichannelstrategi och konsumenters tillit. För att uppnå studiens syfte samt besvara dess 

frågeställningar har vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Det empiriska material samlades in 

genom sex intervjuer med experter inom området omnichannel och människor som arbetar 

inom detaljhandeln. 

Resultatet visar att respondenter uppfattar att företag kan använda olika kanaler för att skapa 

tillit men olika kanaler har olika förutsättningar. Det är till exempel svårare att öka tillit via 

digitala kanaler om de inte är kopplade till en fysisk butik. Omnichannel kan därför skapa 

synergier mellan kanalerna då företaget kan dra nytta av varje kanals tillitsskapande 

egenskaper. Respondenterna uppfattade emellertid att omnichannel är mycket svårt att 

organisera och kan skapa stora problem för företag som inte kan hantera strategin. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Sedan internets uppkomst har digitaliseringen blommat och lett till teknologiska innovationer 

som öppnat upp för nya möjligheter på marknaden. Även om digitaliseringen har en lång 

historia i detaljhandeln är det inte förens nu som omvandlingens betydelse blir alltmer synlig 

(Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 2016). Inom detaljhandeln har nämligen 

digitaliseringen och utvecklingen av mobila enheter, surfplattor och sociala medier förändrat 

den traditionella handeln både online och i fysisk butik (Verhoef, Kannan & Inman, 2015). 

Exempelvis har det lett till att det blivit mycket enklare för konsumenter att handla online och 

även för företag att kommunicera med kunder och sälja varor världen över (Mccormick, 

Cartwright, Perry, Barnes, Lynch & Ball, 2014). 

E-handel är inget nytt fenomen utan började ta fart i slutet på 90-talet i samband med att 

persondatorer blivit vanligare och telenätet kunde användas för datakommunikation, samt i 

relation med uppkomsten av world wide web (Handelsrådet, u.å.). På senare tid har det dock 

skett en stor utveckling av e-handeln. I Sverige ökade omsättningen på den svenska e-

handelsmarknaden med 45 procent från 2015 till 2017 och hade år 2017 en omsättning på 

109,5 miljarder kronor (DIBS, 2017). 

Trots att e-handeln vuxit kraftigt kvarstår dock det faktum att den övervägande majoriteten av 

inköp fortfarande görs i fysisk butik (Jonsson, Egels-Zandén, Hagberg, Lammgård & 

Sundström 2017). Om tio år beräknas butikerna fortfarande stå för majoriteten av 

försäljningen (Svensson, Bergh & Agnarsson, 2016). Dock beräknas butikstillväxten stanna 

av då tillväxten huvudsakligen förväntas ske inom e-handeln (ibid.). Hittills har en utveckling 

skett där många etablerade företag med fysiska butiker öppnat e-handel samtidigt som många 

e-handelsföretag, trots ökad e-handelsförsäljning, etablerat fysiska butiker (Hagberg et al, 

2016). 

En övervägande faktor till digitaliseringens påverkan på detaljhandeln har att göra med den 

ökade användningen av mobila enheter uppkopplade till internet, vilka i sin tur har förändrat 

konsument- och shoppingbeteendet i fysiska butiker (Hagberg et al, 2016). Mobila och 

digitala tekniker blir i ökad utsträckning en del av butiksbesöket (Jonsson et al, 2017). 

Sammantaget betyder det att effekterna av digitaliseringen för handeln blir långt mer 

omfattande än vad som varit fallet med e-handel i traditionell mening, då digitaliseringen 

http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Mccormick%2c+Helen+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Cartwright%2c+Jo+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Perry%2c+Patsy+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Perry%2c+Patsy+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Barnes%2c+Liz+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Barnes%2c+Liz+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Barnes%2c+Liz+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Barnes%2c+Liz+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Lynch%2c+Samantha+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Ball%2c+Gemma&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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omfattar mycket mer än enbart e-handel. Den avancerade teknologin har medfört att gränsen 

mellan fysisk och digital butik blivit mindre tydlig då konsumenter idag rör sig mellan dessa 

kanaler (Chen, Cheung & Tan, 2018). Exempelvis söker konsumenter efter en vara innan de 

går till butiken alternativt provar och känner på produkten i butiken för att sedan söka upp 

produkten i mobilen för att finna ett billigare pris (Frostenson, Hasche, Helin & Prenkert, 

2017). 

För att klara av utmaningen som kommer med digitaliseringen och för att leva upp till 

konsumenters nya förväntningar har allt fler företag börjat erbjuda kunder en sömlös 

kundupplevelse mellan fysisk och digital butik, vilket benämns omnichannel (Hagberg et al, 

2016). Detta innebär att det inte enbart finns flera kanaler (fysisk butik och digital butik) som 

är åtskilda utan att det finns en kombination och samverkan mellan de olika kanalerna inom 

ramen för en transaktionsprocess (Frostenson et al, 2017). Det som skiljer omnichannel från 

det tidigare multichannel, där butik var en skild enhet från e-handeln, är att interaktionen sker 

mellan kund och varumärket och inte med den specifika kanalen (Piotroiwicz & Cuthbertson, 

2014).  Omnichannel representerar ett väldigt förmånligt tillfälle för företagen att utnyttja 

synergier mellan kanalerna för att synkronisera samspel med konsumenterna över flera 

kanaler (Chen et al, 2018).   

Samtidigt är e-handel och omnichannel i dagens format fortfarande relativt nytt inom 

detaljhandeln och för de flesta konsumenterna (Oliveira, Alhinho, Rita & Gurpreet, 2017). 

Detta gör att konsumenter fortfarande är ovilliga att köpa på internet då de har större oro för 

e-processen jämfört med den traditionella handelsformen i fysisk butik (Kim, Yim, 

Sugumaran, & Rao, 2016). Mångfalden av producenter och avståndet mellan säljare och 

köpare, som e-handeln medför, kan leda till att konsumenters förtroende för produkter och 

företaget minskar (Bergman, Felländer & Åsbrink, 2017). En av de vanligaste anledningarna 

till att konsumenter väljer att avstå köp på internet är brist på tillit (Oliveira et al, 2017). Det 

är därför viktigt för företag att idag bygga upp konsumenters tillit till e-handel.  

I och med att försäljning via e-handel fortfarande omfattar en mindre försäljningsvolym än 

fysiska butiker (Svensson et al, 2016) kanske konsumenters tillit till e-handelsprocessen är en 

av anledningarna till att omställningen inte går fortare till renodlade e-handelsbutiker. Det 

finns en risk för företag som inte lyckas hitta rätt samspel mellan sina digitala och fysiska 

butiker att bli omsprungna av företag som lyckas göra detta (PostNord, 2017). 
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1.2 Problemformulering 

Digitaliseringen har förändrat detaljhandeln där dels nya digitala lösningar uppkommit och 

konsumenters köpbeteenden har förändrats (Hagberg et al, 2016). Bland annat är det allt fler 

konsumenter som söker på internet för att därefter gå till butiken och prova och vise versa 

(Frostenson et al, 2017). Trots detta beteende där konsumenten använder ett större antal 

kanaler vid ett köp stänger många fysiska butiker ner och fler öppnar e-handel (Jonsson et al, 

2017). Detta beror delvis på att personer idag har brist på tid och vill att saker ska gå snabbt 

och smidigt (ibid.).  

När företag väljer att enbart etablera sig på internet via e-handel kan många trygghetsfaktorer 

som finns i den fysiska butiken försvinna för kunden (Oliveira et al. 2017). Exempelvis 

faktorer som att fysiskt kunna ta på varan, föra en dialog med personal och testa varan faller 

bort, vilket annars stödjer kunden i sitt köpbeslut och val av företag (Chen, Gillenson & 

Sherrell, 2004). Detta bidrar till att företag med e-handel har svårigheter med att skapa tillit 

hos konsumenter (Oliveira et al, 2017). Dessa företag får därför använda andra strategier för 

att öka och behålla konsumenters tillit. Exempelvis kan de signalera kvalitet genom att 

erbjuda olika typer av garantier och returpolicy som är fördelaktiga för konsumenten 

(Bonifield, Cole & Schultz, 2010). 

Samtidigt blir det svårare för företag att undvika digitaliseringen då kundmöten i större 

utsträckning digitaliseras och anpassas efter konsumentens förväntningar (Hagberg et al, 

2016). Då konsumenter är uppkopplade på internet dygnet runt och integrerar med olika 

kanaler under en köpprocess måste företag anpassa sig för att vara aktuella och tillgängliga 

(Jonsson et al, 2017). Dessutom har konsumenter mer makt och är mer pålästa på grund av 

digitaliseringen vilket gör att företag inte kan agera som de tidigare gjort (ibid.). Nya 

affärsmodeller som är anpassade till digitaliseringen kommer förmodligen på lång sikt ersätta 

mindre effektiva affärsmodeller och företag som inte kan anpassa sig (Loebbecke & Picot, 

2015). 

Företag som anammar omnichannel utnyttjar de fördelar som finns hos de olika kanalerna och 

kan med anledning av detta möta konsumenters förväntningar (Hagberg et al, 2016). 

Dessutom tenderar konsumenter som integrerar med en återförsäljare via flera kanaler att visa 

högre nivå av tillfredsställelse och lojalitet till varumärket (Wallace, Giese & Johnson, 2004).  

Tidigare forskning har undersökt omnichannel och dess funktioner samt utveckling.  



 

 

 

4 

Huruvida företag som använder fler kanaler i en integrerad kundupplevelse, det vill säga 

omnichannel, påverkar konsumenters tillit är däremot inte lika utforskat.   

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka uppfattningar om kopplingen mellan 

omnichannelstrategi och konsumenters tillit. Detta vill vi göra genom att besvara följande: 

● Varför väljer företag att använda fysisk butik som kanal? 

● Hur kan företag öka konsumenters tillit via digitala kanaler? 

● Hur kan omnichannel påverka tillitsskapande? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på företag i Sverige som är verksamma inom detaljhandeln. Uppsatsen 

är avgränsad till personer som antingen har expertkompetens inom ämnet omnichannel eller 

personer som arbetar i klädföretag med erfarenhet av omnichannel. Vi har valt att fokusera på 

klädbranschen för att det idag är en av de största varukategorierna som säljs online (Postnord, 

2017). Uppsatsen kommer endast behandla hur experter och företag ser på omnichannel och 

inte belysa hur konsumenten upplever omnichannel. Detta görs med anledning av uppsatsens 

tidsram.      
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Detaljhandelns utveckling 

Sedan 1990-talet har detaljhandeln haft en stark utveckling jämfört med andra sektorer 

(Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom & Kilander, 2010). Inte minst med anledning av 

tillkomsten av digitala kanaler och sociala medier som förändrat både detaljhandelsmodeller 

och konsumentbeteendet (Verhoef et al, 2015). På senare år är det framförallt den mobila 

handeln som ökat i Sverige (Svensson et al, 2017). Strax efter Apples lansering av Iphone 

2007 ökade antalet användare som dagligen var uppkopplade till internet (ibid). Detta har 

påverkat köpbeteendet och förändrat detaljhandeln enormt eftersom konsumenter kan handla 

över internet, jämföra priser och läsa produktrecensioner när som helst på dygnet (Jonsson et 

al, 2017). Konsumenters närvaro på digitala kanaler innebär även att traditionella 

detaljhandelsföretag behöver anpassa sig till digitaliseringen (ibid.).   

Fortsättningsvis har koncentrationen inom detaljhandeln ökat avsevärt sedan 1990-talet 

(Rämme et al, 2010). Mellan perioden 1990 talet tills 2008 ökade andelen kedjeanslutna 

butiker, det vill säga butiker som ingår i samma butikskoncern (ibid.). Mellan åren 2007 till 

2014 har företag med över 100 anställda ökat sin andel av den totala försäljningen från 49 till 

52 procent medan företag med mindre än 50 anställda minskat från 44 till 39 procent 

(Svensson et al, 2017). Detta åskådliggör att stora företag står för en allt större del av 

marknaden. Detaljhandeln har ändrat sin affärsinriktning från 1950-talet när tillverkning var 

kärnan, genom 1960-talet då konsumenten var kärnan till nuvarande tid där ”trade is king” 

(Mccormick et al, 2014). Detta innebär att det nu finns en större koncentration av större och 

kraftfulla återförsäljare, som dessutom är högst medvetna om marknadsföring (ibid.) 

2.2 Detaljhandelns försäljningskanaler  

2.2.1 Single channel (Brick and Mortar)  

Detaljhandelsmodellen Single Channel, även kallad Brick and Mortar, baseras på fysiska 

butiker där säljaren integrerar med kunden (Enders & Jelassi, 2000). Här får kunderna 

möjlighet att se, känna och testa specifika produkter samt betala och omedelbart använda 

produkterna efter köp (Enders & Jelassi, 2000; Li, Lu & Talebian, 2015). Fysiska butiker är 

fortfarande det vanligaste alternativet för svenskar när det gäller handel, men åsidosätts enkelt 

av företag på grund av e-handelns kraftiga tillväxt (Hagberg et al, 2016). Under 2016 utgjorde 

e-handeln endast åtta procent av detaljhandelns totala   rsäl ning (Svensson et al, 2016).   
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Fysiska butiker är fördelaktigt då den fysiska och geografiska närvaron ger kunden en känsla 

av säkerhet, något som är svårare för onlineföretag att uppnå (Enders & Jelassi, 2000). 

Möjligheten att känna och röra varorna i fysisk butik innan de köps eliminerar kundens risk 

inför inköp (Avery, Steenburg, Deigthon & Caravella, 2012). Att dessutom kunna tala med en 

säljare, ansikte till ansikte kan öka kundens tillfredsställelse samt köpavsikt (ibid.) 

Samtidigt som fysiska butiker har många fördelar har de en kostnadsnackdel på grund av plats 

för varuexponering samt kostnader för att fylla på varor i butik (Li et al, 2015). Med 

anledning av detta är det enklare för onlinebutiker att erbjuda ett större sortiment med mer 

variation till skillnad från fysiska butiker (ibid.) Dock är fysiska butiker välkända för 

konsumenter och de flesta känner redan till denna typ av köpupplevelse till skillnad från 

onlineköp (Avery et al, 2012).  Därutöver minskar kundens osäkerhet inför köp i fysisk butik 

eftersom att de har en direkt fysisk plats att vända sig till om de upplever några problem 

(ibid.). Detta i och med att den fysiska butiken erbjuder praktisk retur och kort svarstid (Li et 

al, 2015). 

I och med digitaliseringen har butikens roll förändrats vilket medför att nya handelsformat 

utvecklas och den fysiska butiken anpassas till den ökande digitaliseringen (Hagberg et al, 

2016). Den fysiska butiken kommer att fylla olika funktioner beroende på vilka strategiska val 

företaget väljer att göra (Frostenson et al, 2017). Exempelvis kan den fysiska butiken 

användas som ett showroom. Syftet är då inte att använda den för merparten av försäljningen 

utan snarare som ansiktet utåt för företaget (ibid.).   

2.2.2 Multichannel  

Multichannel handlar om att företag, som tidigare bara funnits på en plats eller kanal gör ett 

strategiskt beslut om att de vill lägga till ytterligare en kanal till sin verksamhet (Geyskens, 

Gielens & Dekimpe, 2002). Detta handlar exempelvis om företag som endast finns som fysisk 

butik och vill öppna upp för e-handel men även e-handelsföretag som tvärtom överväger att 

öppna fysisk butik (Avery et al, 2012). Multichannel som strategi handlar om att hantera och 

optimera prestandan för varje enskild kanal (Ailawadi & Farris, 2017). 

Även om ett företag erbjuder flera kanaler finns det ett problem med multichannel som 

strategi då företag behandlar olika kanaler separat och dessa hanteras ofta av olika personer 

och avdelningar som inte samarbetar fullt ut (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Detta kan 

leda till brist på integration i prissättning, marknadsföring, varumärkesbyggande och 
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erfarenhet som tillhandahålls på de olika kanalerna (ibid.). I de mest extrema fallen kan det 

skapas kannibalisering mellan två eller fler kanaler med anledning av att kunden kan köpa i en 

kanal och returnera i en annan (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). 

2.2.3 Omnichannel  

På senare tid har allt fler forskare och företag börjat tala om omnichannel som strategi 

(Frostenson et al, 2017). Detta innebär att det inte enbart finns flera kanaler (fysisk och digital 

butik) som är åtskilda utan att det finns en samverkan mellan de olika kanalerna inom ramen 

för en transaktionsprocess (ibid.) Omnichannel handlar således om att erbjuda kunder en 

sömlös kundupplevelse där ett samspel sker mellan fysisk och digital butik (Hagberg et al, 

2016). Det som skiljer omnichannel från det tidigare multichannel är att interaktionen sker 

mellan kund och varumärket och inte den specifika kanalen (Piotroiwicz & Cuthbertson, 

2014).  

Närmare bestämt fortsätter förutsättningarna för detaljhandeln att förändras. Framförallt med 

anledning av utvecklingen kring mobila enheter, surfplattor, sociala medier och integrationen 

av dessa nya kanaler i digitala och fysiska detaljhandeln (Ailawadi & Farris, 2017). Detta har 

delvis påverkat konsumentbeteendet. Idag kan kunden först söka på en produkt på datorn för 

att sedan gå till butik för att känna, se och granska produkten, samtidigt som kunden väl i 

butiken jämför priser i sin mobil med andra butiker (Frostenson et al, 2017). Med anledning 

av detta får showroom en viktig roll men även det motsatta, nämligen webrooming, där 

kunder söker information online och köper offline (Verhoef et al, 2015). Dessutom kan 

företagen även erbjuda kunden en sömlös upplevelse genom att exempelvis ha mobila enheter 

och surfplattor i butiken som kunden kan söka information och beställa produkter på. 

Alternativt kan företag via deras Wi-Fi nätverk kommunicera med kunder via deras mobila 

enheter och på så sätt även spåra deras beteenden (Verhoef et al 2015).   

Den digitala utvecklingen har inte enbart påverkat konsumentbeteendet utan har även 

försvårat hanteringen av kanalerna för marknadsförare (Ailawadi & Farris, 2017). Det blir 

exempelvis mycket svårt för leverantörer att hantera show- och webrooming över separata 

oberoende återförsäljare. Det är komplicerat att avgöra hur mycket olika kanaler använts vid 

en kunds inköpsprocess (ibid.). Ytterligare kan det vara svårt för vissa multichannelföretag att 

övergå till omnichannelföretag om deras distributionskanaler har åtskilda egenskaper som 

pris- och sortimentsstrategier (Herhausen, Binder, Schoegel & Herrmann, 2015).  
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Fortsättningsvis har omnichannel som strategi bidragit till att digitala innovationer integrerats 

i transaktionen vid fysiska butiker (Hagberg et al, 2016). Exempelvis innovationer som click-

and-collect eller click-and-drive där produkterna hämtas i affären. Även digitala innovationer 

som betallösningar via mobilen, självbetjäning i butikerna samt användning av smartmobiler 

som scanner vid en transaktion i den fysiska butiken har kommit på senare tid (ibid.). Att 

möta kunden i flera kanaler, där kunden själv kan bestämma på vilket sätt köpet ska 

genomföras, fysiskt eller digitalt, kan innebära ett värde för kunden. Exempelvis ökar 

tidsnyttan, kunden kan handla dygnet runt och får ökad tillgänglighet och bekvämlighet 

(Frostenson et al, 2017). 

Att många av dagens kunder använder olika kanaler för sin shopping ställer kravet på det 

säljande företaget att vara medveten om den fysiska butikens och digitala kanalernas 

förhållande till varandra (Frostenson et al, 2017). Även PostNord (2017) skriver att den 

interaktiva relationen med kunden genom olika kanaler ställer krav på företag att i allt högre 

grad förstå hur omnichannel strategier ska utformas för att skapa värde. 

2.3 Signalteori  

Signalteori handlar huvudsakligen om att minska informationsasymmetrin mellan två parter 

och stärka relationen mellan företag och konsument (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 

2011). Teorin används för att beskriva händelser där två parter (individer eller företag) inte 

har tillgång till samma information, vilket kan skapa osäkerhet hos konsumenten (ibid.). Detta 

beror på att de flesta kvalitetsdimensioner, såsom produktens prestanda, hållbarhet, 

användbarhet samt företagets tillförlitlighet är svåra om inte omöjliga för kunden att utvärdera 

(Aaker & McLoughlin, 2007). Som ett resultat tenderar konsumenter att söka efter egenskaper 

som de tror signalerar kvalitet (ibid.).  

För att minska informationsasymmetrin kan den ena parten (företaget) välja att sända ut 

signaler som visar på kvalité vilket i sin tur kan minska osäkerheten hos den andra parten 

(kunden) (Connelly et al, 2011). Signaler förmedlar information om säljarens egenskaper 

varav kunden utvärderar trovärdigheten och giltigheten hos säljarens egenskaper (Mavlanova, 

Benbunan-Fich & Koufaris, 2012). På så sätt visar signalteorin förhållandet mellan signaler 

och egenskaper och varför vissa signaler är pålitliga och andra inte (ibid.). Det är därför av 

stor vikt för företagen att noggrant välja vad de ska signalera för att skapa tillit hos 

konsumenten (Connelly et al, 2011). Genom att signalera rätt budskap kan företag påverka 

kundens förtroende och på så sätt även köpbeslut. På detta sätt beskriver signalteori hur 
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företag kan påverka konsumenters köpbeslut genom att sända ut rätt signaler som stärker 

relationen mellan företag och konsument och minskar konsumentens osäkerhet (Connelly et 

al, 2011).   

2.3.1 Signalteori – digitala och fysiska butiker 

Det finns idag en större informationsasymmetri som måste överbryggas mellan köpare och 

säljare inom e-handel till skillnad från traditionell handel i butik (Frostenson et al, 2017). 

Fysiska butiker förenklar ofta valprocessen för kunden då de enklare kan observera kvaliteten 

av produkten direkt i butik jämfört med online (Mavlanova et al, 2012). Digitala butiker 

präglas av en tidsfördröjning mellan inköp och produktleverans samt ett avstånd om hindrar 

kunden från att direkt undersöka produkten, vilket i sin tur leder till att konsumenten saknar 

information tills produkten är levererad (ibid.). Av denna anledning har konsumenten mindre 

kontroll över inköpsprocessen (Frostenson et al, 2017). Då detta kan komma att påverka 

inköpsbeslutet är det av stor betydelse för företag att noggrant välja vad de ska signalera för 

att skapa en trygg relation med kunden (Connelly et al, 2011). 

Butikspersonalen betraktas ofta som den mest förtroendeskapande resursen i fysisk butik, 

något som måste vägas upp i digitala butiker (Frostenson et al, 2017). Digitala butiker som 

har information om fysisk butiksnärvaro eller tredjepartsförseglingar signalerar livslängd och 

stabilitet av ett företag, i och med att det indikerar på att investeringar har gjorts i 

utvecklingen av dessa butiker (Mavlanova et al, 2012). Butikspersonal och butiksnärvaro är 

en typ av signal som är enkel för konsumenten att verifiera och visar därför på pålitlighet. 

Dessvärre är detta kostsamt för företaget (ibid.).  

Företag kan även signalera kvalitet genom att erbjuda olika typer av garantier och returpolicy 

som är fördelaktiga för konsumenten (Bonifield et al, 2010). Exempelvis kan en generös 

returpolicy signalera att företaget är seriöst och pålitligt i och med att administration av 

returer innebär höga transaktionskostnader för företaget och förhindrar därför oseriösa aktörer 

att erbjuda exempelvis kostnadsfri retur (Hellström, Hjort, Karlsson & Oghazi, 2017). Dock 

är signaler som information om integritetsskydd vid transaktionen samt retur- och 

säkerhetspolicy svåra att verifiera för kunder (Bonifield et al, 2010). Hemsidor använder 

exempelvis logotyper från olika betaltjänster för att signalera säkerhet. Dessvärre är dessa 

enkla att förfalska och är därför inte alltid pålitliga (ibid.).  
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Ytterligare kan företag signalera pålitlighet genom service med hjälp av att erbjuda ett 

konsekvent utförande till kund och signalera kompetens (Kharouf, Lund & Sekhon, 2014). 

Konsekvent utförande av företagets handlingar bidrar till att konsumentens risktagande vid 

interaktion med företaget minskar och trovärdigheten till företaget blir högre. Upplevd 

kompetens bidrar till att kunderna tror att återförsäljaren kan agera på ett pålitligt sätt (ibid.).  

2.4 Konsumentbeteende 

2.4.1 Tillit  

Tillit är en viktig faktor för att företag ska nå framgång (Kharouf et al, 2014). Detta är 

framförallt centralt när det gäller e-handel (Kim, Ferrin & Rao, 2008). Konsumenter är 

mindre villiga att köpa på internet då de har större oro för e-processen, eftersom direktkontakt 

med e-handelsföretaget saknas (Kim et al, 2016). Brist på tillit är en av de mest vanliga 

anledningarna till att konsumenter inte köper från internet och att det därför är viktigt för 

företag idag att öka kundens tillit (Oliveira et al, 2017). 

Det finns flera tillvägagångssätt för företag att bygga upp denna tillit. Företagets storlek visar 

om de har nödvändiga system och kunskaper, vilket i sin tur ökar konsumentens tillit och 

lojalitet till företaget (Thompson & Jing, 2007). Stora företag har även resurser till att 

utveckla hemsidor som är attraktiva för kunden och uppmuntrar till köp (ibid.). Företagets 

storlek, rykte och fysiska butik kan påverka kundens upplevda säkerhet eftersom att dessa 

faktorer indikerar på att företaget faktiskt existerar och att det är väletablerat (Frostenson et al, 

2017).  

En annan viktig faktor för att öka tillit är att erbjuda bra service och tydlig information både 

på internet och i fysiska butiker (Hsieh, 2013). Detta tillgodoser ett behov av konsumenten 

som kan leda till en mer positiv attityd gentemot företaget (Pennington, Willcox & Grower 

2003). E-handelsföretag kan även aktivt visa att de arbetar för en tryggare e-handel genom att 

till exempel använda sig av olika certifikat samt säkra betalningsmetoder vilket minskar 

kundens osäkerhet vid inköp (Bonifield et al, 2010). Företag kan även påverka kundens tillit 

positivt genom att erbjuda en generös returpolicy, vilket kan öka köpavsikten (Hellström et al, 

2017). Dessutom kan en generös returpolicy skapa ett gott rykte vilket medför att företaget 

kommer uppfattas som mer trovärdigt (ibid.).   

En anledning varför företag väljer att ha kvar eller öppna fysiska butiker är för att butikerna i 

sig ger kunden en känsla av trygghet (Enders & Jelassi, 2000). Möjligheten för kunden att till 
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exempel få se och känna på varorna innan de köps, samt att kunna fråga en säljare om råd 

direkt på plats, minskar den upplevda risken och skapar på så sätt tillit till företaget (Avery et 

al, 2012).  

2.4.2 Kundlojalitet  

Tidigare forskning om kundlojalitet visar på att denna typ av lojalitet syns genom ett 

återkommande köpbeteende (Anderson & Srinivasan, 2003). En tillfredsställd konsument 

kommer att fortsätta handla i högre grad, och därmed få en närmare relation till företaget, som 

i sin tur leder till starkare kundlojalitet (Frasquet & Miquel, 2017).  

När det gäller e-handel kan en enkel och anpassad hemsida underlätta köpprocessen och i sin 

tur leda till en nöjdare konsument (Srinivasan, Anderson & Ponnavolu, 2002). En nöjdare 

konsument kommer få ökad tillit till företaget och detta leder i längden till en mer lojal 

konsument (Gefen, Karahannaand & Straub, 2003). Dock visar även studier att när 

konsumenter övergår från att handla i fysisk butik till att handla online blir kunden mer 

benägen till att växla mellan olika detaljhandelsföretag (Verhoef et al, 2015). Detta tyder på 

att kunder som handlar online blir mindre lojala till de butiker som de tidigare brukat handla i 

(ibid.).  

Att skapa mervärde för kunden kan resultera i en högre grad av återkommande köp, vilket 

leder till en starkare kundlojalitet (Zineldin, 2006). Ett annat sätt att öka kundlojaliteten är 

genom överlägsen servicekvalitet (Kassim & Asiah Abdullah, 2010). Eftersom service av hög 

kvalitet är något som kunderna vanligtvis vill ha och värderar högt, bör tillhandahållandet av 

högkvalitativ service öka kundlojaliteten (ibid.). När ett företag lyckas integrera digitala och 

fysiska kanaler, det vill säga omnichannel, kan kunder utveckla positiva attityder till företaget 

och bli mer lojala (Frasquet & Miquel, 2017). 

2.4.3. Word of Mouth  

Företag har traditionellt sett alltid varit intresserade av kundnöjdhet eftersom att kunder 

fortsätter att köpa de produkter som de är nöjda med (Herr, Kardes & Kim, 1991). Vad dessa 

kunder sedan berättar för andra människor om deras inköp påverkar i sin tur 

varumärkesuppfattningarna hos de som kunderna kommunicerar med (ibid). Detta kallas för 

Word-of-Mouth (WoM). 

WoM har fått stor uppmärksamhet från akademiker i årtionden (De Bruyn & Lilien, 2008). 

Sedan början av 1950-talet har forskare visat att personliga konversationer och informella 



 

 

 

12 

informationsutbyten bland människor inte bara påverkar konsumenternas val och köpbeslut 

men också formar konsumenternas förväntningar och uppfattningar (ibid.). 

WoM har ett kraftfullt inflytande på konsumentbeteendet och kan vara positiv eller negativ 

(East, Hammond & Lomax, 2008). Forskning menar att negativ WoM har ett större inflytande 

på ett köpbeslut än ett positivt (Assael, 2004). 

2.4.4 Electronic Word-of-mouth 

Sen internets uppkomst har den traditionella WoM utvecklats då möjligheterna för 

konsumenterna att samla in information från andra konsumenter blivit betydligt enklare, detta 

kallas electronic Word-of-Mouth (eWoM) (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 

2004). EWoM skiljer sig på många sätt från den traditionella Word-Of-Mouth (ibid).  

På internet kan alla dela åsikter och erfarenheter av produkter och information som finns 

tillgänglig för allmänheten (Cheung & Lee, 2012). Denna frihet minskar problem som kan 

uppstå på grund av brist på information (King, Racherla & Bush, 2014). Dessutom är eWoM-

kommunikation tillgänglig för obestämd tid då den textbaserade informationen på internet för 

det mesta arkiveras (Cheung & Lee, 2012). 

Det finns dock ett omdiskuterat problem när det gäller eWoM och detta handlar om 

anonymiteten som finns på internet (King et al, 2014). Anonymiteten gör det nämligen svårt 

att urskilja vad som är korrekt respektive felaktigt information (ibid.) Detta banar vägen för 

nya forskningsområden om hur människor måste lära sig att tilldela förtroende korrekt vid 

informationssökning (Erkan & Evans, 2016). Oavsett är det viktigt att företag idag engagerar 

sig i eWOM på grund av att internetkommunikation skiljer sig från traditionell WoM (Hennig 

& Thurau et al, 2004). 

  



 

 

 

13 

3. Metod 

3.1 Forskningsansats 

Då vi vill undersöka uppfattningar om kopplingen mellan omnichannel och tillit har vi valt att 

utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ metod innebär att forskaren är intresserad 

av vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2015). Vi 

valde kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för ämnet och ha möjlighet att fånga upp 

respondenternas tankar och uppfattningar. Den kvalitativa forskaren strävar efter en förståelse 

av beteenden, värderingar och åsikter i relation till kontexten (Bryman & Bell, 2014). 

Till skillnad från kvantitativa metoder som besvarar frågor som vilka och hur många, besvarar 

kvalitativ forskning frågor om vad, hur och varför (Trost, 2014). Syftet är inte att generalisera 

utan vi vill lyfta fram respondenternas uppfattningar. Valet av kvalitativ metod är därför 

lämpligt (Trost, 2014). I kvalitativ forskning är det respondentens perspektiv och vad de 

uppfattar som är betydelsefullt till skillnad från kvantitativ metod då forskarens uppfattning 

styr empirin (Bryman & Bell, 2014). 

Fortsättningsvis är kvalitativ forskning flexibel och frågeställningar kan fördjupas successivt 

då forskaren har ett induktivt tänkande (Olsson & Sörensen, 2011). Vi har utgått från 

respondenternas svar och uppfattningar och därefter analyserat empirin för att finna mönster.  

3.2 Urval  

I småskalig forskning används ofta explorativa urval som förknippas med kvalitativ data 

(Denscombe, 2016). Explorativa urval används som ett sätt för att utforska ämnen och 

generera nya insikter och information och behöver inte alltid vara ett exakt tvärsnitt av 

populationen (ibid.) Detta skiljer sig från det representativa urvalet som utgör ett tvärsnitt av 

populationen och förknippas ofta därför med kvantitativ forskning (Denscombe, 2016). 

Utifrån ovanstående har vi valt ett explorativt urval i undersökningen.    

Vi kontaktade olika företag samt nyckelpersoner som arbetar med fler försäljningskanaler 

inom klädbranschen samt kunniga personer inom området omnichannel. Syftet med urvalet av 

personer var att få en bredd av både personer med erfarenhet av branschen samt personer med 

kunskap och förståelse genom forskning på området. Metoden var att utgå från principen att 

få den bästa informationen genom ett relativt litet antal respondenter som handplockas, detta 

kallas subjektivt urval (Denscombe, 2016). Nedan följer en redogörelse av respondenterna.  
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3.2.1 Presentation av respondenter 

● Detaljhandelsanalytiker på ett företag som är ledande leverantör av kommunikation- 

och logistiklösningar. Kontaktansvarig för rapporter som följer detaljhandelns 

utveckling inom e-handel. Personlig intervju, 2018 - 04 - 04.  

● Doktorand på Lunds Universitet inom teknisk ekonomi och logistik. Doktorerar kring 

logistik kopplad till omnichannel i dagligvaruhandeln. Skypeintervju, 2018 - 04 - 16.  

● Grundare och ägare av ett litet svenskt klädföretag i Stockholm som bedriver e-handel 

och fysisk butik. Personlig intervju, 2018 - 04 - 11.    

● Business manager på ett litet svensk klädföretag i Stockholm som bedriver e-handel 

och fysisk butik. Personlig intervju, 2018 - 04 - 11.    

● Social media/marketing and PR-assistant på ett stort klädföretag med e-handel som 

haft pop-up stores. Har återförsäljare. Mejlintervju 

● Delägare av ett litet klädföretag i Stockholm som bedriver e-handel och fysisk butik. 

Personlig intervju 2018 - 05 - 03.   

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Semistrukturerad intervju 

När avsikten är att utforska åsikter, uppfattningar och erfarenheter och få ta del av information 

från nyckelpersoner med särskilda insikter om ämnet är intervjuer en fördelaktigt metod att 

använda (Denscombe, 2016). Eftersom att denna studie är av kvalitativ ansats med syftet att 

få djupare förståelse för det studerade ämnet lämpar sig intervju som metod för datainsamling. 

Målet med en intervju är inte att komma fram till entydiga kvantifierbara uppfattningar om de 

teman som ställs, utan att få en tydlig bild av vad den intervjuade vill förmedla (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

Vi valde semistrukturerad intervju som metod för att deltagarna skulle utveckla sina idéer och 

tankar kring ämnet. Vid en semistrukturerad intervju skapas en intervjuguide med ämnen som 

ska behandlas och frågor som ska besvaras (Denscombe, 2016). Till skillnad från 

strukturerade intervjuer är semistrukturerade intervjuer mer flexibla med ordningsföljden och 

låter framförallt respondenten att utveckla sina idéer. På så sätt kan intervjuaren fånga upp 

nya teman och ämnen som respondenten tar upp (ibid.). Semistrukturerade intervjuer tenderar 

att vara flexibla då forskaren kan följa respondentens svar (Bryman & Bell, 2014). På så sätt 
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blir samtalet mer dynamiskt och forskaren kan öppna upp för längre och djupare svar genom 

att ställa korta och öppna frågor och fördjupa med följd av följdfrågor (ibid.) Denna metod 

innebär även att intervjuerna med olika personer kan variera (Denscombe, 2016).  

Vårt empiriska material samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer. Intervjuernas 

längd var mellan 40-50 minuter. Intervjuguiden finns i två variationer, en för experter och en 

för de som arbetar inom detaljhandeln. Detta för att utgå från respondentens situation, vilket 

möjliggjorde att intervjuerna kunde bli mer anpassade och därmed djupare. Exempelvis 

behövde vi gå in på ämnen kring respondentens praktiska erfarenhet inom företagen för att 

kunna nå deras uppfattningar.  

Vi har genomfört personliga intervjuer i så stor mån som möjligt och har på grund av 

geografiska avstånd använt skypeintervjuer med en av respondenterna. Denscombe (2016) 

menar att en intervju med visuell kontakt, exempelvis via Skype, kan utföras mycket likt en 

intervju ansikte mot ansikte och har samma för- och nackdelar som en personlig intervju. 

Exempelvis ges möjligheten även via skypeintervju att tolka situationen, kroppsspråket och 

annat som inte kan fångas över enbart telefon eller mejl (Eriksson & Hultman, 2014). En 

annan fördel med skypeintervju är att problematiken med det geografiska avståndet kan 

undvikas och kan på så sätt få kontakt med personer som annars hade varit svåra att nå 

(Denscombe, 2016). Med tanke på tidsbrist lämpade sig därför denna metod bra.  

Under intervjutillfällena har vi frågat respondenterna om vi fått spela in intervjun för att 

underlätta transkriberingen och samtliga accepterade detta. För att säkerställa att vi fått med 

all information spelade vi in med två mobiler och transkriberade direkt efter intervjun. Detta 

medförde att vi inte behövde anteckna under intervjun och kunde ägna full uppmärksamhet på 

att vara lyhörda och observanta istället. En ljudinspelning är även bra då forskare vill 

kontrollera den exakta ordföljden i något som ska citeras (Bell & Waters, 2014).  

Ytterligare har vi även sett till att platsen som intervjuerna skett på varit väl utvald för att 

försäkra oss om att få en intervju utan störningsmoment. I de personliga intervjuerna satt vi på 

deltagarnas arbetsplats där ingen annan befann sig runt omkring. Detta är enligt Olsson & 

Sörensen (2011) mycket viktigt för att respondenten inte ska bli påverkade av omgivningen. 

Ljudinspelningarna fick därför hög kvalité och det var enkelt att höra varje persons röst.   

3.3.2 Mejlintervju  

Utöver personliga intervjuer med Skype och ansikte mot ansikte har vi även haft en 

mejlintervju. Detta på grund av respondentens önskemål samt tidsbrist. Vi skickade ett 
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frågeformulär med öppna intervjufrågor som deltagaren besvarade via mejl. Därefter har vi 

mejlat tillbaka följdfrågor och har på så sätt fångat upp teman och ämnen som respondenten 

kommit upp med. Dock skiljer sig denna metod från intervjuer som genomförs ansikte mot 

ansikte. Effekten av intervju via mejl är att respondenten blir mer avlägsen och det blir 

svårare att veta om svaren är uppriktiga. Respondenten kan utelämna spontana svar och får 

istället tid att reflektera över frågan och ge ett noggrant utvalt svar (Denscombe, 2016). Med 

anledning av detta har vi försökt undvika mejlintervjuer, men ansåg att denna metod var 

lämplig att använda då vi ville ha med respondentens åsikter i studien. Intervjun kunde dock 

inte genomföras lika utförligt som de andra intervjuerna. 

3.3.3 Sekundärdata  

 ekundärdata är käll r s   kan användas s   st d   r studiens resultat     kan e e  elvis 

vara    ker, artiklar eller forskningsrapporter (Bryman & Bell 2014). En fördel med 

sekundärdata är att det är mindre kostsamt och kan enkelt samlas in. Dessutom kan det hjälpa 

forskaren att bygga en starkare grund till studiens primärdata (ibid.). När forskare använder 

sig av sekundärdata är det viktigt att bedöma källans tillförlitlighet och om innehållet i källan 

bör användas (Bryman & Bell, 2014). Det teoretiska materialet i denna uppsats har främst 

samlats in via vetenskapliga artiklar och studentlitteratur.  

3.4 Bearbetning av material 

Efter transkribering av samtliga intervjuer och efter färdig mejlintervju har vi analyserat 

dessa. Analysen utgår från en innehållsanalys för att på ett systematiskt tillvägagångssätt 

analysera intervjuerna. Det innebär att den transkriberade texten analyserats genom att först 

bryta ner texten i mindre enheter för att sedan utarbeta kategorier från dessa (Denscombe, 

2016). När enheterna väl är kodade görs en mer softifikerad analys som länkar ihop enheterna 

och försöker förklara varför de förekommer som de gör (ibid.). För att underlätta sorteringen 

av det transkriberade materialet sorterade vi varje tema med olika färgkoder. Därefter kunde 

vi tydligare se tendenser samt mönster i materialet och i de olika temana.  

Vid presentationen av studiens resultat har vi använt citat för att framhäva respondenternas 

uppfattningar och tankar. Citaten har transkriberats och sedan skrivits om till skriftspråk utan 

att förändra textens innehåll. Vi har varit noggranna med att inte ändra innebörden i citaten. 

När detta väl var klart stämde vi av med respondenterna att de godkände citaten och 

accepterade att vi fick använda dem.   
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Vid kvalitativ   rskning  lir   ta   rskarens “ ag” en del av   rskningsinstru entet där 

intervjuaren blir en viktig del av insamlingsprocessen (Denscombe, 2016). Med anledning av 

detta har vi försökt att ha ett öppet sinne och få med alla uppfattningar vid dataanalysen. Detta 

även för att inte förlora någon uppfattning under processen. Dessutom har vi försökt att inte 

blanda in personliga värderingar och åsikter. Detta utifrån insikten om att det inte är möjligt 

att vara fullständigt objektiv inom samhällsvetenskapen (ibid.).  

3.5 Forskningsprocessen  

Idén om att skriva en uppsats om klädbranschen och omnichannel grundade sig dels i att den 

digitaliserade utvecklingen som idag är ett aktuellt och påtagligt ämne inom många branscher. 

Det som även väckte vårt intresse var tidningsartiklar om den kommande butiksdöden vilket 

fick oss att vilja undersöka hur företag skulle hantera övergången från butik till internet och 

vilken betydelse detta skulle ha för konsumenters tillit. Efter att ha läst in sig på området insåg 

vi att detta var ett mycket brett ämne och fann istället att begreppet omnichannel var ett ämne 

som nämnts mycket inom marknadsföring och detaljhandeln. Med anledning av detta valde vi 

istället att fokusera på hur företag kan integrera olika kanaler, som e-handel och butik, till det 

som kallas omnichannel och undersöka hur företagen via denna strategi kan öka 

konsumenters tillit.   

Problemformulering och syfte har ändrats under arbetets gång i takt med att vi lärt oss mer 

kring området. När vi kände oss säkra på vårt val av område kontaktade vi företag och 

nyckelpersoner för intervjuer. Även forskningsfrågorna har omformulerats och anpassats 

under processen. De valda teorierna har främst valts för att dels skapa ett underlag för 

forskning inom de olika försäljningskanalerna och därefter för att koppla an konsumenters 

tillit till de olika kanalerna och omnichannel. Därav ansåg vi att signalteori var mycket 

relevant då teorin kan öka förståelsen för hur de olika kanalerna signalerar olika budskap till 

konsumenten vilket i sin tur kan skapa tillit.  

Intervjufrågorna och de teman vi valt att undersöka grundar sig i litteraturgenomgången med 

syftet att skapa en röd tråd. Enligt Eriksson & Hultman (2014) är det viktigt att undvika ett 

gap mellan teori och insamling av data vilket kan göras genom att koppla undersökningens 

frågor till teorin som studien utgår ifrån.         



 

 

 

18 

3.6 Etiska aspekter  

De etiska riktlinjerna för samhällsvetenskaplig forskning utgår från principen att forskare i sin 

strävan efter kunskap inte kan utföra detta hänsynslöst (Denscombe, 2016). Med 

utgångspunkt i detta förväntas forskare utföra sin undersökning på ett sätt som dels skyddar 

deltagarnas intressen och ser till att deltagandet är frivilligt och baseras på samtycke 

(Denscombe, 2016). Det finns fyra övergripande etikregler som fastställs av vetenskapsrådet 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, begriplighetskravet och nyttjandekravet (Olsson 

& Sörensen, 2011).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera den berörda personen om forskningens 

syfte och även om vad medverkan i projektet innebär (ibid.). Vi skickade mejl till 

respondenterna och frågade om de ville medverka i studien. I mejlet förklarade vi studiens 

syfte och forskningsfrågor samt vad som skulle tas upp under intervjun. De blev informerade 

om att medverkan var frivillig via mejlet. Sedan fick de själva välja om de ville vara med eller 

avstå.  

Vidare är det viktigt att uppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt 

dem (Olsson & Sörensen, 2011). Forskaren måste därför skydda deltagarnas intressen genom 

att garantera att den information som de får hanteras på ett konfidentiellt sätt (ibid.). Vi har 

därför varit mycket tydliga med att vi inte är ute efter några företagshemligheter och att vi 

hanterar den information som de valt att ge på ett konfidentiellt sätt. Därav har vi valt att 

presentera respondenterna anonymt. Innan intervjuerna tydliggjordes även att vi är studenter 

för att försäkra respondenterna att uppsatsen skrivs i utbildningssyfte.  

Fortsättningsvis har vi varit tydliga med att de uppgifter som samlas in under intervjuerna 

enbart kommer användas för forskningsändamålet vilket kallas nyttjandekravet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Detta gick respondenterna med på när de tackade ja till att delta på 

intervjuer.  
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4. Analys och resultat  

4.1 Varför väljer företag att använda fysisk butik som kanal? 

Experterna och respondenterna som arbetar inom detaljhandeln har generellt en gemensam 

uppfattning om varför butiken används som kanal. Det framkom tydligt att butiken 

fortfarande har en viktig roll för att öka konsumenters tillit. Företag kan exempelvis signalera 

att de existerar genom att ha en fysisk butik. Dessutom har kunden möjlighet att granska 

varan innan köp och tala med kunnig personal. Därutöver framkom att den fysiska butiken 

kan skapa ett unikt tillfälle för företag att lära känna sina kunder. Nedan kommer dessa 

uppfattningar fördjupas.  

4.1.1 Indikation på existens  

Respondenterna var överens om att det är viktigt att konsumenten vet var de hittar företaget 

och hur de ska nå företaget om något skulle vara felaktigt eller om problem uppstår. 

Uppfattningen om att butiken har en geografisk närhet som skapar trygghet framkom i 

resultatet. I relation till detta framgår av den empiriska undersökningen att butiken har en 

central roll då konsumenters vetskap om att det finns en butik kan påverka konsumentens 

tillit. Det framkom att det är betydelsefullt för företag att skriva och berätta att de har en 

fysisk butik eller showroom, oavsett om konsumenten väljer att besöka butiken eller inte. 

Detta visar även tidigare forskning som beskriver att kundens osäkerhet inför köp minskar om 

det finns en fysisk butik som erbjuder praktisk retur och korta svarstider (Enders & Jelassi, 

2000: Avery et al, 2012: Li et al, 2015). 

En av ägarna poängterade att det är viktigt att kunna berätta för kunder utomlands att företaget 

har en fysisk butik med anledning av att det oftast är välkända klädmärken som har etablerade 

butiker. Detta kan kopplas till tidigare forskning som beskriver att fysisk butik eller 

tredjepartsförsegling signalerar livslängd och stabilitet då det indikerar på att investeringar har 

gjorts i utvecklingen av dessa butiker (Mavlanova et al, 2012). Även empirin framhöll att 

företag med butik kan signalera pålitlighet till kund med anledning av att det är en process 

som kräver investeringar. Detta menar även Frostenson et al, (2017) & Thompson & Jing 

(2007) som beskriver att företagets storlek, rykte och fysiska butik påverkar kundens 

upplevda säkerhet eftersom att dessa faktorer indikerar på att företaget faktiskt existerar och 

är väletablerat.  
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4.1.2 Klämma, känna och prova 

Det framgick av den empiriska undersökningen att den fysiska butiken skapar en 

trygghetsfaktor då konsumenten kan känna på kläderna, granska kvaliteten och prova varan 

direkt. Detta stämmer även överens med tidigare forskning som beskriver att fördelen med 

den fysiska butiken är att valprocessen förenklas för kunden då produktkvalitén kan 

kontrolleras direkt, till skillnad från inköp online (Mavlanova et al, 2012).  

“Idag är butiken en så pass stor trygghetsfaktor för konsumenterna i och med att man 

vill känna och klämma på produkterna…” - detaljhandelsanalytiker  

Ytterligare framkom att det framförallt är viktigt att ha en fysisk butik när företaget når ut till 

nya kundgrupper. Kunden kanske ser kläderna online men vill därefter komma och känna på 

kläderna innan köp. Detta stämmer in på Steenburg & Deigthons (2012) syn om att 

möjligheten för att röra och känna produkten eliminerar kundens risk inför köp. Sammantaget 

var respondenterna eniga om att en av butikens största fördelar är möjligheten att granska och 

prova varan direkt.  

4.1.3 Personligt bemötande  

Enligt resultatet har den fysiska butiken en tydlig fördel, nämligen den personliga relationen 

som möjliggörs när personalen möter kunder ansikte mot ansikte. Det framhölls att den 

personliga kontakten ännu inte går att återskapa på internet, oavsett tekniker som videos, 

Skype och chattfunktioner. Denna uppfattning stämmer överens med tidigare forskning som 

tydliggör att butikspersonalen ofta betraktas som den mest förtroendeskapande resursen i en 

fysisk butik, vilket måste vägas upp i digitala butiker (Frostenson et al, 2017). Möjligheten för 

kunden att fråga en säljare om råd i fysisk butik ökar kundens förtroende och ökar på så sätt 

tillit till företaget (Avery et al, 2012).  

Fortsättningsvis framkom även att kunskapen hos personalen är en faktor som skapar tillit. 

Dels framhölls att bemötandet av otrevlig eller okunnig personal påverkar konsumentens 

förtroende till företaget och att företag därför måste förstå butikspersonalen roll. Forskning 

om WoM beskriver att en dålig upplevelse i butik kan påverka andra konsumenters 

uppfattning om varumärket via rykten (Herr et al, 1991). Detaljhandelsanalytikern betonade 

även att konsumenter idag är mer pålästa inför köp vilket ställer högre krav på 

butikspersonalen.   
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“Nu när konsumenterna har betydligt större makt och är mer pålästa inför köp i butik, 

då ställer det också nya krav på butikspersonalen.” - detaljhandelsanalytiker 

Företag sänder ut signaler om pålitlighet och kompetens till kunden genom sin service och ett 

konsekvent utförande (Kharouf et al, 2014). Om kunden upplever att företaget har kompetens 

bidrar det till att kunden tror att företaget kan agera på ett pålitligt sätt (ibid.). En av ägarna 

berättade att de tack vare företagets kunskap inom kläddesign kan anpassa klädesplagg efter 

kundens behov. Detta med syftet att skapa ett mer personligt erbjudande till kunden. Trots att 

konceptet lanserades online berättade ägaren att de får fler order via butiken där personalen 

kan hjälpa kunden. Ovanstående kan kopplas till tidigare forskning som menar att företag som 

erbjuder hög servicekvalité även kan öka kundernas lojalitet till varumärket (Kassim et al, 

2010).  

Vidare framkom uppfattningen om att butiken kommer få ett nytt format. Detta med 

hänseende till att tillväxten sker på internet och butiken å ena sidan bidrar men 

trygghetsfaktorer för konsumenten, men å andra sidan har stora kostnadsnackdelar för företag. 

Det framkom av intervjuerna att ett av företagen kommer flytta butiken till deras ateljé för att 

sänka kostnaderna och fokusera mer på evenemang för att skapa nära kontakt med deras 

kunder. Ytterligare framhöll resultatet att evenemang i butiken med speciella erbjudanden är 

viktiga för att skapa en mer personlig relation till sina kunder. Dock poängterades att det kan 

vara svårt att göra om butiksformatet när försäljningen främst sker i fysisk butik.  

4.1.4 Lära känna sina kunder  

Att en stor fördel med den fysiska butiken är direkt feedback från kunder är en uppfattning 

som framkom i resultatet. Respondenterna menade att feedbacken medför att företaget kan 

förstå kunders behov och bemöta dessa bättre. Respondenterna var överens om att företag 

genom fysisk butik kan komma närmare sina kunder. En respondent betonade följande:   

“Fördelen med ett utbyggt butiksnät är att företaget får en helt annan möjlighet att 

komma nära kunderna. Även i de geografiska områden där volymerna inte är så 

stora” - doktorand  

Vidare poängterades att det är svårare att skapa denna förståelse för kunden online. 

Uppfattningen om att företag får mer feedback via butiken än via recensioner eller 

meddelanden online framkom. Det framgick även i den empiriska undersökningen att företag 

kan få ökad förståelse för kundens beteende genom att ha butik eller öppna en pop-up-store. 
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Ett av respondenterna beskrev att deras företag hyrde pop-up-store i några dagar och att detta 

var mycket givande:  

“Vi hyrde pop-up lokal i Mood bland annat och bara fanns där över fyra dagar. Det 

var superviktigt för att få all feedback som vi behöver...” - grundare och ägare av ett 

mindre klädföretag  

Tidigare forskning beskriver att företag som erbjuder service tillgodoser ett behov hos 

konsumenten vilket leder till en mer positiv attityd (Hsieh, 2013: Pennington et al, 2003). Att 

kunna skapa mervärde för kunden kan även resultera i återkommande köp och ökad 

kundlojalitet (Zineldin, 2006). Resultatet framhåller att det är mycket viktigt att förstå sina 

kunder för att kunna erbjuda rätt service anpassad till sin målgrupp.  

4.2 Hur kan företag öka konsumenters tillit via digitala kanaler? 

Tillitsskapande är idag en mycket central del av detaljhandelsföretagens problematik. Detta på 

grund av faktorer som digitaliseringen medför, som ökad konkurrens och ökat avstånd mellan 

säljare och konsument, vilket kan leda till att konsumenters förtroende för företag minskar 

(Bergman et al, 2017). Vikten av tillitsskapande är därför mycket påtaglig för specifikt e-

handelsföretag som präglas av ett större avstånd mellan köpare och företag samt en 

tidsfördröjning mellan köp och produktleverans (Mavlanova et al, 2012). Empirin framhöll 

även detta perspektiv där respondenterna diskuterade kring olika tillvägagångssätt för att 

handskas med problematiken kring tillitsskapande via digitala kanaler.  

4.2.1 Betydelsen av kundtjänst 

Inledningsvis visade resultatet att kundtjänst är en viktig faktor för tillitsskapande. Detta med 

anledning av att det signalerar att företaget existerar och att kunden kan få kontakt med en 

person i samband med inköp över internet. Eftersom att butikspersonalen betraktas som den 

mest förtroendeskapande resursen i butik måste detta vägas upp i digitala kanaler (Frostenson 

et al, 2017). Respondenterna beskrev att kundtjänst är ett sätt för företaget att skapa 

kundkontakt och erbjuda service, vilket kan skapa förtroende och en känsla av närvaro på 

liknande sätt som personalen i butik. Dock framkom uppfattningen om att kundrelationer är 

svårare att skapa via digitala kanaler jämfört med i fysisk butik.  

Enligt Kim et al (2016) är konsumenter mindre villiga att handla på internet eftersom att 

direktkontakt med e-handelsföretaget saknas. Resultatet underströk uppfattningen om att det 

är mycket svårt att skapa en personlig relation med kunder på digitala kanaler utan kundtjänst. 
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De får därför återskapa direktkontakten som butiken erbjuder genom att vara mycket 

tillgängliga även via andra kontaktpunkter på digitala kanaler som sociala medier.  

“Tillit är en viktig del för att skapa återkommande och lojala kunder. Detta innebär 

att den personliga kontakten (som är fysiskt i retailbutiker) får företaget skapa online 

genom sociala medier och kundservice” - Social media/marketing and PR-assistant på 

ett stort klädföretag 

4.2.2. Aktiv närvaro på sociala medier  

Resultatet visade att företag kan skapa förtroende hos kunder genom att ha en aktiv hemsida 

och vara uppdaterade på sociala medier. Det poängterades även i resultatet att detta är viktigt 

för att skapa tillit. Betydelsen av att vara aktiv på sociala medier kan förklaras med att 

konsumenter inte är lika villiga att köpa från företag de inte känner igen (Oliveira et al., 

2017). Resultatet visade att företag signalerar att de existerar när de regelbundet delar nya 

inlägg på sociala medier och länkar till dessa från hemsidan. En respondent beskrev att: 

“Eftersom de allra flesta går in på sociala medier minst en gång per dag finns det 

möjlighet att ständigt påminna kunderna om att företaget existerar” - Grundare och 

ägare av mindre klädföretag   

Samtidigt framhävde resultatet att innehållet på sociala medier har en avgörande roll. För att 

lyckas stå ut i bruset och nå ut till potentiella kunder underströk både experterna och de som 

arbetar inom detaljhandeln att personlig kommunikation är viktigt. Respondenterna menade 

att det är betydelsefullt att tänka på hur företag kommunicerar för att inte upplevas tjatigt hos 

kunder och förlora trovärdighet. Det framkom att ägarna upplevt att inlägg på sociala medier 

med personligt och transparent innehåll når ut till fler personer än produktbilder med fokus på 

enbart varan.   

4.2.3 Från lager till kund 

Tidigare forskning visar att det är svårare för e-handelsföretag att få tillit då digitala butiker 

präglas av en tidsfördröjning mellan inköp och produktleverans (Mavlanova et al, 2012). I 

relation till detta visade resultatet att de flesta e-handelsföretag därför är mån om att 

säkerställa att leverans och order är korrekta till kund. Detta beror delvis på att företag vill 

behålla kundernas förtroende som de gett företaget vid köp och delvis för att missnöjda 



 

 

 

24 

kunder pratar mer än nöjda kunder. Därför vill de erbjuda hög service och hålla det som lovas 

vilket enligt tidigare forskning skapar lojala kunder (Gefen et al, 2003).    

Vidare visar även tidigare forskning att negativ WoM har ett större inflytande på ett köpbeslut 

än ett positivt (Assael, 2004). Resultatet visade att det idag får helt andra effekter om företag 

bemöter någon dåligt eller skickar fel varor då ryktet kan spridas fort. Tidigare forskning 

belyser att alla kan dela sina erfarenheter av produkter och företag på internet vilket då blir 

tillgängligt för allmänheten (Cheung & Lee, 2012). Därtill medför eWoM att information på 

internet för det mesta arkiveras och är därför tillgänglig på obestämd tid (Cheung & Lee, 

2012). I resultatet påpekades även att kunder som känner sig lurade blir betydligt mer 

försiktiga och recenserar i många fall företaget negativt. 

Resultat framhöll att det är betydelsefullt för företag att hålla det som lovas till kund. 

Doktoranden menade att företag som exempelvis har en två dagars returpolicy, och levererar 

efter fyra dagar till kund, inte lever upp till kundens förväntan. Respondenten poängterade att 

företaget som istället skriver att de har fyra dagars returpolicy accepteras mer av kunden. 

Kharouf et al (2014) beskriver att företag kan signalera att företaget är pålitligt genom att 

erbjuda ett konsekvent utförande till kund. Kan företaget då leverera i tid och ett antal 

upprepade gånger minskar kundens risktagande vid interaktion med företaget och 

trovärdigheten ökar (ibid.).      

4.2.4 Oberoende källor och influencer  

Tidigare forskning visar att kundens varumärkesuppfattning påverkas av människor i dess 

omgivning (Herr et al, 1991). Att vänner, familj och bekanta kan påverka en kunds tillit och 

förtroende till ett företag framkom även i resultatet. Det betonades att oberoende källor har 

större inverkan på kunden än kommunikation från företaget.  

Tidigare forskning belyser även att det är viktigt för företag att engagerar sig i kundens åsikter 

som sprids via eWoM (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Resultatet visade 

att något som blivit mer och mer populärt är att företag använder influencers som har digitala 

kanaler för att påverka konsumentens uppfattning om företaget. Dessa kan nämligen upplevas 

som oberoende källor från kundens perspektiv. Det framkom dock för- och nackdelar kring 

hur denna metod upplevs. Resultatet framhävde att ägarna uppfattade att det kan vara 

fördelaktigt att kända personer bär företagets kläder och visar upp detta för deras följare. 

Samtidigt framkom uppfattningen om att konsumenter förstår att det är betalda samarbeten 
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och inte oberoende källor. Resultatet framhöll att företag därför noggrant bör välja ut 

influencers som ska presentera varumärket och att dessa kan stå för varumärkets värderingar. 

4.2.5 Tydlig information  

Resultatet framhöll att tryggheten på framförallt internet delvis bygger på att ha tydlig 

information på hemsidan och andra digitala kanaler. Det ska exempelvis finnas information 

kring hur returer fungerar, fraktkostnad, om kunden kan följa ordern, leveranstid, 

betalningstjänst, om det finns krav på att vara inloggad vid köp med mer. Detta kan kopplas 

till att tydlig information på både internet och i den fysiska butiken är viktigt för tillit (Hsieh, 

2013). Samt att det är viktigt för företag att noggrant välja vad de signalerar i sin 

kommunikation för att skapa trygghet (Connelly et al, 2011). Doktoranden poängterade att 

företag exempelvis kan erbjuda informationssystem som gör att kunden kan följa sin order 

vilket kan skapa högre förtroende för leveransprocessen.   

Fortsättningsvis berättade en respondent att de upptäckte något som hindrade kunder från att 

beställa hem varorna från internet efter de lagt varorna i kundkorgen.  

“... man kan ju även se hur många som lägger in saker i kundkorgen och hur många 

som faktiskt köper och då märkte vi att det var många som la saker i kundkorgen när 

de var på hemsidan men det var inte alla som slutförde köpet...“ - business manager 

på ett mindre klädföretag   

De införde då betalningstjänsten Klarna på hemsidan och kunde därefter se att antalet köp 

ökade. Valet av Klarna berodde på att det uppfattas som ett trovärdigt och välkänt betalsätt 

samt att företaget ansåg att loggan signalerade trovärdighet. Detta stämmer överens med att 

företag kan använda olika certifikat samt säkra betalningsmetoder för att minska kundens 

osäkerhet vid inköp (Bonifield et al, 2010). 

4.3 Hur kan omnichannel påverka tillitsskapande? 

Respondenterna var överens om att konsumentbeteendet förändrats och att detta ställer högre 

krav på företag att anamma omnichannel. Samtidigt visade resultatet att omnichannel som 

strategi medför att företag blir mer tillgängliga och att strategin kan skapas synergieffekter 

mellan kanalerna. Dock krävs kunnig personal och en strategi för hur kanalerna ska användas. 

I enlighet med tidigare forskning visar även denna studie att det finns både för- och nackdelar 

med omnichannel och hanteringen av detta. Exempelvis är omnichannel svårt att organisera 

vilket kan skapa stor problematik kring tillitsskapande. Nedan fördjupas dessa resonemang.   
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4.3.1 Närvaro och tillgänglighet  

Inledningsvis framkom en gemensam uppfattning hos respondenterna kring att omnichannel 

medför att företag kan vara tillgängliga på hela marknaden. Resultatet framhävde 

uppfattningen om att konsekvensen av att välja bort omnichannel som strategi skulle innebära 

att vara mindre tillgänglig, framförallt online. Likt tidigare forskning (Jonsson et al, 2017) 

framkom uppfattning om att den fysiska butiken fortfarande är den största försäljningskanalen 

som flest konsumenter använder men att tillväxten sker på internet.  

”Den största marknaden är i fysisk butik, men långsiktigt sker tillväxten på internet. 

Fördelen med omnichannel är därför att företag kan nå en 100 procentig marknad 

praktiskt taget.” – detaljhandelsanalytiker  

Tidigare forskning beskriver att företag som kan möta kunden i flera kanaler, där kunden själv 

kan bestämma på vilket sätt köpet ska genomföras, fysisk eller digitalt, kan skapa ett värde för 

kunden (Frostenson et al, 2017). Exempelvis kan kunden handla dygnet runt och får ökad 

tillgänglighet och bekvämlighet (ibid.). 

Resultatet framhöll även att företag som enbart finns i en kanal går miste om kunder som 

behöver fler kanaler vid inköp. Uppfattningen om att dagens konsumenter är mer kräsna och 

ställer högre krav på företagen framkom i resultatet. Dessutom framkom uppfattningen om att 

fler kunder förväntar sig att företag ska finnas i alla kanaler. Enligt tidigare forskning 

använder konsumenten olika kanaler vid ett inköp för att söka, prova och jämföra varor 

(Oliveira et al, 2017). Respondenterna menade att om kunden inte finner företaget i den valda 

kanalen väljer de istället ett annat företag. Detta kan kopplas till tidigare forskning som visar 

att konsumenter som övergår från att handla i fysisk butik till att handla online blir mer 

benägen till att växla mellan olika detaljhandelsföretag (Verhoef et al, 2015).  

4.3.2 Synergieffekter  

Fortsättningsvis framhöll resultatet uppfattningen om att det uppstår synergieffekter mellan 

kanalerna när företag lyckas integrera dessa i en sömlös upplevelse. En av experterna menade 

att det är väldigt tydligt att e-handeln ökar för renodlade e-handelsaktörer som öppnar fysisk 

butik. På samma sätt skapas synergier mellan butikerna när en fysisk kedja öppnar e-handel. 

Denna uppfattning delades även av respondenterna från Kerber. Företaget öppnade butik med 

målet att locka kunder att handla på nätet, vilket fungerade då fler började använda deras e-
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handel. Detta överensstämmer med tidigare forskning som menar att företag som lyckas 

integrera digitala och fysiska kanaler medför att kunder utvecklar positiva attityder mot 

företaget och därmed bli mer lojala (Frasquet & Miquel, 2017). 

I resultatet framkom uppfattningen om att företag som anammar omnichannel som strategi 

kan skapa synergieffekter mellan olika kanaler. En återkommande problematik som framkom 

i resultatet kring e-handel var hur kunden kan returnera eller byta sina varor. Genom att 

integrera kanalerna kan företag erbjuda konsumenten att göra inköp på internet och returnera i 

butik, vilket kallas click-and-collect (Haberg et al, 2017). Resultatet poängterade att denna 

metod gör att kunden kan returnera, byta eller hämta paket i butiken och samtidigt känna och 

prova varan. En respondent menar att: 

”… det har varit viktigt att ha en fysisk plats, speciellt för ett nytt varumärke. För 

personer ser exempelvis en annons på Facebook och vill därefter komma och känna 

på kläderna. Speciellt om det är första gången de har hört talas om företaget. Så det 

har varit jätteviktigt att ha butik och även pop-up butiker…” – business manager på ett 

mindre klädföretag  

Detta kan förklaras med att företag som anammar omnichannel som strategi kan utnyttja de 

tillitsskapande fördelarna som den fysiska butiken kan signalera till kund. Exempelvis att 

fysisk butik signalerar livslängd och stabilitet samt att företaget faktiskt existerar (Mavlanova 

et al, 2012: Thompson & Jing, 2007). Alternativt att den fysiska butiken minskar 

informationsasymmetrin mellan två parter då kunden kan granska kvalitén direkt (Mavlanova 

et al, 2012) samt att det finns en direkt fysisk plats att vända sig till som erbjuder praktiska 

returer och korta svarstider (Li et al, 2015). 

4.3.3 Kanalernas olika syften  

Tidigare forskning menar att omnichannel handlar om att erbjuda kunder en sömlös 

kundupplevelse genom att ha ett samspel mellan fysisk butik och digitala kanaler (Hagberg et 

al, 2016). Interaktionen sker mellan kund och varumärke och inte den specifika kanalen 

(Piotroiwicz & Cuthbertson, 2014). Även i resultatet framfördes att företag behöver ha en 

strategi för hur företaget kommunicerar i olika kanaler för att skapa ett samspel mellan dessa. 

Detaljhandelsanalytikern menade att företaget inte kan kommunicera exakt likadant i de olika 

kanalerna då det finns risk för att kunden möts av för mycket information vilket de inte är 

mottagliga för. Fler av de som arbetar inom detaljhandeln berättade att de använder olika 
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kanaler för olika syften där de exempelvis använder Instagram för inspiration, Facebook för 

information och events samt hemsidan som försäljningskanal. En respondent beskrev att: 

“Vi tror att omnichannel skapar en positiv shoppingupplevelse för kunden som kan 

hitta annat än bara produkter att handla för på hemsidan. Kunden får inspiration, 

svar på dennes frågor osv.” - Social media/marketing and PR-assistant på ett stort 

företag 

Samtidigt framkom uppfattningen om att företagen behöver ha samstämmig information på de 

digitala kanalerna och i butik. Detta för att förenkla för kunder som använder fler kanaler vid 

ett inköp. Enligt detaljhandelsanalytikern erbjuder inte butiken den där överblicken som 

digitala medier medför vilket kan försvåra den sömlösa processen. Det framkom att det därför 

är viktigt att ha kunnig personal i butiken som kan hjälpa kunder som sökt på internet efter en 

vara eller blivit inspirerad på Instagram och vill hitta varan i butik. Tidigare forskning belyser 

även detta och menar att fysiska butiker kan använda exempelvis mobila enheter för att 

erbjuda kunden en överblick och information (Verhoef et al, 2015).  

Ytterligare en uppfattning var att tjänstesektorn och servicegraden successivt ökar i butik. 

Uppfattningen om att företag kan använda den fysiska butiken för att inspirera och locka 

kunder framkom därför i intervjuerna. Resultatet betonar att den fysiska butiken kan användas 

i syfte att tillfredsställa andra sinnen för att inspirera som digitala kanaler inte kan. 

Exempelvis med musik, lukter eller upplevelser. Butiken blir på så sätt en oas och skapar en 

positiv effekt för företaget och kan även förstärka anseendet till företagets andra kanaler.    

4.3.4 Kunnig personal och service 

Resultatet framhävde att företag som erbjuder kunder omnichannel, exempelvis pick-up-in-

store, kan skapa ett starkare serviceerbjudande. När kunden hämtar sitt paket i butik kan 

företaget erbjuda ett personligt bemötande samt service vilket kan öka tilliten samt 

kundlojaliteten. Exempelvis kan säljaren föreslå matchande kläder till den köpta varan eller ge 

expertis om hur klädesplagget sitter och erbjuda andra storlekar eller andra varianter. 

Företaget kan på så sätt enligt Frostenson et al (2017) utnyttja butikens möjlighet att erbjuda 

personlig kontakt vilket kan öka förtroendet hos kunden. Resultatet poängterade dock att detta 

förutsätter att butikspersonalen innehar den kompetens som behövs för att möta kunder som är 

pålästa.  
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Likt tidigare forskning (Kassi et al, 2010) menade respondenterna att service och hög kvalité 

är något som kunder vill ha och värderar högt. En uppfattning betonade att företaget med 

hjälp av digitala innovationer som möjliggörs med omnichannel kan erbjuda mer personlig 

service. Dock märks i empirin att det fortfarande är relativt nytt att kombinera digitala 

funktioner med den fysiska butiken utöver click-and-collect. Trots detta poängterade 

detaljhandelsanalytikern att syftet med tekniken är att det ska vara ett stöd för personalen. 

Exempelvis beskrevs att företag förmodligen kommer kunna använda funktionen med 

retargeting i butik där de med WiFi eller Artificiell intelligens kommer få reda på personens 

sökhistorik, vilket i sin tur gör att butikspersonalen kan erbjuda bättre service till kund. 

“I takt med att AI utvecklas och hela den biten tror jag att man kommer få personliga 

erbjudanden direkt när man kommer in i butiken” - detaljhandelsanalytiker  

4.3.5 Intern konkurrens 

Tidigare forskning belyser att företag som använder fler kanaler kan få problem om dessa 

hanteras åtskilt från varandra (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Detta kan skapa brist på 

integration i information mellan de olika kanalerna och även konkurrens sinsemellan 

kanalerna (ibid.). Detta framhölls även i resultatet som visade att en stor utmaning för 

omnichannelföretag är konflikter och kannibalisering mellan de olika kanalerna. Experterna 

menade att digitala kanaler ofta är centralt styrda medan butikerna kan vara franchise vilket 

skapar ett silotänk och en slags konkurrens mellan olika kanaler. De menar att detta i sin tur 

kan försvåra för företag att anamma omnichannel.  

En stor problematik som därför uppstår enligt resultatet, och framförallt för större 

organisationer, handlar om returer och vem som får vinsten eller förlusten. När butikerna ska 

ta emot returer från e-handeln får de ingen del av vinsten utan får stå för kostnaderna för 

returer och processen att ta emot returer i butik. Dessutom kan de få in äldre produkter som de 

inte kan sälja lika enkelt. Detta överensstämmer även med tidigare forskning (Ailawadi & 

Farris, 2017). Resultatet belyste fortsättningsvis att företag som är splittrade kan få svårare att 

se till företagets helhet vilket kan gå ut över service till kund. Uppfattningen om att detta kan 

skapa hinder för att nå en sömlös upplevelse när företaget inte är enat betonades i resultatet. 

En respondent menade att detta är viktigt för företag som påstår att de är omnichannel:  

“Om ett företag är omnikanal så förväntar man sig att det ska vara synkat och att det 

ska bli den där sömlösa upplevelsen och att det är det som skapar tillit. Och om det 
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inte fungerar blir man frustrerad och slutar lita på företaget.” - 

detaljhandelsanalytiker 

4.3.6 Utmaningar med omnichannel och logistikkedjan  

Den största utmaningen som respondenterna upplevde med omnichannel och tillitsskapande 

var att det krävs väldigt mycket resurser och kunskap. En gemensam uppfattning som 

framkom i den empiriska undersökningen var att omnichannel är svårare att anamma än vad 

företag föreställer sig. Doktoranden menade att en anledning till detta är för att företag under 

många år haft en linjär logistikkedja, från leverantör till huvudlager till butik. 

“Det har varit ganska linjeformat och har under många år sett likadant ut och man 

har under många år haft tid att hitta rätt modeller och effektivitet för just det här 

flödet, men när man lägger på den här kanalen ökar komplexiteten enormt mycket” - 

doktorand  

Vidare poängterade doktoranden att det är stor skillnad på en konsumentorder och en 

butiksorder. Ytterligare framkom i resultatet att kraven på företagen ökat då kunden kräver 

snabba leveranstider och en generös returpolicy. Vid e-handel tar dessutom företag över den 

sista biten av logistikkedjan när de paketerar och levererar en konsumentorder vilket kunden 

ofta inte vill betala för. Detta menade respondenterna har skapat en standard som inte är 

affärsmässigt hållbar för företagen då konsumenten vill att allt ska gå snabbt och enkelt, 

samtidigt som priserna ska vara låga. Och som tidigare nämnt visar både resultatet och 

tidigare forskning (Verhoef et al, 2015) att kunden kan välja att vända sig till ett annat företag 

om kraven inte uppfylls.  

Samtidigt framkom en uppfattning om att det är svårare för mindre butiker med mindre lager 

som ska anamma omnichannel. Fortsatt framhölls att dessa företag kan få problem kring hur 

de ska kommunicera lagerstatus på digitala kanaler utan att skapa hinder för 

butiksförsäljningen och samtidigt möta kundens nya förväntningar. När företaget ställs inför 

dessa utmaningar kan det bli svårare att hålla vad de lovar som företag och behålla hög 

service. En respondent förklarar exempelvis följande: 

”... är det en style vi tar in ett fåtal av, kanske en i varje storlek. Om en kund då 

beställer t.ex. en S och M i webbshoppen för testa vilken som passar bäst är de inte 

tillgängliga för någon annan under, i värsta fall, drygt 2 veckor med tanke på rådande 
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lagar och regler. Det här innebär självklart ett intäktsbortfall för oss.”– Delägare av 

mindre klädföretag 

Respondenterna menade att det är viktigt som detaljhandelsföretag att vara försiktig med att 

lova kunden att företaget är omnichannel och sedan inte kunna uppfylla det. Experterna ansåg 

att många detaljhandelsföretag har en ambition om att vara omnichannel men att få förstår vad 

det kommer innebära. Resultatet belyste att omnichannel fortfarande är en relativt ny strategi 

som ännu inte är helt utforskad. Hur företag internt ska lösa logistik och organisering för att 

skapa en sömlös upplevelse, som i sin tur ökar tillit och kundlojalitet, och samtidigt är 

lönsamt är ännu inte helt löst. Resultatet visade tydligt uppfattningen om att omnichannel som 

strategi kan påverka tillit negativt om företaget inte behärskar strategin.  
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5. Diskussion och slutsats 

5.1 Resultatdiskussion  

Likt tidigare forskning framkommer i denna studie att olika kanaler har olika tillitsskapande 

egenskaper. Exempelvis minskar den fysiska butiken informationsasymmetrin mellan köpare 

och säljare och medför att kunden kan granska kvaliteten direkt i butik, vilket ökar tilliten. 

Digitala kanaler kan å andra sidan skapa tillit genom att exempelvis ha tydlig information och 

säkra betalningssystem på hemsidan.  

En intressant aspekt som studien kommit fram till är att butiken fortfarande har en betydande 

roll för tillitsskapande, trots att tillväxten inom detaljhandeln sker på e-handeln. Butiken kan 

bidra till företagets totala försäljning även om butiksförsäljningen avstannat. Detta då studien 

visar att den fysiska butiken signalerar trygghet och närvaro, vilket gör att kunder ser 

företaget som trovärdigt och vågar därför handla på deras digitala kanaler. Frågan som 

uppkommer då är om butiken, trots höga kostnader i form av bland annat hyra och personal, 

kommer finnas kvar i dess traditionella form. Studien pekar på att butiken kommer ändra 

utseende samt syfte och trots detta behålla de tillitsskapande egenskaperna. Hur butiken exakt 

kommer utformas är däremot fortfarande svårt att förutspå.  

Samtidigt är det viktigt som företag att förstå att det idag ställs högre krav på butikspersonalen 

eftersom att konsumenten har högre förväntningar och är mer pålästa. Om personalen inte kan 

uppfylla konsumentens förväntningar kan detta snarare skapa negativa uppfattningar om 

företaget och ge dåligt rykte. Studien visar att en stor anledning till att butiken fortfarande 

används som kanal är för att den personliga relationen som kan skapas i butik ännu inte går att 

skapa online i lika hög utsträckning. Idag använder företag exempelvis kundtjänst, sociala 

medier och tydlig information för att skapa en personlig och tillitsskapande relation med 

kund. Dock kan dessa inte att mäta sig med faktorer som att prata med en person direkt, 

ansikte till ansikte. När företag kan erbjuda smidigare och snabbare leveranser och digitala 

innovationer som skapar personliga möten online kanske behovet av den fysiska butiken 

kommer minska.  

Fortsättningsvis belyser studien att det är mycket kostsamt för företag att hantera omnichannel 

som strategi samt svårt att organisera logistikkedjan. En anledning till att företag har svårt att 

hantera övergången till omnichannel är för att det är så pass outvecklat och få företag som 

ännu realiserat detta. Dock framkommer att företag mer eller mindre måste erbjuda 
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omnichannel till kund för att kunder idag förväntar sig detta. Studien visar att företag som inte 

anammar omnichannel som strategi går miste om dels potentiella kunder om de enbart finns i 

fysisk butik eller på internet men även kunder som vill röra sig sömlöst mellan kanalerna för 

inköp.  

Företag som inte lyckas hantera omnichannel som strategi på grund av intern konkurrens, för 

stora kostnader eller en ohållbar logistikkedja, riskerar att förlora kundens tillit. Studien visar 

att företag behöver hålla vad de lovar för att skapa tillit och att omnichannel kan innebära att 

företag tar på sig för stort ansvar som blir svårt att genomföra. Därför är det viktigt för företag 

att noggrant planera huruvida de bör gå tillväga för att erbjuda kunden en sömlös upplevelse 

som uppfyller kundens förväntningar och krav utan att förlora tillit.   

5.2 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka uppfattningar kring kopplingen mellan 

omnichannelstrategi och konsumenters tillit. Det utfördes genom att besvara tre stycken 

frågeställningar som belyser hur experter och erfarna personer uppfattar varför företag väljer 

att använda fysisk butik som kanal, hur företag kan öka konsumenters tillit via digitala kanaler 

samt hur omnichannelföretag påverkar tillitsskapande. Studien utgick från att konsumenters 

tillit för framförallt e-handel var ett rådande problem hos detaljhandelsföretagen med 

utgångspunkt i tidigare forskning. Empirin överensstämmer med tidigare forskning och visar 

att detta är en relevant fråga. 

Studien kommer fram till att företag kan använda olika kanaler för att skapa tillit, men att 

olika kanaler har olika förutsättningar. Exempelvis är det svårare att skapa tillit med digitala 

kanaler om dessa inte är sammankopplade till en fysisk butik. Företag kan därför skapa 

synergieffekter mellan de olika kanalerna genom att använda omnichannel som strategi och 

genom att utnyttja varje kanals fördel. Dock visar studien att omnichannel som strategi är 

mycket svårt att organisera och kan skapa stora problem för företag som inte kan hantera 

integrationen av kanalerna.  

5.3 Reflektion kring studiens utförande 

Under studiens gång har det uppkommit reflektioner kring vad som kunde gjorts annorlunda 

för att förbättra kvaliteten på studien. Exempelvis så var studien i början tänkt att rikta sig till 

stora företag inom detaljhandeln eftersom att dessa gav bilden av att de använde omnichannel 

som strategi. Det var svårt att få tag på stora företag och därför riktade vi studien till experter 
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inom området omnichannel samt mindre företag. Det visade sig under studiens gång, när 

respondenter från mindre företag intervjuades, att även dessa kan anamma omnichannel som 

strategi. För att studien skulle bli mer konkret skulle det alltså ha hjälpt om vi exempelvis 

enbart hade tittat på mindre företag och gjort en snävare frågeställning som riktade sig till 

detta. 

En reflektion som uppstod när intervjuerna utfördes var att respondenterna till viss del kunde 

fördjupa tankar och åsikter och ge nya infallsvinklar. Respondenternas olika yrkesroller 

bidrog med bredd till ämnet och medförde att resultatet blev mer omfattande. När resultatet 

väl var samlat insåg vi att respondenternas svar vid många teman var liknande och att de 

uppkommit få avvikelser. Exempelvis hade respondenterna en gemensam syn på butikens roll 

trots olika yrkesroller. Att resultatet hade få avvikelser kan bero på att vi ställt för snäva 

frågor och påverkat respondenterna mer än vad vi trott. Samtidigt kan en förklaring vara att 

respondenterna kunde analysera och prata om det som de känner till bäst vilket förmodligen 

är den fysiska butiken då butiksformatet funnit under längst tid. Med anledning av detta kan 

svaren blivit lika för att butiksformatet redan är väl beprövat och att det finns tydliga fördelar 

samt nackdelar kring butiken som delas av både experter och de som arbetar inom 

detaljhandeln. Vid frågor om omnichannel förklarade experterna en mer allmän syn på ämnet 

som stämde överens med uppfattningarna från de som arbetar i detaljhandeln. Detta kan bero 

på att omnichannel fortfarande är relativt nytt och att respondenterna berättade om 

uppfattningar kring det som existerar idag, exempelvis click and collect. På så sätt kan även 

resultatet ha blivit liknande för att detta är beprövat och att det finns en gemensam bild från 

både experter och de som arbetar i detaljhandeln kring vad detta innebär för företag idag.      

5.4 Förslag på vidare forskning 

Under uppsatsen gång har vi funnit intresseväckande områden som skulle kunna vara 

intressant att forska vidare om. Denna studie behandlar ämnet omnichannel och har undersökt 

traditionella samt digitala försäljningskanaler. Utifrån detta har vi upptäckt att den fysiska 

butiken står inför en förändring som medför att det skulle vara intressant att forska kring 

butiken roll i det allt mer digitaliserade samhället. Detta är relevant och kan ha stor betydelse 

för framtidens detaljhandelsföretag. 

Samtidigt har vi även upptäckt att digitala innovationer och e-handeln börjat öka drastiskt och 

påverkar den fysiska butiken. Det kan därför även vara intressant att vidare undersöka hur 
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renodlade e-handelsföretag går tillväga för att öka tillit hos kunder utan den fysiska butiken 

som stöd.  

Studiens syfte var att undersöka experter och personer med erfarenhet om omnichannel som 

strategi. Studien visar att omnichannel fortfarande är ett nytt koncept som skapas utifrån 

kundens förväntningar. Det kan med anledning av detta vara givande att undersöka 

konsumentens uppfattning om omnichannels funktioner och den sömlösa upplevelsen, 

exempelvis uppfattningar kring click-and-collect. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide erfarna personer 

 akgrunds r g r 

●   resentera dig s älv k rt.    

●  Vad är din   siti n       retag      vad inne är ditt ar ete där?  

Erfarna personer 

● Vilka kanaler finns ni på idag?  

● På vilket sätt använder ni era respektive kanaler?  

● Vilka styrkor finns det i era kanaler?  

● Använder ni er av omnikanalstrategi i ert företag? Varför/varför inte? 

○ Vad ser ni för fördelar med att tillämpa omnikanal som strategi?  

○ Vad upplever ni för nackdelar med att tillämpa omnikanal som strategi? 

○ Är det någonting ni funderar på att tillämpa?  

○ Tror ni att det är något ni går miste om genom att välja bort denna strategi? 

Varför/varför inte?  

● Hur tror ni att konsumenter påverkas av den sömlösa shoppingupplevelse som 

omnistrategier tillför? 

● Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att ha en digital resp. fysisk butik? 

● På vilket sätt gynnar det konsumenten att handla hos en butik som använder 

omnichannel? 

● Hur kan ni öka konsumenters tillit via kanaler online? 

● Hur kan ni som omnichannelföretag öka tillit hos konsumenter?  

○ Skiljer det sig mellan dessa? 

● Vad tror ni att omnikanalstrategi kommer att spela för roll i detaljhandelns framtid?   

● Vilken roll tror du digitalisering kommer få för retail i framtiden?  

  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide experter 

 akgrunds r g r 

●   resentera dig s älv k rt.    

●  Vad är din   siti n       retag      vad inne är ditt ar ete där?  

Experter  

● Vad ser ni för fördelar med detaljhandelsföretag som använder sig av 

omnikanalstrategi? 

● Vad ser ni för nackdelar med detaljhandelsföretag som använder sig av 

omnikanalstrategi? 

● Är det viktigt för företag att använda omnichannel som strategi? Varför/varför inte? 

● Hur påverkas konsumenter av den sömlösa shoppingupplevelsen som omnichannel 

strategier medför? 

● Vad går man som företag miste om när man väljer bort omnichannel som strategi?  

● Vilka fördelar/nackdelar anser du att det finns med digital resp. fysisk butik? 

● På vilket sätt gynnar det konsumenten att handla hos en butik som använder 

omnichannel? 

● Hur kan e-handelsföretag öka tillit hos konsumenter?  

● Hur kan omnichanelföretag öka tillit hos konsumenter?  

○ Skiljer det sig mellan dessa? 

● Vad tror ni att omnikanalstrategi kommer att spela för roll i detaljhandelns framtid?  

 


