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Bakgrund: Digitaliseringens framfart har skapat en förändring i kundbeteende. 
Försäljning via e-handel har ökat alltmer vilket har setts som ett hot mot den fysiska 
butikens tillvaro. Andra antyder att digitalisering bör betraktas som en möjlighet för 
fysisk handel och komplement till en växande e-handel. Omnikanal är strategin där alla 
säljkanaler ses som en säljkanal för att ge en enhetlig varumärkesupplevelse. ”Fygital” 
strategi syftar till bryggan mellan den fysiska och digitala världen för att skapa 
upplevelserika butiksatmosfärer. Trots att e-handeln ligger i framkant med att möta och 
tillgodose konsumenters förändrade behov och förväntningar sker fortfarande största 
andelen inköp i svensk detaljhandel i fysisk butik. Likväl ställer digitaliseringens 
etablering nya krav på det fysiska butiksformatet.   
  
Syfte: Syftet ämnar ur ett företagsperspektiv inom svenska möbel- och heminrednings-
branschen skapa förståelse för hur upprätthållandet av den fysiska butiken kan vara 
värdeskapande åt varumärken, genom integrering mellan fysiska och digitala kanaler. 
 
Metod: Studien innehar en abduktiv forskningsansats, framförd med en hermeneutisk 
kunskapssyn och bygger på förståelse och tolkning. De teoretiska utgångspunkterna har 
formulerats i Värdediamanten vilken är en abstrakt redogörelse för hur kanalerna 
tillsammans kan vara värdeskapande och skapa större varumärkesupplevelser. Det 
empiriska materialet bottnar i kvalitativa, semistrukturerarde intervjuer med företags-
representanter från Rum21, Svenssons i Lammhult, Fröjd af Sverige och Royal Design. 
 
Slutsatser: Studiens resultat visar att det finns en framtid för den fysiska kanalen i 
möbel- och heminredningbranschen eftersom sortimentet som tillhandahålls inbegriper 
sensoriska behov. Butiksformatet har ett stort marknadsföringsvärde men är i 
förändring. Mycket talar för mindre ytor med större fokus på service och butiks-
atmosfär. Digitala medel kan vara fördelaktiga även för fysisk kanal genom att visa upp 
sortiment, förenkla köpprocessen och öka tillgänglighet för interaktion mellan 
konsument och varumärken. Slutsatsen är att handelsföretag med fördel kan arbeta med 
en fygital kanal, hur det kan enhetliggöra, erbjuda större upplevelser och således vara 
värdeskapande för varumärken. 
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Background: The digitalization has influenced a change in consumer behavior. The e-
commerce has increased and the digitalization has been seen as a threat to the existence 
of physical stores. Others have thought it should be considered an opportunity for 
physical stores and use it as a complement to e-commerce. Within retail, omnichannel is 
a strategy for creating a unified message for consumers across all channels. ”Phygital” 
strategy is the mixture of the physical and digital world within the physical shopping 
environment to create memorable experiences. Although e-commerce is at the forefront 
in meeting consumers’ changing needs and expectations, most of the purchases in 
Swedish retail are still made in-store. Nevertheless, the establishment of digitalization 
requires other demands on the physical store. 
 
Purpose: The study aims to create a comprehension from a business perspective within 
the Swedish furniture and home decoration industry, of how the physical store can 
create brand value through the integration of physical and digital channels.  
  
Method: The study has an abductive approach conducted within the hermeneutical 
perception of knowledge and is based on understanding and interpreting. Based on 
theory, an abstract figure called ”The Diamond of Value” have been formulated, which 
describes how the physical and digital channels can contribute to greater brand 
experiences together and thus create value. The empirical material were collected 
through qualitative, semi-structured interviews with representatives from the Swedish 
brands Rum21, Svenssons i Lammhult, Fröjd af Sverige and Royal Design.  
  
Conclusions: The study shows that there is a future for the physical channel within the 
furniture and home decoration industry, as the range of products provided includes 
sensory needs. The physical store has a marketing value but the format is changing with 
smaller retail spaces with greater focus on service and physical environment. Digital 
resources can be beneficial even for physical channels by displaying assortment, 
simplifying the customer’s buying process and increasing accessibility for consumer 
and brand interaction. The conclusion is that retail companies can benefit from a 
phygital channel, it can unify, offer greater experiences and therefore create greater 
value for brands. 
   
  
Keywords: Digitalization, retail, physical channel, digital channel, phygital, value creation 
process, holistic experience 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet får läsaren ta del av bakgrunden till vad uppsatsen ämnar 
behandla. Vidare mynnar det ut i en problemdiskussion som senare leder till uppsatsens 
syfte.  

 
För våra samhällen har handeln en betydande roll, inte nog för vår bebyggelse, Sveriges 

ekonomi och för oss människor. Genom handeln skapas nya mötesplatser för människor 

och är en förutsättning för att leva och bo (Hagberg & Jonsson, 2016). Av hushållens 

utgifter utgör människors konsumtion i Sverige cirka en tredjedel och var tredje krona 

läggs på detaljhandelsvaror (Svensk Handel, 2016).   

  

Armstrong, Kotler, Harker och Brennan (2009) skrev redan år 2009 hur de traditionella 

marknadsplatserna stod inför förändring och hur den nya digitala tidsåldern kommit att 

revolutionera hur företag skapar värde för konsumenter och underhåller kundrelationer. 

Internet har inneburit fundamentala förändringar i konsumenternas tankar om 

bekvämlighet, hastighet, pris, produktinformation och service. Författarna framhöll 

redan då nytänkande och handling som krav för att kunna växa och frodas i en 

föränderlig digital miljö, samtidigt menade de att företag även måste behålla de flesta av 

de kompetenser och metoder som har fungerat tidigare (ibid.). Print1 och tv-reklam är 

exempel på tidigare fungerande metoder som använts (Dagens analys, 2016).  

  

Armstrong et al. (2009) tar upp hur varumärken av många anses vara den största och 

mest värdefulla tillgången för företag. De utgör en slags etikett eftersom de uttalar sig 

om kvalitet och varaktighet och konsumenter tenderar att associera varumärken efter det 

upplevda värdet. Således behöver dessa starka tillgångar utvecklas och förvaltas med 

omsorg, vilket görs genom olika strategier. Varumärken är mer än enbart namn och 

logotyp, de representerar konsumenters uppfattningar och känslor gentemot varor, 

tjänster och dess prestanda. Författarna menar att varumärken existerar i konsumentens 

sinnen. Även Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan (2015) poängterar att varumärken 

enbart handlar om föreställningar i konsumentens medvetande och menar att perception2 

därmed är viktigare än verklighet för att skapa värde till varumärken. Coca-Cola är ett 
                                                
1 Print med den engelska benämningen är tryckta texter, siffror och symboler på papper vilket 
förekommer exempelvis i form av tidningar och böcker (Cambridge Dictionary [www]). 
2 Perception syftar till den process hos mänskliga varelser när stimuli väljs, organiseras och sedan tolkas. 
Genom sinnesintrycken tolkar konsumenter omvärlden och bildar sina uppfattningar (Solomon, Bamossy, 
Askegaard & Hogg, 2013). 
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framgångsrikt varumärke som Armstrong et al. (2009) lyfter fram som exempel för att 

illustrera hur underhåll och arbete med att ständigt förbättra gjort dryckestillverkaren till 

en ledande ikon över generationer. Författarna menar att en stor anledning till den 

framgången är hur Coca-Cola lyckats forma djupa relationer till sina konsumenter. Att 

förstå hur konsumenter tar emot olika sinnesintryck menar Forne (2013) är viktigt och 

bör därmed beaktas för att skapa en behaglig helhet och således upplevelsen av 

varumärken.  

  

Nike använder sig av en marknadsföringsstrategi där de gör färre reklamfilmer än 

tidigare, men har balanserat upp det strategiska varumärkesarbetet med att fokusera på 

digital marknadsföring i allt större utsträckning. Varumärkets sociala medier hanteras av 

ett marknadsföringsteam, enligt Pride (2017) ligger Nike långt före sina konkurrenter 

när det kommer till socialt engagemang. Nike har fler följare och prenumeranter på alla 

sociala kanaler (se modell 1). De behärskar konsten att skapa innehåll som återspeglar 

varumärket även online. Nike projicerar en bild av styrka, passion och beslutsamhet på 

de som interagerar med varumärket (Pride, 2017).   

  

 

 

 
Modell 1. Nike’s social media engagement (Pride, 2017). 
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1.1 Bakgrund 
Hagberg och Jonsson (2016) bedrev ett forskningsprojekt under två år som innebar en 

analys av digitaliseringens innebörd för detaljhandeln. Under 2013 när forskningsmedel 

söktes förekom ett par generella uppfattningar, dels att den fysiska butiken inte skulle 

påverkas i någon större utsträckning, dels fanns en tendens att tala om digitalisering i 

termer av enbart e-handel. När projektet sedan avslutades 2016 påpekar forskarna att 

digitaliseringen kommit att dominera den allmänna diskussionen kring detaljhandel och 

dess framtidsutsikter men poängterar att den största delen inköp fortfarande utförs i 

fysisk butik. Teufel och Zimmermann (2015) framhåller att den digitala utvecklingen 

fått en alltmer omfattande inverkan på såväl vardagligt beteende som konsument-

beteende och hur det i sin tur färgar av sig på detaljhandeln där kraven på att skapa 

upplevelse och interaktion blir nödvändig. 

 

1.1.1 Digitaliseringens inflytande på detaljhandeln 

Digitalisering syftar till den process där analog information omvandlas till digital och 

när tekniker av digital karaktär integreras och får en större betydelse i det vardagliga 

livet. Begreppet har tidigare använts i stor utsträckning som en synonym till e-handel, 

men omfattningen är större än så upplyser Hagberg och Jonsson (2016). Författarna 

beskriver hur e-handeln vuxit kontinuerligt sedan 1990-talet och troligen är den mest 

omtalade aspekten på hur digitalisering haft inflytande över traditionell handel. Dock 

poängteras att detaljhandeln egentligen influerats av digital teknik betydligt tidigare och 

syftar på exempelvis datasystem för butiker och EAN3-koder. Den traditionella 

distanshandeln som tidigare skett genom kataloger, brev, telefon och fax expanderade 

sedermera till beställningar online genom datorer och mobiltelefoner. Hagberg och 

Jonsson (2016) lyfter hur konsumenter allteftersom blivit mer delaktiga i själva 

utövandet med kortbetalningar och självscanning. Teufel och Zimmermann (2015) 

menar att det från och med mitten på 2000-talet blev allmänt känt att detaljhandeln 

innebär en bransch som måste hantera och framförallt integrera en hel rad 

försäljningskanaler. Genom dessa idéer föddes behovet av ett holistiskt4 perspektiv. 

Författarna menar att handelsföretag bör fokusera på konsumentens helhetsupplevelse 

som den enskilt största faktorn för differentiering utöver pris (ibid.). 

                                                
3 EAN-koder är streckkoder, märkningen möjliggör datoriserade kassor (Nationalencyklopedin, 2017a). 
4 Holistisk, vilket utgår från begreppet holism, betonar vikten av en helhets betydelse snarare än dess 
delar (Nationalencyklopedin, 2017b, 2017c). 
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1.1.2 Holistisk varumärkesupplevelse 

En tillvaro med total pristransparens, synliga kundrecensioner och stigande antal 

nätbutiker menar Teufel och Zimmermann (2015) är en effekt av digitaliseringen, 

således har marknadens utformning förändrats och gett upphov till nya perspektiv. Även 

Tufvesson (2012) lyfter att det ur ett företagsperspektiv är viktigt att hantera 

varumärken strategiskt, inte minst för handelsföretags möjlighet att kunna erbjuda 

konsumenter sömlösa5 upplevelser. Apple tas av författaren upp som ett illustrerande 

exempel av handelsföretag som skapar sådana kundupplevelser och syftar på hur det 

finns mycket att lära från varumärket. Det som gör Apple unikt menar Tufvesson (2012) 

är enhetligheten, hur de framhåller en känsla som andas premium genom samtliga 

varumärkets kanaler. Samma känsla erhålls när konsumenter konsumerar och senare 

använder sig av varumärkets produkter.  

 

 
 Bild 1. Apple Store ( 9to5Mac [www]).  

Bild 2. Apple Iphone (Apple [www]). 
  

Lin (2015) för fram att konsumentens förväntningar har en inverkan på hur de värderar 

varumärken, samtidigt belyser artikelförfattaren hur stimuli i form av atmosfär, personal 

och bekvämlighet är avgörande. När en konsument får en positiv upplevelse bidrar det i 

sin tur till att hen tillskriver värde till det specifika varumärket. En positiv interaktion 

inger förtroende och innebär en större sannolikhet att konsumenten interagerar med 

varumärket igen. Helhetsbedömningen av varumärket avgör huruvida konsumenten 

upplever värde (ibid.). Med hjälp av ny teknologi, utbredd användning av internet och 

databaser kan teknik användas som ett verktyg för att skapa kundrelationer, upplevelser 

och samarbeten. För konsumenter kan det innebära delaktighet i ett flertal aktiviteter 

såsom självbetjäning, i rollen som medproducent och handel genom nya kanaler 
                                                
5 Sömlös är betydelsen av att det inte finns några gränser mellan olika företeelser (Lundgren, 2016). 
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exempelvis sociala medier. Det innebär en möjlighet att med nya sätt tillämpa strategier 

där konsumenters kunskaper används som tillgång (Hagberg, Sundstrom & Egels-

Zandén, 2016).  

  

1.1.3 Handelsföretagens säljkanaler 

Allt fler handelsföretag finns tillgängliga i både fysisk butik och via e-handel för att 

möjliggöra fler möten med konsumenter genom olika säljkanaler (Rådmark, 2017). Den 

traditionella handeln, såsom fysiska butiker och katalogförsäljning, kom att förändras 

när möjligheten att sälja online introducerades som handelsformat. En digital försäljning 

innebar att kunna skapa fler säljtillfällen och utgjorde en ny och annorlunda form av 

handelskanal (Hagman & Jonsson, 2016). En större närvaro genom fler kanaler innebar 

en utökning av handelsföretags tillfälliga kanalmix, vilket började nämnas i termer av 

multikanalhandel. Multikanal har ansetts vara ett sätt för företag att skapa värde för sina 

kunder samtidigt som strategin förvärvar nya, utvecklar och bibehåller kundrelationer. 

Begreppet innefattar att utveckling och förändring av de olika kanalerna sker separat 

och med begränsad integration av varandra (Verhoef, Kannan & Inman 2015). Nedan 

illustreras hur konsumenter interagerar med separerade kanaler (se modell 2).  

 

  

 
  

 Modell 2. Multikanalstrategi (Egen modell, 2017). 

  

Gränserna mellan kanalerna börjar dock försvinna vilket gör de allt svårare att hålla isär, 

vilket är en följd av att konsumenter använder sig av flera kanaler växelvis under sin 
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sök- och köpprocess. Istället har begreppet omnikanal vuxit fram och syftar till hur 

kanalerna är involverade med varandra till skillnad från multikanal (Verhoef, Kannan & 

Inman, 2015). Sitoo, ett svenskt företag som tillhandahåller tjänster för omnikanal till 

detaljhandlare, förklarar begreppet som den sammanflätande strategin där integration 

mellan fysisk och digital handel enhetliggör varumärken i alla säljkanaler (se modell 3). 

Omnikanal tillför en ökad tillgänglighet då konsumenten kan handla vid den tidpunkt 

som passar hen bäst vilket möjliggjorts av den tekniska utvecklingen av mobila enheter. 

Strategin innebär en säljkanal istället för flera separata och syftet är att ge enhetliga 

varumärkesupplevelser (Sitoo [www] a). Likt tidigare exempel menar Tufvesson (2012) 

att Apple är ett varumärke som lyckas vara enhetligt genom samtliga kanaler vilket ger 

konsumenterna en holistisk upplevelse. De säljkanaler som omfattar omnikanal är fysisk 

butik, nätbutik, direkt marknadsföring, mobila enheter med appar, sociala medier och 

masskommunikation såsom TV och radio. Samtliga integreras alltså till en gemensam 

kanal istället för att hållas separerade (Verhoef, Kannan & Inman, 2015).  

 

 
  

 Modell 3. Omnikanalstrategi (Egen modell, 2017). 

  

Det är inte alla som ställer sig eniga kring huruvida den sammanflätade strategin är 

fördelaktig för företag. Ruslan Kogan är grundare och VD för Kogan Technologies, ett 

av Australiens största e-handelsimperium och ett av landets snabbast expanderande 

företag. Kogan har ett kritiskt förhållningssätt och menar att det inte finns några 
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tillvägagångssätt att kombinera kanalerna fysisk butik och nätbutik utan att äventyra ett 

varumärkes framgång. De som tror på den sammanflätade strategin hävdar e-handlaren 

inte förstår sig på affärer i grunden och framhåller den stora skillnaden som finns 

mellan fysisk handel och e-handel (Gunnilstam, 2013).  

  

1.2 Problemdiskussion  
Hagberg och Jonssons (2016) forskning tar upp hur detaljhandeln ställs inför radikala 

förändringar till följd av ökad tillämpning av digital teknik och påpekar att den fysiska 

butikens roll i egenskap av det traditionella handelsformatet i allra högsta grad 

påverkas. Däremot lyfter författarna fram att den fysiska kanalen kan dra fördel av de 

möjligheter som digital utveckling bidragit till och att handelsföretag själva kan påverka 

hur den fysiska kanalen kan komma att se ut och utvecklas (ibid.). Digitaliseringen har 

även utgjort en bidragande faktor till den trend där målet är att få konsumenter 

involverade i den värdeskapande processen (Hagberg, Sundstrom & Egels-Zandén, 

2016). Värde av ett varumärke kan definieras på olika sätt, varav ett sätt är upplevd 

erfarenhet. Värdeskapandet anses vara en process under ansvar av både kund och 

företag och utifrån företagsperspektiv är det viktigt att avläsa de olika parternas roller i 

processen för att slutligen förstå vad som skapar värde för konsumenten. Det 

gemensamma värdeskapandet sker i den gemensamma sfären, vilken är den plats där 

interaktion mellan parterna sker. Därmed är samtliga möten mellan handelsföretag och 

kunder värdeskapande tillfällen oavsett om det är genom fysisk eller digital kanal 

(Grönroos, 2015). Armstrong et al. (2009) betonar hur det verkliga värdet hos ett starkt 

varumärke är dess förmåga att fånga konsumenters lojalitet och förkärlek. Det värde 

som konsumenter associerar till ett varumärke vid interaktion ger i sin tur värde tillbaka 

till företaget i form av kundkapital och vinst.  

  

Trots att e-handeln ligger i framkant med att möta och tillgodose konsumenters behov 

genom nya och spännande kanaler redogör Hagberg och Jonsson (2016) för att den 

största delen inköp i svensk detaljhandel sker i fysiska butiker. I forskningen från 2016 

går det utläsa att cirka 7 procent av detaljhandelns omsättning utgörs av e-handel, 

resterande 93 procent utgörs således av fysisk handel, torghandel, direkthandel och 

ambulerande6 handel. Av dessa utgör handeln i fysisk butik den klart dominerande 

                                                
6 Ambulerande handel (eller gårdfarihandel) är när försäljare från annan ort söker upp kund vid dörren 
(Nationalencyklopedin 2017d). 
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andelen. Forskarna påtalar att den fysiska butiken även inom överskådlig framtid 

kommer fortsätta vara den huvudsakliga kanalen för inköp av detaljhandelsvaror. Men 

oavsett om den fysiska butiken visat sig vara en viktig byggsten för varumärken, kan de 

varken bortse eller gömma sig för den digitala utvecklingen (Nyström, 2016). Enligt en 

studie av Handels7 utredningsgrupp från 2016 går det utläsa att konsumenters 

förväntningar, beteenden och sätt att konsumera kommer ha en väsentlig betydelse för 

hur detaljhandeln ser ut framöver (Rosenström, 2016). Likaså spelar det en stor roll 

huruvida de fysiska butikerna har förmågan att anpassa sig till de förändringar som 

detaljhandeln står inför (Hagberg & Jonsson, 2016).  

  

För detaljhandeln har digitaliseringen länge betraktats som ett hot mot de fysiska 

butikerna snarare än en möjlighet till att kombinera det fysiska med det digitala 

(Hagberg & Jonsson 2016). Hur stort hot digitaliseringen faktiskt innebär för den 

fysiska handeln har länge diskuterats. Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk 

Handel8, berättar under en intervju med Fastighetsnytt att försäljningskanalerna borde se 

varandra som kompletterande kanaler istället för konkurrenter (Nordlander, 2015). 

Hagberg och Jonsson (2016) lyfter fram att digitaliseringens etablering ställer högre 

krav på att den fysiska handeln möter konsumenternas förväntningar. Dock poängteras 

betydelsen av ett samspel mellan försäljningskanalerna. Rosenström (2016) framhåller 

en liknande aspekt, att företag i större utsträckning bör välja att satsa på en kombination 

av fysisk och digital handel. Bourseau (2016) menar också att en integration av 

kanalerna inte bör underskattas och använder begreppet fygital handel för 

kombinationen av fysisk och digital handel och menar att den fygitala utvecklingen 

förväntas ha en stor inverkan på detaljhandeln och dess framtida utformning. Att finnas 

tillgängliga inom olika försäljningskanaler fordras vara ett framgångsrecept för fortsatt 

expansion menar Rosenström (2016) och i takt med alltmer digitaliserad handel finner 

många varumärken med enbart fysisk närvaro ett behov av att även satsa på digitala 

kanaler. Samtidigt som flera gör den övergången har allt fler nätbutiker 

uppmärksammat värdet av att etablera sig även i den fysiska detaljhandeln (ibid.).  

  

                                                
7 Handels är en förkortning av Handelsanställdas förbund, ett fackförbund för handelssektorn 
(Fackförbund, 2017). 
8 Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som företräder företag inom detalj-, parti- och digital 
handel och driver handelns frågor (Svensk Handel, 2017). 
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Idag finns flera varumärken representerade i såväl den fysiska som digitala handeln och 

uppsatsens studerade handelsföretag har som gemensam nämnare att de närvarar i båda 

kanalerna och verkar i möbel- och heminredningsbranschen. Studien utgår från ett 

företagsperspektiv för att skildra aspekter kring hur varumärken värdesätter den fysiska 

kanalen i relation till den digitala i ett förändrat handelslandskap. Anledningen till att 

fokus riktas mot en förståelse av företags perspektiv är att uppsatsen ämnar belysa hur 

den fysiska kanalen är en del av den värdeskapande processen för varumärken och hur 

den kan användas i framtida affärsmodeller. Det empiriska underlaget har utgjorts från 

Rum21, Svenssons i Lammhult, Fröjd af Sverige och Royal Design.  

  

Rum21 grundades år 2006 som familjeföretag och är en ledande återförsäljare inom e-

handel, sedan 2014 ingår varumärket i Royal Design Group AB och öppnade året därpå 

sin första fysiska butik i centrala Göteborg (Rum21 [www]). Svenssons i Lammhult 

startade som ett snickeri för över 100 år sedan och är idag en detaljhandelskedja med 

butiker i Lammhult, Stockholm, Malmö och Göteborg samt en kompletterande nätbutik 

(Svenssons i Lammhult [www]). Fröjd af Sverige är den lokala inredningsbutiken i 

skånska Osby som samtidigt är café och restaurang. Grundtanken är att besökarna sitter 

och tittar sig om i butiken över en fika eller lunch och planen är att konceptet ska utöka 

till fler orter i framtiden (Rading, 2017). Royal Design är en av Nordens ledande aktörer 

inom möbler och heminredning på nätet, företaget grundades år 1999 och hade till en 

början enbart e-handelsnärvaro, men har sedermera expanderat till fjorton butiker på 

den fysiska marknaden i Sverige (Royal Design [www]).   

 

1.2.1 Problemformulering 

• Vilken funktion kan den fysiska kanalen komma att ha i en alltmer digitaliserad 

handel?  

 

1.3 Syfte 

Syftet ämnar ur ett företagsperspektiv inom svenska möbel- och heminrednings-

branschen skapa förståelse för hur upprätthållandet av den fysiska butiken kan vara 

värdeskapande åt varumärken, genom integrering mellan fysiska och digitala kanaler. 
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2 Metod 

 
Kapitlet redogör för studiens metodologiska ställningstaganden och motiverar de val 
som har gjorts för att ge läsaren en ingående bild och beskrivning av studiens praktiska 
tillvägagångssätt. 

 
 

2.1 En kvalitativ forskningsmetod  

Uppsatsen har haft som syfte att i en beskrivande karaktär skapa förståelse för den 

fysiska butikens funktion och hur kanalen tillför varumärken värde, studien har därmed 

innefattat tolkning av uppsatsens författare. För att förstå handelsföretagens 

varumärkesarbete genom olika kanaler har vi behövt närma oss företagen. Mot 

bakgrund av att vi vill bidra med ett förstående resultat snarare än generaliseringar 

valdes kvalitativt inriktad forskning. Holme och Solvang (1997) poängterar hur det 

primära syftet med kvalitativa undersökningar är att bidra till djupare förståelse av 

särskilda företeelser eller faktorer, medan en kvantitativ undersökning har krav på sig 

att vara statistiskt representativ. I kvantitativ forskning är således frågor kring huruvida 

det som ska mätas verkligen är det som har blivit mätt viktiga och huruvida den 

insamlade informationen är pålitlig (ibid.). Kvantitativa forskningsfrågor intresserar sig 

för hur generaliserbart ett resultat kan vara i fler situationer än just den undersökning 

som gjorts och vill förklara hur saker och ting hänger ihop snarare än att vara av 

beskrivande karaktär (Bryman & Bell, 2013).  
  

Kvalitativ forskning har ett annat fokus på djupgående förståelse och fokuserar snarare 

på att bidra med en mer nyanserad bild av ett forskningsområde (Holme & Solvang, 

1997). Den kvalitativa metoden är enligt Bryman och Bell (2013) tolkningsinriktad och 

fokuserar på hur människor i en miljö upplever sin verklighet. Metoden bygger på att se 

världen genom andras ögon och förstå aktörernas synsätt i den situation de befinner sig 

i. Tonvikten ligger således på kontext, att de värderingar och beteenden som tolkas 

behöver sättas in i ett sammanhang (ibid.). Det har varit ytterst väsentligt i arbetet med 

uppsatsen att göra kontextuella tolkningar, då förståelsen utgår från olika handels-

företags perspektiv och hur Rum21, Svenssons i Lammhult, Fröjd af Sverige och Royal 

Design arbetar med fysisk handel och e-handel som kompletterande kanaler. Syftet med 

uppsatsens empiri är inte att bidra med objektiva sanningar som är representativa för 

alla verkande inom möbel- och heminredningsbranschen, utan kommer innebära 
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versioner från företagsrepresentanter som utgör en röst för arbetet inom sina företag. 

Syftet med dessa företagsintervjuer är att de tillsammans med teorin kan bidra till en 

mer nyanserad bild av den fysiska butikens värde i en allt mer digitaliserad handel. 

 

2.1.1 Hermeneutisk kunskapssyn 

Hermeneutiken är en kunskapsteoretisk syn som bygger på förståelse och tolkning. Här 

förespråkas tolkning av känslor och värderingar för att skapa förståelse för människors 

uppfattningar av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Då studien riktar sig 

till att skapa förståelse för uppsatsens samtliga varumärken snarare än ett generaliserbart 

resultat valdes följaktligen en hermeneutisk kunskapssyn, istället för ett positivistiskt 

förhållningssätt. Eftersom uppsatsens resultat baseras på representanters uppfattningar 

och tolkningar är den hermeneutiska kunskapssynen lämplig då vi är intresserade av en 

förstående slutledning och föredrar således personliga värderingar.  

  

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
Det teoretiska kapitlet omfattar i huvudsak litteratur, både böcker och vetenskapliga 

artiklar. Val av litteratur har gjorts utifrån uppsatsens inriktning och berör varumärke, 

den fysiska butiken, digitaliseringen och dess påverkan på detaljhandel, konsument-

beteende, multi- och omnikanal, fygital strategi samt upplevelseekonomi. I vår studie är 

teorin delar av olika företeelser som tillsammans skapar en helhet av ett sammanhang. 

Sökning av litteratur har gjorts genom de elektroniska databaserna OneSearch, Google 

Scholar och Business Source Premier som finns att tillgå via Linnéuniversitets hemsida. 

Holme och Solvang (1997) beskriver hur vetenskapliga studier innefattar en önskan att 

förbättra uppfattningar om det valda forskningsområdet och hur det inbegriper teori och 

teoriutveckling. Dess innehåll och struktur kan se väldigt olika ut, men har som 

gemensam nämnare att de bildar en abstraktion av diverse konkreta företeelser. Dessa 

utgör bidrag för att de studerade företeelserna ska bli enklare att förstå, förklaras och 

förutsägas. Teori kan vara mer eller mindre precis om olika sammanhang och 

förhållanden mellan företeelser, undersökningens syfte kan således vara att utveckla 

dessa vidare. Det poängteras att strukturen av teoriavsnittet avgör vilken metod som 

väljs (ibid.).  

 

Innehållet i uppsatsen har sedermera kompletterats med material i form av ett antal 

webbsidor, webbaserade tidningsartiklar och publikationer som berör de ämnen som har 
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varit relevanta för uppsatsen. Som forskare har vi upplevt det nödvändigt att utvidga 

teorikapitlet med dessa källor då uppsatsen berör flera områden som är aktuella just nu 

och som det ständigt rapporteras om på webben. Informationsflödet uppdateras dagligen 

och vi menar att det i sig är ett tydligt stöd för digitaliseringens påverkan på det 

vardagliga livet. Genom dessa källor har vi kunnat ta del av nyheter och intressanta 

aspekter av digitaliseringen som fenomen och hur det påverkar handeln. Forskarna har 

under arbetet med uppsatsen haft ett källkritiskt förhållningssätt gentemot studiens 

valda källor och det har inneburit diverse avvägningar. Det har varit särskilt centralt vid 

användning av webbaserade källor då det innebär material som inte granskats likt den 

valda litteraturen. Det har varit nödvändigt för att säkerställa trovärdighet. 

Målsättningen med uppsatsen har varit att lyfta olika perspektiv och därigenom beskriva 

både positiva och negativa aspekter för att möjliggöra en djupare förståelse för den 

fysiska kanalen, digitaliseringen som fenomen och dess betydelse för detaljhandeln. 

 

2.2.1 Abduktiv forskningsansats 

Uppsatsen har förutsatt en abduktiv forskningsansats då teori och empiri varvats för att 

erhålla en slutledning. Abduktion definieras enligt Björklund och Paulsson (2012) som 

vandringen mellan empiri och teori. Holme och Solvang (1997) skriver om alternativ 

teori, vilket karakteriseras av att teoriutvecklingen betraktas som en process snarare än 

utgångspunkt. Processen innebär att teoretisk reflektion och insamling av material sker 

parallellt, likaså tolkningen av dessa. Synsättet går ut på att empiriska resultat utgör en 

grund för den teoretiska referensramen, vilken är nära sammanflätad med den studerade 

företeelsen (ibid.). Uppsatsens innehåll har vuxit fram genom en process där teori och 

empiri skrivits fram och tolkats parallellt snarare än var för sig. Eftersom vi har en 

kunskapssyn om att människor hela tiden tolkar sin omvärld menar vi att tolkning av 

den studerade företeelsen inte kan lämnas till enbart analysavsnittet. Istället har studien 

inneburit ett parallellt förhållningssätt till teori och empiri. Under arbetet har vi 

kontinuerligt erhållits ny information, genom såväl teori som empiri, vilket gjorde en 

abduktiv metod lämpad för ändamålet och för att uppfylla syftet.  

 

2.2.2 Begreppsförvirring 

I arbetet med uppsatsen har vi upplevt att det finns en rad begrepp som tenderar att 

användas synonymt även om definitionerna innebär finstämda skillnader. Det har ibland 

inneburit en svårighet vid tolkning av sekundärt material, eftersom vi inte haft möjlighet 
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att själva ställa följdfråga för att säkerställa att vi använder begrepp med samma 

meningsinnebörd, vilket vi kunnat göra vid intervjuerna. Därmed har vi valt att 

sammanställa en ordlista där vi redogör för vår uppfattning av de olika begreppen och 

vad vi menar vid användningen av dessa, se Bilaga 1. 

 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt  

2.3.1 Modell 

För att underlätta beskrivning av den fysiska butikens värde i en förändrad handel har vi 

formulerat en egen modell baserad på teori, egna erfarenheter och upplevelser (se 

modell 4). Den har sedan utgjort grunden för empiriinsamlingen i form av teman. Vi har 

i uppsatsen valt att benämna modellen som Värdediamanten och den är en abstrakt 

redogörelse för hur det fysiska formatet skapar värde. Holme och Solvang (1997) 

beskriver hur en modell kan användas för att konkretisera och förenkla en företeelse. 

Den kan utgöra en representation av begrepp och attribut som syftar till att lyfta fram de 

mest grundläggande aspekterna och hjälpa till att förklara och förstå verkligheten. 

Författarna menar att det är nödvändigt att göra sådana förenklingar eftersom vi på 

många sätt omges av mångtydighet och komplexa förhållanden och därmed kan 

modeller bidra med översiktlighet och därigenom göra forskning mera effektiv. Det 

huvudsakliga syftet med modeller är att bidra till sådan överblick och fungera som ett 

instrument vid analys, för att skriva fram den på ett tilltalande vis. Således kan en 

modell vara till hjälp vid organisering av text, information som framkommit i teori och 

empiri och kan utgöra ett redskap för hur informationen ska tolkas (ibid.). Det är av 

dessa anledningar vi i uppsatsen valt att utforma en egen modell. Genom att bryta ned 

företeelsen i beståndsdelar anser vi att det blir tydligare hur ett fysiskt handelsformat 

kan vara värdeskapande inom en alltmer digitaliserad detaljhandel. Syftet är att bidra till 

förståelse och göra företeelsen mer greppbar. 
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Modell 4. Värdediamanten (Egen modell, 2017). 
 

Ovanför presenteras Värdediamantens sju olika beståndsdelar, det vänstra färgpartiet 

illustrerar den fysiska kanalen och två identifierade områden som forskarna väljer att 

framhålla som fördelaktiga för den fysiska handeln – sensoriska stimuli och service. Det 

högra färgpartiet av modellen illustrerar den digitala kanalen tillsammans med de 

identifierade områdena tillgänglighet och mobila enheter som forskarna väljer att 

framhålla som positiva för den digitala handeln. Vi vill understryka att i vår modell är 

inte digital kanal synonym till e-handel. Det mellersta färgpartiet ämnar illustrera den 

upplevelse och det värde som integrationen av den fysiska och digitala kanalen kan 

erhålla för ett varumärke.  

 

2.3.2 Urval 

Vid insamling av det empiriska materialet har ambitionen sedan uppsatsens början varit 

att erhålla ett flertal intervjuer med representanter från företag inom den svenska möbel- 

och heminredningsbranschen. Det var för att få flera aspekter och en djupare förståelse 

kring hur kanalerna kan integreras och vara värdeskapande utifrån ett företags-

perspektiv. I kvalitativa undersökningar är ett målstyrt urval vanligt förekommande och 

lämpar sig bra när forskaren har ett tydligt forskningsmål. Ett sådant urval innebär att 

strategiskt välja personer, platser eller organisationer relaterat till undersökningens syfte 
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och forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2013). Således bottnar studien i ett målstyrt urval 

då vi strategiskt valt ut handelsföretag som ansågs vara lämpliga för undersökningens 

forskningsfråga. Slutligen har det empiriska materialet landat i en personlig intervju 

med representant från Fröjd af Sverige och tre telefonintervjuer med Rum21, Svenssons 

i Lammhult och Royal Design. Urvalet var till en början något mer begränsat då vi 

inledningsvis riktade oss till företag som gjort den specifika resan från nätbutik till 

fysisk butik. I ett tidigt skede kontaktades mode- och heminredningsföretaget Ellos då 

vi fann ett intresse av deras resa från postorderföretag till uppstart av nätbutik och 

senare varumärkets öppnande av en första fysisk butik i Mall of Scandinavia under 

2016. Ellos var intresserade men på grund av hög arbetsbelastning skulle de återkomma 

med ett definitivt besked kring vår intervjuförfrågan längre fram om tiden fanns att 

avsätta. Då beskedet drog ut på tiden valde vi istället att bredda urvalet och fokusera på 

företag som verkar genom både fysisk och digital kanal oavsett resa. 

 

För att få en första kontakt med intervjupersonerna skickades en förfrågan via mail till 

samtliga företag. Där redogjordes för syftet med uppsatsen och en kort beskrivning av 

de ämnen som skulle beröras. Därefter fick företagen se över möjligheten att ställa upp 

på intervju samt avgöra vilken representant som var lämplig. Rum21 och Royal Designs 

första kontaktpersoner valde att vidarebefordra till lämpliga representanter inom 

respektive verksamhet som sedan ställde upp på telefonintervjuer. Första kontakten med 

Svenssons i Lammhult var med företagets VD och han ställde själv upp på en 

telefonintervju. Butiksansvarig för Fröjd af Sverige ställde själv upp å företagets vägnar 

och hon föredrog en personlig intervju framför en telefonintervju. 

 

2.3.3 Semistrukturerade intervjuer  

En styrka med kvalitativ intervju som tillämpning av metod är att undersöknings-

situationen påminner om en vardaglig situation. Forskaren strävar inte efter att styra 

samtalet i någon högre grad utan intervjuformen påminner mer om ett samtal, det är 

snarare informanter som har inflytande över hur samtalet utvecklar sig (Holme & 

Solvang, 1997). Bryman och Bell (2013) tar upp två varianter av kvalitativ intervju, den 

ostrukturerade och den semistrukturerade. Den förstnämnda liknar ett vanligt samtal och 

intervjuaren kan använda sig av ett tema eller en fråga som utgångspunkt, men låter 

sedan informanten tala fritt. En semistrukturerad intervju utgår från olika teman som 

anses vara relevanta för undersökningsområdet och är något mer styrd än den 
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ostrukturerade. Båda varianterna ger informanterna möjlighet till frihet i sina svar och är 

på så vis flexibla metoder. Forskaren kan addera följdfrågor om denne finner något 

informanten talar om särskilt intressant och gärna ser att resonemanget utvecklas 

ytterligare (Bryman & Bell, 2013). Uppsatsens intervjuer har haft ett tematiskt upplägg 

och utgått från bestämda huvudfrågor som vi forskare ansett vara relevanta för 

undersökningssyftet. Intervjufrågorna skrevs utifrån Värdediamanten, motivering för 

frågorna finns i Bilaga 2 och för frågeformuläret se Bilaga 3.  

Telefonintervju var tillvägagångssättet för tre av de empiriska källorna då intervju-

personerna hade svårt att avsätta tid för att ta emot på plats. Vi valde att hålla telefon-

intervju istället för att skicka frågorna och be om skriftliga svar, då vi resonerade kring 

att frågor via telefon skulle ge mer nyanserade svar och öppnade upp för följdfrågor. 

Bryman och Bell (2013) påtalar hur en telefonintervju vanligtvis innebär ett kortare 

samtal gentemot en personlig intervju. Det utesluter även möjligheten att se intervju-

personens kroppsspråk vilket kan utgöra en svårighet att läsa av hur personen reagerar 

på frågorna (ibid.). Då vi upplevde ett intresse från företagens sida att samtala med oss 

ansåg vi att det ändå fanns möjlighet att erhålla empiriskt underlag även via telefon.  

 

Eftersom det erbjöds kortare intervjutillfällen från samtliga företag, medförde det att vi 

fick göra ett noga övervägande då vi bedömde en eventuell risk att inte få tillräckligt 

med material om intervjun skulle vara helt ostrukturerad. Således valde vi en semi-

strukturerad intervjuform, genom att strukturera intervjun i viss utsträckning förmodade 

vi att det skulle ge mer material än om vi lämnat den ostrukturerad. För vår del innebar 

det att ha en uppsättning frågor redo om informanten skulle glida in på ämnen som vi 

som forskare upplevde ligga utanför forskningsområdet. Att ha en dialog men samtidigt 

ha frågor tillgängliga för att strukturera upp innehållet upplevde vi gav material som 

innebar utförliga tankar och aspekter som kanske inte hade kommit upp i en 

ostrukturerad intervju. Representanterna förde också med ytterligare resonemang och 

gav nya dimensioner till vår uppsats. Vi förmodade även att den semistrukturerade 

intervjun skulle vara fördelaktig som underlag vid sammanställningen av materialet, 

vilket vi senare upplevde stämde, då vi vid sammanställningen kunde förhålla oss till de 

teman som formulerats på förhand.  
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2.3.4 Genomförande av intervjuer 

Den fullständiga sammanställningen av intervjumaterialet finns att tillgå i Bilaga 4-7. 

Intervjuerna skedde en bit in i uppsatsskrivandet till följd av informanternas möjlighet 

att samtala med oss. Vi upplevde att det blev fördelaktigt för vår uppsats då vi arbetat 

under flera veckor och vid tiden för intervjuer var inlästa på forskningsområdet. Vi 

ansåg det vara en förutsättning för att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt då 

forskare och informant tillsammans formar samtalet och producerar kunskap. Således 

har vi ansett det vara viktigt såväl som nödvändigt att vara pålästa och insatta i det som 

ämnats samtala kring vid intervjutillfället. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en 

intervju som ett utbyte av åsikter mellan två individer som samtalar kring ett tema av ett 

gemensamt intresse och tillsammans konstruerar dessa parter kunskap. Författarna 

poängterar hur det kan verka tämligen enkelt att utföra intervjuer, men hur svårt det 

faktiskt är att utföra dessa bra. 

 

Inledningsfasen av intervjun innebar att vi som forskare tackade för att personen i fråga 

ställde upp och gav informanten en kortare introduktion till uppsatsens forsknings-

område och det huvudsakliga syftet. Innan intervjun påbörjades fick samtliga företags-

representanter ge sitt samtycke till att intervjun spelades in. Sedan började vi intervju-

situationen med att be informanten beskriva sin roll på företaget och hur hen skulle 

formulera sig vid beskrivning av företagets resa. Vi ansåg det vara en bra öppning på 

samtalet att lära känna intervjupersonen och därigenom etablera en god kontakt. Kvale 

och Brinkmann (2009) slår fast att en intervjus inledande minuter har en betydande roll 

för resterande del av samtalet. De menar att informanten då bildar sig en uppfattning 

över intervjuaren innan denne väljer i vilken grad hen vill dela med sig av erfarenheter, 

upplevelser och känslor. Intervjuaren kan bidra till ett bättre samspel genom att visa 

intresse och förståelse inför informantens uttalanden och genom att vara en god lyssnare 

(ibid.). 

 

Som ett komplement vid genomförandet av samtliga intervjuer valde vi att använda 

ljudupptagning, vilket informanterna fick ta ställning till innan genomförandet. Kvale 

och Brinkmann (2009) framhåller ljudinspelning som det vanligaste sättet vid 

dokumentation av intervjuer, för att genom den registrera samtalet och underlätta för 

forskaren att helt koncentrera sig på ämnet och den interaktion som ett samtal 

inbegriper. Ljudupptagning är ett smidigt hjälpmedel för att dokumentera intervjun för 
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att vid senare tillfälle kunna utföra analys. Bryman och Bell (2013) tar dock upp hur 

tekniska svårigheter som störningar i telefon behöver tas i beaktande vid inspelning av 

intervjusamtal. Följaktligen poängterar Kvale och Brinkmann (2009) hur det är viktigt 

att säkerställa att intervjun verkligen spelas in, tekniska problem eller den mänskliga 

faktorn kan få mödosamma konsekvenser. Det kan uppstå ljudproblem som orsakar 

knappt hörbara samtal vid senare bearbetning. Således bör den som utför intervjun se 

till att inga onödiga och störande ljud runt omkring påverkar inspelningen samt be den 

intervjuade att tala högre eller upprepa något om det är svårt att höra. Vid 

genomförandet valde vi att inte föra anteckningar då vi ville vara en aktiv del i samtalet 

och inte tappa fokus på samtalet. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller hur alltför 

omfattande anteckningar under en pågående intervju kan påverka samtalet negativt som 

distraktion eller avbrott. Innan intervjuerna testades ljudupptagningen och vi försäkrade 

oss om att inga bakgrundsljud skulle påverka inspelningarna. 

 

2.3.5 Bearbetning av material 

Till följd av att intervjumaterialet spelades in innebar det en möjlighet att upp-

märksamma och ta in nya aspekter och tolkningar av informanternas uttalanden genom 

att lyssna av det inspelade materialet upprepade gånger. Det inspelade materialet 

bearbetades genom att översätta det muntliga samtalet till skriven form. Det gjordes 

genom att skriva ut intervjuerna i sin helhet. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur 

det är ett sätt att bearbeta material för att få fram resultat. Genom att skriva ut intervjuer 

i text underlättar det analys, verifiering samt redovisning av intervjuns konstruerade 

kunskap. Författarna påtalar hur dessa utskrifter innebär en tolkande process med 

särskilda svårigheter då det finns grundläggande olikheter mellan tal och text. 

Översättningen från muntlig till skriftlig redogörelse kallas transkribering och syftar på 

att en form omvandlas till en annan. Att strukturera intervjumaterial innebär olika beslut 

om hur utskrifterna ska gå till (ibid.). Bryman och Bell (2005) anmärker på hur 

transkribering är tidskrävande, men hur det säkrar kvaliteten av intervjumaterialet. För 

bearbetning av det empiriska materialet har vi strävat efter att återge en så närliggande 

bild som möjligt av informanternas svar. Vi förutsatte att det skulle underlätta vid 

återgivning av empirin och för att den senare analysen skulle bli sanningsenlig. Utöver 

citaten är analysen sedermera inte återgiven i ordagrann form. Vid översättning från 

muntlig till skriftlig redogörelse valde vi att dela upp transkriberingen till viss del, 

eftersom bearbetning av det omfattande materialet skulle innebära en tidskrävande 
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aktivitet. Eftersom olika individer kan tolka information och läsa av människor på olika 

vis, har samtliga tagit del av ljudinspelningarna samt diskuterat när det behövts för att i 

möjligaste mån konstruera den meningsinnebörd som informanterna ämnat framföra. 
 

2.3.6 Analys 

Redan innan genomförandet av intervjuerna fattades ett beslut om hur analysen av 

materialet skulle gå till. Intervjumanuset som utformats efter Värdediamanten under-

lättade som mall och innebar en struktur även för analysdelen. Kvale och Brinkmann 

(2009) poängterar hur det är gynnsamt att i ett tidigt skede besluta om analysmetod, 

eftersom det till viss del kommer att styra hur intervjun utformas, genomförs och den 

efterföljande utskriften.  

  

Då vi på förhand utformat intervjuerna i tre områden med varierande inriktningar på 

frågor upplevde vi att det fanns en gedigen grund för att sedan påbörja tolkning och 

sammanställning över de olika skildringarna, perspektiv och uppfattningar vi tagit del 

av genom intervjuerna. Holme och Solvang (1997) framhåller hur analys av material 

från kvalitativa intervjuer vanligtvis är komplicerad och tidskrävande. Till skillnad från 

enkäters utformning där informationen redan på förhand kategoriserats är den 

kvalitativa intervjun mindre strukturerad i sitt utförande. Således har intervjuformen inte 

samma förutsättningar när det kommer till analys och det saknas formaliserade riktlinjer 

för hur den bör gå till. Även Kvale och Brinkmann (2009) klargör hur det inte finns 

någon standardiserad metod för textanalys likt de metoder som finns för statistisk 

analys. Det handlar snarare om en hantverksskicklighet och forskarens erfarenheter, hur 

dessa får inflytande över det tekniska förfarandet att konstruera meningsinnebörd till 

innehållet. Därmed anser författarna att analysen kan inkluderas redan i intervjutillfället 

i olika utsträckning och utgör därigenom en stabil grund för kommande, mer omfattande 

analys. Härmed blir arbetet med analysen både enklare och mer lätthanterligt (ibid.). 

  

2.3.7 Kvalitetsmått 

Holme och Solvang (1997) beskriver hur kvalitativ forskning utmärks av en närhet till 

den eller det som studeras, vilket de menar är en anledning till att färre diskussioner 

kring huruvida materialet är giltigt eller inte uppstår inom kvalitativa studier än 

kvantitativa. Däremot framhåller författarna problematiken kring att forskarens 

tolkningar inte nödvändigtvis överensstämmer med det informanten ämnat uttrycka eller 
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signalera. Ytterligare en svårighet för forskaren kan vara hur hen ska agera för att få så 

giltig information som möjligt, vilket kan förefalla tämligen komplicerat. Det kan vara 

ett resonemang kring graden av delaktighet, hur pass aktiv eller passiv forskaren bör 

vara. Den närhet som kvalitativa undersökningar förutsätter kan innebära både en fördel 

och en nackdel, exempel på det senare är hur informanter kan agera på ett sätt de tror 

forskarna förväntar sig och alltså snarare spelar en roll (ibid.).  

  

Som forskare behöver vi vara medvetna om dessa aspekter och ta hänsyn till vår egen 

påverkan och roll. Forskning i sig innefattar ett ansvar och metoden förutsätter att även 

vi som forskare deltar. Eftersom intervjuerna inneburit subjekt som uttalat sig å företags 

vägnar har vi behövt vara medvetna om att informationen baseras på subjektiva 

upplevelser och erfarenheter. Det gör att uttalanden, tankar och reflektioner grundas på 

subjektiva uppfattningar. Detsamma gäller forskaren, som i sin tur tolkar utifrån 

subjektiva föreställningar. 

  

Respondentvalidering föreslås av Bryman och Bell (2005) vid bedömning av kvalitativa 

undersökningar för att öka trovärdighet i det empiriska materialet. Det sammanfattade 

resultatet förmedlas till de personer som varit delaktiga i undersökningen genom 

forskaren, som med åtgärden vill säkerställa att informanternas svar har tolkats rätt. Att 

informanterna ges möjlighet att läsa igenom och då bekräfta huruvida forskarens 

tolkningar överensstämmer med deltagarnas uppfattningar och uttalanden utgör ett 

kvalitetsmått. Respondentvalidering stärker alltså en rapports kvalitet eftersom den ökar 

uppsatsens tillförlitlighet (ibid.). Således har vi tillämpat respondentvalidering som ett 

kvalitetsmått för forskningen, då vi ansett att det varit det mest fördelaktiga måttet för 

att försäkra oss om att representanterna samt de varumärken de företräder upplever och 

kan intyga att de har blivit korrekt tolkade och citerade. 
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3 Teori 
 

Det teoretiska kapitlet ämnar redogöra för de teoretiska utgångspunkterna som ligger 
till grund för att uppnå uppsatsens syfte.    

 
  
3.1 Varumärkens innovationsförmåga 

Varumärkesupplevelse står för konsumenters helhetsintryck av ett specifikt varumärke. 

Det utgår från olika faktorer av människors tankar, känslor och beteenden kring ett 

varumärkes identitet och image och flera faktorer som berör huruvida konsumenten 

upplever värde (Lin, 2015). Varumärkeskapital beskrivs av Aaker (2010) som en 

uppsättning tillgångar som är associerade till ett varumärkes logotyp eller namn, vilket 

genererar värde för både företag och dess konsumenter. Lin (2015) framhåller att 

positiva upplevelser associerar varumärken i positiv mening och bidrar till ökat 

varumärkeskapital och således värde för de båda parterna. Komponenter såsom 

atmosfär och personal har ett inflytande över hur varumärken värderas av konsumenter 

och effekten av upplevelsen avgör till vilken grad en konsument kommer vilja 

interagera med varumärket igen. Likaså påverkar en negativ kundupplevelse hur 

associationerna till varumärket formas (ibid.).  

  

Lin (2015) menar således att det är av relevans för varumärken att åta sig viljan att 

ständigt förbättra då det kommer erhålla konsumenters lojalitet och således vara 

värdeskapande i ett företagsperspektiv. Gehani (2016) instämmer i att varumärkens 

innovationsförmåga påverkar värdeskapandet och hur det kan ändras drastiskt, 

förmågan är alltså en konkurrensfördel som kan få konsumenter att föredra ett specifikt 

varumärke framför andra. Med andra ord är varumärkesvärde viktigt för företag och 

avser alla tillgångar som konsumenter interagerar och associerar varumärket med 

(ibid.). Då digitaliseringen är en pågående transformation är det viktigt att kunna 

anpassa handelsföretag från påtryckningar som uppkommer av omvärlden (Hagberg & 

Jonsson, 2016). Till följd av digitaliseringen poängterar författarna att konkurrensen 

troligtvis kommer öka ytterligare i framtidens handel. Den digitala trenden i samhället 

innebär således en utmaning för hur varumärken ska organisera sig för att kunna erbjuda 

sömlösa lösningar som motsvarar nya krav och förväntningar (ibid.).  
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3.2 Omnikanal som varumärkesstrategi 
Omnikanal möjliggör för konsumenter att ta sig igenom den digitala och fysiska butiken 

under en och samma transaktionsprocess, till skillnad från multikanal där en uppdelning 

av köpprocessen krävs (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). För att företag ska lyckas 

med omnikanalsatsningar bör dessa hanteras på ledningsnivå och vara högt prioriterade 

(Karlsson, 2015). Sådana satsningar görs för att bidra till mer sömlösa upplevelser och 

följsammare köpprocesser. Ett sätt för företag är att ge tillgång till mobila enheter 

såsom läsplattor i butik där konsumenter på egen hand kan söka efter information. När 

konsumenter besöker en butik och söker information om produkter på plats för att sedan 

handla online kallas det showrooming. Webrooming innebär motsatsen där sökning av 

information sker genom digital kanal men själva köpet i fysisk butik (Verhoef, Kannan 

& Inman, 2015).   

  

Trendwolves (2014) talar om att många människor inte enbart vill ha en häftig 

upplevelse, de vill även ha något som passar deras livsstil, skapar större mening och 

som stannar kvar i deras minne. Konsumenter har ett behov av både personliga möten 

och digitala tekniker, de behöver även en påtaglig och informativ upplevelse som är 

överraskande och riktar sig mot alla sinnen. För att åstadkomma det behöver företag 

skapa fygitala miljöer (ibid.). Kosmetikkedjan Kicks har förenklat sin köpprocess 

genom att satsa på integrering av sina kanaler. Syftet med deras satsning var att erbjuda 

en sömlös köpupplevelse när konsumenter interagerar med Kicks fysiska butiker, 

nätbutiken och via mobila enheter. Numera kan kunder befinna sig i olika kanaler på en 

och samma gång. År 2011 lanserades Kicks e-handel vilket innebar ett digitalt grepp 

även om den fysiska butiken. Medarbetarna i de fysiska butikerna runtom i Sverige och 

Norge har tilldelats iPads som verktyg, där de kan redogöra för omdömen och betyg på 

sortimentet från nätet till sina kunder och lägga beställningar online om en produkt 

skulle vara slut i butik. Kunden kan sedan betala på plats och avgöra om hen vill ha sin 

produkt hemskickad eller hämta ut i butik (Dagens Industri, 2015).  

  

Teknologi och medier har kommit till användning alltmer i fysiska butiker för att 

exempelvis skapa drama och rörelse vid demonstrationer av produkter (Teufel & 

Zimmermann, 2015). Nike är ett företag som strävar efter att ge kunder en sömlös och 

holistisk upplevelse. I flaggskeppsbutiken i Berlin har de använt flera olika sätt för att 

skapa en fygital miljö. För att engagera konsumenter har de bland annat en mediavägg 
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där syftet är att interagera besökarna med varumärket. De har även valt att ge besökarna 

möjligheten att skräddarsy sina favoritprodukter från Nike genom en digital plattform. 

Dessutom finns det en station som underlättar för både personal och kunder när de vill 

jämföra produkter. Med hjälp av RFID-teknik9, 3D-kameror och tillgång till Nikes 

produktkatalog kan konsumenten själv placera en produkt på en interaktiv10 yta som då 

framhåller information såsom storlek, färg och som även visar produktvideos 

tillhörande den valda produkten (Demodern [www]).  

  

 
Bild 3. Nike Digital Retail Experience (Demodern [www]). 

  

Konsumentens köpprocess med omnikanal bör vara följsam och smidig för att helhets-

upplevelsen av shoppingen ska upplevas sömlös. Det som bör poängteras är att 

konsumenterna kommer associera upplevelsen med varumärket, snarare än med 

interaktionen av kanalerna (Piotrowicz & Cuthbertson 2014). Illustrationen (se modell 

5) har som utgångspunkt att förklara hur digitala tekniker tillsammans med fysiska 

kanaler kan integreras till en sammanflätade helhet (Chopra, 2016). 

 

 

                                                
9  RFID är en radioteknik där ting och personer kan identifieras och detaljer kring dessa visas. Består av 
en transponder fäst på objektet som ska identifieras, samt en läsare (Nationalencyklopedin 2017f). 
10 Interaktiv menas när dator och människa växelvis samarbetar för att utföra en önskad uppgift 
(Nationalencyklopedin, 2017g). 
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Traditional retail syftar på traditionell handel i fysisk butik, där personlig interaktion 

finns tillgänglig mellan konsument, produkt och butikspersonal. Konsumenten kan 

lämna butiken med sin inköpta vara direkt. Genom showrooms11  + home delivery kan 

konsumenter interagera med butikspersonal och fysiskt prova produkterna. Showrooms 

möjliggör således personlig interaktion men om konsumenten vill göra ett inköp sker 

det digitalt. Online information + home delivery innebär att konsumenten söker efter 

produkter online för att sedan handla och få varorna hemlevererade. Online information 

+ pickup exemplifierar hur konsumenter gör beställningar online som senare kan 

hämtas ut på utvalda utlämningsställen. Då en vara klickas hem elektroniskt som 

sedermera hämtas på fysisk plats kallas det även click & collect (Chopra, 2016).  
 

 

 
 

Modell 5. Omnikanalstrategi genom olika kanaler enligt Chopra (2016), (Egen modell, 2017). 
  

Att samordna digital och fysisk handel kan leda till exponentiell tillväxt, vilket menar 

på möjligheten av att den fysiska handeln kan expandera parallellt med den digitala 

handeln. Konsumenter får därmed tillgång till fler plattformar att möta varumärket på. 

Samordningen av de två handelsformerna ger därmed högre effekt tillsammans än vad 

de skulle gjort separat (Hagberg & Jonsson, 2016). Konsumenten får genom en fygital 

miljö, en kombination av såväl den fysiska som digitala kanalens respektive fördelar, 

det bästa av två världar (Trendwolves, 2014). Det ska inte längre handla om antingen ett 

                                                
11 Showroom är en lokal där företag ställer ut sina produkter liknande en utställning (BusinessDictionary, 
2017) 



  
 

25 
 

e-handelsformat eller ett fysiskt butiksformat, utan en kombination av både digitala och 

fysiska komponenter för att ett handelsformat ska vara framväxande (Hagberg & 

Jonsson, 2016).  

 

3.3 Fysisk kanal 
Som tidigare nämnt utgörs 93 procent av konsumenters inköp inom svensk detaljhandel 

i fysiska butiker. Troligtvis står den fysiska butiken även inom överskådlig framtid för 

den största transaktionsmängden, volymen och för de flesta kundmötena (Hagberg & 

Jonsson, 2016). Framtiden ser ljus ut för de fysiska butikerna och det är nödvändigt att 

ha den som ett stöd till e-handel (Rosenström, 2016). De varumärken som driver fysiska 

butiker menar analytiker har en konkurrensfördel (Handelstrender, 2015).  
  

3.3.1 Tradition och nöje  

Hagberg och Jonsson (2016) resonerar kring hur den fysiska butiken blivit en sedvänja 

för många konsumenter, att handla och sälja genom fysisk butik är en vana som funnits 

med länge. Att bryta en sådan vardaglig rutin är betydligt svårare att bryta än att 

förändra något som görs mer sällan och vid enstaka tillfällen. För många konsumenter 

är det också ett rent nöje att besöka butiker, för de flesta innebär det ett sätt att uppleva 

och upptäcka nya saker och att socialt umgås med andra människor. VD:n för Gekås 

uttryckte sig under en intervju med författarna att den fysiska shoppingupplevelsen inte 

ska underskattas eftersom människor i regel uppskattar att shoppa (ibid.). 

  

Flera fysiska butiker möjliggör det för konsumenter att genomföra flera inköp av varor 

på en och samma plats. Det medför en viss bekvämlighet för konsumenter då de slipper 

besöka olika platser vilket kan vara en resurskrävande aktivitet. Det benämns som 

konsolidering och innebär en fördel för fysiska butiker och är en anledning till att de 

står för den dominerande andelen av svensk detaljhandelns omsättning. Ytterligare en 

bekvämlighetsaspekt med fysisk handel är att konsumenten vanligtvis kan få hem 

varorna från butiken samma dag (Hagberg & Jonsson, 2016). Sundström (2017) nämner 

att ett sätt att uppnå konsolidering är att tillhandahålla ett brett sortiment, men även 

genom att kombinera passande produkter som talar till specifika målgrupper. 

Mellergårdh (2017) antyder hur det finns en otålighet hos konsumenter vilket är till den 

fysiska butikens fördel. Allt fler väljer därför att göra sitt inköp i en fysisk butik trots att 

varan förmodligen går att klicka hem billigare online, hon menar att konsumenter inte 
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vill vänta på att få hem sina varor. Rosenström (2016) tar också upp hur konsumenter är 

otåliga, det finns en önskan att få sina varor omgående och innebär en förväntan på 

varumärket. Författaren menar att det kommer bli en betydande faktor kring hur 

framtida handel kommer att se ut.  

  

3.3.2 Den nya formen av fysisk butik  

Teufel och Zimmermann (2015) beskriver hur butikerna är under förändring och hur de 

blir alltmer experimentella. En butik kommer inte längre bara vara en butik, därför 

krävs koncept för holistiska upplevelser. Hagberg och Jonsson (2016) resonerar i 

samma banor och menar att butiker kommer förändras genom nya samarbeten, 

överraskande design och med inslag av digitala tekniker. Flertalet butiker kommer få en 

funktion som showroom där köpet till viss del sker någon annanstans, exempelvis 

genom digitala plattformar, eller att butikerna så småningom blir upphämtningsställen 

av det som beställts genom annan plattform (ibid.). 

  

Hagberg och Jonsson (2016) beskriver de nya handelsformat som kommer bli allt 

vanligare inom framtida svensk detaljhandel som olika idealtyper, såsom hybriden och 

inspirationsbutiken. Hybriden som format innebär en sammanslagning av digitala och 

fysiska inslag i en och samma butik. Ett införande av digitala tekniker i butik kan vara 

kopplingar till mobila enheter, RFID och virtuella provrum. Kombinationen är något 

som Trendwolves (2014) benämner som en fygital strategi, då platsen konsumenter 

befinner sig på är en brygga mellan att vara online och offline. Hagberg och Jonsson 

(2016) menar att handelsföretag som använder sig av hybriden har en nyfikenhet och 

vilja att förstärka sin butiks- och sinnesupplevelse utifrån konsumenters behov. 

Idealtypen inspirationsbutik används av varumärken för att lyfta det som e-handeln har 

svårigheter att tillföra genom att framhäva den fysiska butikens fördelar. Det kan vara 

ett omfattande fokus på service gällande rådgivning, smakprov och prövning av 

produkter. Författarna nämner Apples butiker som exempel på inspirationsbutik, där 

den personliga rådgivningen har en central roll (ibid.). 

  

3.4 Sensoriska stimuli 
Den fysiska butiken tillåter konsumenter att använda alla sina sinnen, genom att 

attrahera människans fem sinnen kan den fysiska handeln erbjuda olika upplevelser som 

fortfarande är komplicerade att ersätta digitalt (Hagberg & Jonsson, 2016). Att service-
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miljöer och butiker skulle bli en betydelsefull konkurrensform i framtiden lyftes redan 

under 1970-talet då interaktion mellan människors sinnen och butiksatmosfär visade sig 

spela en betydande roll (Hultén, 2015). Sinnen används på olika sätt vid olika köp-

beslut. I fysiska butiker kan konsumenter på ett enkelt vis inspektera och utvärdera 

innan beslut om köp sker, genom möjligheten till interaktion via människans sinnen 

(Hagberg & Jonsson, 2016). Sinnenas betydelse har visat sig vara en viktig aspekt av 

hur varumärken upplevs, allt fler väljer därmed att satsa på att attrahera konsumenters 

sinnen i butik. Det ställs även högre krav på att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter med att erbjuda och skapa större upplevelser för konsumenten (Forne, 

2013). Hultén (2015) menar att handelsföretag med fördel kan rikta sig mot sinnena för 

att positionera ett varumärke på ett djupare och emotionellt plan hos konsumenterna, 

vilket kan stärka tillfredsställelsen, värdet och lojaliteten gentemot varumärket. Det 

krävs dock varsam hantering när det gäller sensorisk marknadsföring lyfter Forne 

(2013) och det gäller att förstå hur marknadsföringen kan få konsumenter att reagera.  
 

Marknadsundersökare har förstått hur kraftfull respons omedveten stimuli kan ha på 

konsumenter, sådan påverkan är subtil vilket bidrar till den kraftfulla påverkan. 

Eftersom konsumenten inte uppfattar dessa signaler som marknadsföring reagerar hen i 

regel inte med samma motstånd eller liknande som mot annan sorts annonsering och 

försäljningsknep (Harvard Business Review, 2015). Huruvida det är ett etiskt tillväga-

gångssätt att marknadsföra genom att manipulera sinnena diskuteras. Att exempelvis 

tillföra en doft som inte finns i miljön naturligt för att stimulera sinnena är enligt Alex 

Hiller, expert i marknadsföringsetik på Nottingham Business School, inte nödvändigtvis 

oetiskt. Hiller menar att konsumenter inser och även accepterar en viss mild form av 

manipulation i artificiella miljöer såsom den detaljhandeln innebär och att det inte 

hindrar någons frihet, autonomi eller välbefinnande (The Independent, 2011).  

  

Inom detaljhandel har känselsinnets betydelse uppmärksammats alltmer, hur det 

påverkar konsumenternas köp- och konsumtionsprocess (Hultén, 2015). Känseln anses 

vara understimulerad och därför är beröring vid shopping viktig då kunden får känna 

den materiella världen. Beröring är en viktig beståndsdel av de oplanerade köp som 

sker, därför är fysiska butiker svåra att utmana, menar Underhill (2010). Taktila stimuli 

beskrivs av Hultén (2015) som värdefullt, för konsumenter är köpbeslut lättare att 

genomföra om möjligheten att vidröra produkterna finns. Vidare förklaras det att syn 
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och känsel är två av de sinnena som har en dominerande roll när de integreras med 

varandra. Hultén (2015) för ett liknande resonemang som Underhill och anser att om 

möjligheten att kunna beröra produkter finns leder det till en känslomässig respons hos 

konsumenterna som förmodligen inte hade uppstått annars. Hur tillväxten kommer se ut 

för e-handeln i framtiden beror också på hur konsumenternas behov till att känna på 

varor ser ut framöver (Rosenström, 2016).  

  

3.4.1 Multisensorisk upplevelse 

Teufel och Zimmermann (2015) menar att butikers utformning bör skapa upplevelser 

som konsumenter ska minnas. För den fysiska butiken innebär det således en möjlighet 

att positionera sig på marknaden och ger tillfälle att interagera, underhålla, provocera 

och väcka känslor hos konsumenter (Teufel & Zimmermann, 2015). Hultén (2015) 

framhåller att en servicemiljö vanligtvis består av ett flertal olika element såsom 

material, musik och design som samtliga ger de fem sinnena sensorisk information. 

Elementen uppfattas inte var och en för sig utan ur ett holistiskt perspektiv, vilket 

beskrivs som en multisensorisk upplevelse. I köp- och konsumtionsprocesser kan 

multisensoriska varumärkesupplevelser skapas. Genom ett samspel med flera av 

människans sinnen utgör det en viktig roll huruvida konsumenten uppfattar det som 

finns runt omkring. Det visade sig tidigt vara en betydelsefull aspekt, framförallt inom 

detaljhandeln, där uppfattningen av ett varumärke växer fram genom samspel med 

sensoriska input. Hur en konsument upplever ett varumärke, vara eller tjänst beror på 

hur denne tar emot den sensoriska informationen som varumärket vill uttrycka och 

förmedla vidare till sina konsumenter. 

 

3.5 Service 
Den personliga kontakten ses som en stark konkurrensfördel för den fysiska butiken, då 

interaktion med butikspersonal och möjlighet till service är något som värderas högt 

bland konsumenter (Hagberg & Jonsson, 2016). Under en köpprocess föredrar tre av 

fyra konsumenter en fysisk dialog med personalen, en majoritet på 78 procent visar 

också att flertalet konsumenter vill ha möjlighet att ställa frågor kring produkt-

tillgänglighet och erbjudanden (Sitoo [www] b). Den kompetens, förmåga och 

motivation som personalen har för att svara mot det kunderna förväntar sig av ett 

företag baseras på den interna marknadsföringen vilket är väsentligt för att möjliggöra 

att löften uppfylls. Att möjliggöra för personal att ha handlingsfrihet, vilket är förmågan 
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att kunna hantera situationer med kund självständigt och ha rätt tekniska färdigheter, är 

till fördel för att på en kundinriktat sätt hålla de löften som ges. De strategiska 

aspekterna inbegriper ett ledarskap, ledningsstöd, policys, utbildningar och planerings-

system som motiverar personal att bli kundcentrerade och fokusera på service 

(Grönroos, 2015). 

  

Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009) hävdar att både personal och atmosfären runt 

omkring är påverkande faktorer när en konsument interagerar med en fysisk butik. 

Grönroos (2015) talar om det som interaktiv marknadsföring vilket sker i servicemötet 

mellan kund och anställd. Mötet är en del av företagets totala marknadsföring och 

ämnar bidra till värdeskapande interaktioner för att kunden ska vilja återkomma till 

företaget även fortsättningsvis. Interaktionen är avgörande för hur kundens upplevelser 

av mötet stämmer överens med deras förväntningar (ibid.). Brakus, Schmitt och 

Zarantonello (2009) betonar också hur butikspersonal har en inverkan på konsumentens 

känslor, tillfredsställelse och attityd gentemot ett varumärke. Resonemanget delas av 

fler, även Ruslan Kogan menar att den fysiska handelns tillväxtpotential ligger i den 

personal som finns närvarande och kan erbjuda konsumenterna en unik upplevelse av 

varumärket (Gunnilstam, 2013).  

  

Den kunskap, trygghet och trovärdighet personalen kan ge visar på positiva effekter, 

således upplever konsumenter att fysisk personal är av stort värde (Rosenström, 2016). 

Finns det möjlighet att interagera med butikspersonal tenderar det att ha en positiv 

inverkan på försäljningen, samtidigt som det möjliggör att dra till sig fler kunder 

(Underhill, 2010). Ulf Johansson, professor vid Lunds universitet, menar att fysiska 

butiker huvudsakligen bör fokusera på att ge personalen goda förutsättningar för att 

kunna möta de alltmer pålästa konsumenterna (Åkesson, 2014). Interaktion med 

personal kan ske via direktkontakt, eller genom hjälpmedel såsom telefon och e-post. 

Servicemötet behöver inte nödvändigtvis ske mellan kund och personal, utan kunden 

kan även interagera med de fysiska resurser som företaget tillhandahåller, såsom 

användandet av en bankomat eller köp via internet. Således behöver även dessa system 

vara kundinriktade för att mötet ska få ett positivt utfall. Om den interaktiva 

marknadsföringen upplevs positiv av kunder och de är nöjda med serviceprocessen 
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finns en större benägenhet att även fortsättningsvis vilja ha en relation till företaget och 

bidrar således till att etablera kundrelationer genom word of mouth12 (Grönroos, 2015).  

 

3.6 Digital kanal 

3.6.1 Digitaliseringens påverkan på den fysiska butiken 

Digitaliseringen har inte enbart inneburit en samhällsförändring och en påverkan kring 

förändrade köpmönster utan också hur gränserna mellan e-handeln och fysisk handel 

alltmer suddats ut. Det beror till stor del på att fler varumärken väljer att arbeta med 

båda kanalerna (Hagberg & Jonsson, 2016). Ändå lyfts aspekten kring att fysiska 

butiker inte har några större val än att försöka hänga med på digitaliseringens resa. Då 

e-handeln växer är det inte möjligt för detaljhandeln att förbise det som sker. Det är 

konsumenterna som kommer styra över hur detaljhandelslandskapet kommer utformas 

(Gunnilstam, 2013). Det som Hagberg och Jonsson (2016) framhäver som intressant är 

det faktum hur digitaliseringen påverkar och vilka nya möjliga handelsformat som växer 

fram mellan den digitala och fysiska handeln. De framhåller att det till stor del beror på 

vad det är för bransch och butik. Digitaliseringen kommer att ha inflytande över hur 

butiken och dess utformning ser ut framöver, likaså över placeringen av butiker, vad de 

erbjuder samt innebära en förändring kring vilken funktion de kommer fylla framöver. 

  

3.7 Tillgänglighet 
E-handeln har gjort att inköp online blivit en del av både nutiden och framtidens 

shopping. Företag driver sina verksamheter på plattformar online med avsikt att sälja 

sina varor och internet utgör i det avseendet en viktig beståndsdel (Motwani, 2016). I 

takt med att konsumenter blir alltmer krävande, otåliga och bekväma menar Karlsson 

(2015) att det krävs att varumärken kan tillfredsställa nya och förändrade behov. Utifrån 

den aspekten antyder författaren att konsumenter ska ha möjlighet att handla när och hur 

de vill och förutom det erbjudas samma utbud av varor, service och priser oavsett om 

inköpet sker via datorer, mobila enheter eller i en fysisk butik. Han framhåller 

omnikanalstrategin som den rätta vägen för varumärken då mer krävande och otåliga 

konsumenter ställer högre krav på handelsföretagen (ibid.). Med tanke på att det finns 

mindre tid för konsumenter att shoppa och den begränsade möjligheten att bearbeta 

information har inneburit förändrade krav. Konsumenter vill ha en effektiv köpprocess 
                                                
12 Word of mouth innebär ett informellt förmedlande av information mellan enskilda konsumenter 
(Solomon et.al., 2013). 
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som kräver ytterst lite ansträngning men som tillåter dem ha kontroll. Internet 

tillgängliggör en mängd information som gör att konsumenter får ett brett utbud av val-

möjligheter när det kommer till varor, varumärken och kvalitetsinformation. E-handeln 

har också fördelen både för företag och konsumenter att det kan handlas dygnet runt 

samt hur en konsument kan spara tid när hen handlar och få sänka resekostnader, då en 

konsument slipper att röra sig mellan flera ställen. Konsumenter väljer att handla online 

ifall de finner processen som rolig, smidig och användbar (Motwani, 2016). 

 

3.8 Mobila enheter 
Digitaliseringen har och kommer fortsätta påverka konsumenters beslutsfattande 

framöver gällande inköp. Många människor håller sig inte fast vid bundna strukturer 

och är därmed förändringsbenägna (Hagberg & Jonsson, 2016). Rosenström (2016) 

poängterar också hur människor är trendkänsliga, det vill säga benägna att haka på nya 

trender. Hagberg och Jonsson (2016) menar att en följd av att de flesta människor i 

Sverige är uppkopplade dygnet runt inneburit att konsumenter använder sig av flera 

olika kanaler innan, under och efter ett köp. Författarna framhåller hur utvecklingen av 

applikationer till smartphones inneburit nya sätt för konsumenter att agera och tillämpa 

teknik i vardagen. Internet och mobila applikationer används för att söka efter såväl 

inspiration som information. Mobila enheter möjliggör dessutom snabba och lätt-

överskådliga jämförelser av priser, nya betalningsmetoder och kan ge konsumenter 

möjlighet att enkelt utvärdera inköp. Mobiltelefonen som tidigare haft den primära 

funktionen att ringa och skicka sms används nu i betydligt fler avseenden (ibid.).  

  

Det kinesiska företaget Tencent lanserade år 2011 applikationen WeChat som fått ett 

enormt genomslag i Kina. Appen hade som utgångspunkt att göra det möjligt för 

människor att kommunicera med varandra genom internetuppkoppling. I takt med 

appens fortsatta framfart kan användarna i princip göra vad som helst. Med WeChat har 

användare möjlighet att chatta med sina kontakter, läsa nyheter, spela spel, shoppa, 

betala taxi et cetera (Heath, 2015). Den digitala och fysiska gränsen blir alltmer otydlig 

och nya köpbeteenden växer fram. Den digitala konsumenten är ett växande begrepp 

som signalerar hur fler tillvägagångssätt blivit tillgängliga mellan kund och handeln. Ur 

ett företagsperspektiv är det således viktigt att ha förståelse inför konsumenterna och 

försöka sätta sig in i hur människor tänker vid val av olika inköp (Hagberg & Jonsson, 

2016).  
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3.9 Upplevelse 

Upplevelser har vuxit fram som en värdeskapande faktor då enbart varor och tjänster 

inte längre räcker till. Utöver varor och tjänster bör företag dessutom erbjuda 

upplevelser där individen möts av flera sinnesintryck. Företag kan bidra till att skapa 

upplevelser genom att ta sig an rollen som iscensättare. Upplevelser och värdet av dessa 

är personliga och något som skapas hos den enskilde individen (Pine & Gilmore, 2009). 

Mossberg (2015) tar upp tre nyckelfaktorer för kundupplevelser; konsumentens grad av 

deltagande, engagemang och kunskap. Deltagandet kan yttra sig i en aktiv eller passiv 

roll, i vilken utsträckning konsumenten blir involverad i upplevelsen. Författaren 

beskriver kundens engagemang som nivån av upplevelsens personliga betydelse för en 

individ samt det intresse som uppkommit genom stimuli. Hur engagerad en konsument 

blir avgörs utifrån hens kunskap om de personliga följderna som ett köp innebär. Sedan 

finns det upplevelser som kräver en viss grad av kunskap från en kund för att hen ska 

förstå vad det är som sker.  

  

3.9.1 Ökad efterfrågan av helhetsupplevelser 

Idag är efterfrågan på helhetsupplevelser större än tidigare, sannolikt är det en faktor 

som kommer påverka hur butiksmiljöer och koncept ser ut framöver (Hagberg & 

Jonsson, 2016). Hultén (2015) menar att det finns flera skäl till varför företag bör eller 

rättare sagt ska erbjuda konsumenter upplevelser. Författaren nämner att individer 

ständigt vill leta efter nya och spännande aspekter på livet och genom det lära sig nya 

saker på ett roande sätt. När konsumenter interagerar med en upplevelse skapas därmed 

också ett ökat värde och engagemang till varumärket. Det krävs att de mänskliga 

sinnena utmanas av upplevelser för att övertyga och för att nå konsumenternas 

engagemang och uppmärksamhet på ett personligt plan (ibid.). Rosenström (2016) 

framför att forskning visar på att människor gärna vill konsumera bekvämt och göra 

sina inköp där de upplever att det är spännande och roligt. Teknologi och media har 

kommit till användning alltmer i fysiska butiker för att exempelvis skapa drama och 

rörelse vid demonstrationer av produkter och i förlängningen bidra till större 

helhetsupplevelser (Teufel & Zimmermann, 2015). 

  

Det finns numera en strävan inom servicemiljöer och butiker att kunna tillgodose 

konsumenter med upplevelser för att behålla ett varumärkes dragningskraft och att 

konsumenter väljer varumärket framför andra som erbjuder likvärdiga produkter (Forne, 
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2016). Markus Nyberg som arbetar med B2C13 för ett resonemang kring hur det i 

allmänhet talas om kundupplevelse som en särskild trend, gärna i samband med digitala 

verktyg och teknologiska lösningar. Han förhåller sig kritisk till att benämna företeelsen 

som trend då det många gånger relaterar till kortsiktighet på så vis att en trend vanligtvis 

ersätts av nya spännande sådana. Nyberg menar att kundupplevelse inte bör bemötas på 

det viset och riktar kritik mot de handelsföretag som har valt att satsa fullt på diverse 

digitala lösningar utan att förankra dessa i de behov som finns hos konsumenterna och 

deras köpbeteenden (Nyberg, 2017).  

  

Genom att integrera flera sensoriska input för att skapa en större och mer tillfreds-

ställande helhetsupplevelse hjälper det varumärken att särskilja sig från konkurrenter 

och bidrar i värdeskapandet av ett varumärke (Cleff, Lin & Walter, 2014). Det räcker 

alltså inte att varumärken har sitt huvudsakliga fokus på att utveckla marknadsförings-

strategier som kan gynna konsumenterna vad gäller exempelvis pris och kvalitet, utan 

att företag väver in faktorerna i hela varumärkesupplevelsen. Vidare förklarar 

författaren hur både emotionella och funktionella faktorer avgör hur upplevelsen 

uppfattas, helhetsupplevelsen är betydelsefull och väger tyngre än vad varan eller 

tjänsten gör i sig (Hultén, 2015). Nyberg (2017) ger exempel på shop-in-shop-liknande 

koncept där digitala skärmar installerats, men vid frågan om huruvida dessa används av 

besökarna i butiken verkar skärmarna många gånger ha gjort ett svalt intryck på 

kunderna enligt personalen. Han lyfter ytterligare ett exempel där digitala verktyg 

använts i syfte att hjälpa personalen, Kicks har delat ut iPads till butikspersonalen som 

verktyg för att lyfta det personliga kundmötet. Nyberg diskuterar kring hur många 

alltför ofta glömmer kundinsikterna och menar att Kicks använt digitala medel utifrån 

vad han menar rätt utgångspunkt – skapandet av minnesvärda upplevelser som får 

inflytande över den känslomässiga relationen mellan kund och varumärke. Nyberg 

poängterar hur allt utgår från mänskliga relationer och hans förhoppning är att fler 

handelsföretag ser kundupplevelsen som så pass värdeskapande att den snarare 

integreras i den dagliga verksamheten än betraktas som en kortsiktig trend (Nyberg, 

2017). 

 
 

                                                
13 B2C står för business-to-consumer, handel med varor eller tjänster mot konsument, vanligtvis över 
internet (Nationalencyklopedin, 2017g) 
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4 Empiri 
Det empiriska kapitlet redogör för intervjuerna. Se Bilaga 2 för författarnas motivering 
vid val av frågor samt Bilaga 3 för frågeformulär. Fullständiga sammanställningar av 
intervjuerna finns i Bilaga 4-7. Svenssons i Lammhult benämns som Svenssons och 
Fröjd af Sverige som Fröjd för lättare läsning. Transkribering av intervjuerna finns att 
tillgå för de intresserade.  

 
  

4.1 Fysisk kanal 

                                           
Andréas (Rum21) framhäver att Rum21:s butik är väldigt viktig då det “definitivt är 

ansiktet utåt” och ger kunden “en fysisk känsla [...] för vad Rum21 är och det är en 

representation av oss och det verkliga i den fysiska världen”. Synligheten bidrar till ett 

intresse för kunden att besöka butiken för inspiration. Rum21 hade en butik i Borås 

tidigare, den var mer produktinriktad med fokus på designklassiker berättar Andréas. 

Företaget har gått från att ha en ganska obetydlig butik i Borås till en mer konceptuell 

sådan i Göteborg och den nuvarande butiken har en helt annan identitet. Andréas 

beskriver hur butiken ska påminna om en lägenhet, många kommer till butiken för att se 

hur de olika rummen gjorts om. Han tror att det är en följd av hur de inom Rum21 

arbetar aktivt med att skapa en levande och föränderlig butiksmiljö. Fysiska handeln 

behöver vara mer levande idag än tidigare och Andréas framhåller hur Rum21:s strategi 

med den fysiska butiken handlar om mer än att bara sälja. I hans mening har butiken 

även en funktion som showroom där potentiella kunder kan interagera med Rum21 och 

Andréas tror att showrooms som butiksformat kommer bli alltmer vanligt framöver. 

 

Christian (Svenssons) ser flera syften med att ha en fysisk butik, dels är det en möjlighet 

att nå kunder, han framhåller hur det finns ett stort marknadsföringsvärde i att synas på 

rätt ställen. “Om man jämför med Zara och H&M till exempel så lägger H&M mängder 

med pengar på [...] modeller och reklam och så vidare, medan Zara inte lägger ut en 

krona på det, utan de lägger alltid sina pengar på att ligga på riktigt bra lägen och så 
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låter dem det vara marknadsföring”. Christian poängterar att synligheten är en viktig 

funktion som den fysiska butiken har, men menar att den både kan höja och sänka ett 

varumärke och att det till stor del beror på vilken upplevelse kunden får i butikerna. 

 

Magnus (Royal Design) berättar hur många e-handlare väljer att starta fysisk butik för 

att expandera, bygga varumärkeskännedom och sätta en profil för vad varumärket står 

för och därmed ha en fysisk närvaro. Samma tankegångar fanns hos Royal Design när 

de valde att etablera fysisk kanal, de ville visa upp sitt sortiment och kunna identifiera 

sig med deras målgrupp. Beroende på ett företags varumärkespositionering väljs 

lokalisering och utformning av butiken. I Royal Designs fall var den första adressen 

noga utvald, år 2010 öppnades dörrarna till den första fysiska butiken i Sturegallerian, 

sju år senare har kedjan fjorton fysiska butiker. Magnus (Royal Design) berättar hur 

butikerna har ett marknadsföringssyfte och ingår i marknadsbudgeten. “Lyckas man 

hantera kunder, bygga varumärket och inte förlora pengar utan att det är en liten vinst 

på nedersta raden, då fyller den ut sin funktion”. Eva Marie (Fröjd) berättar hur Fröjds 

fysiska butik innebär synlighet, butiken ägs av grossistföretaget Affari vilket också var 

anledningen till att butiken startade, ambitionen var att kunna visa upp Affaris 

produkter. Lokalen uppdateras ständigt och Fröjd arbetar aktivt med att förnya och 

förändra för att besökarna ska få nya intryck och uppleva en fräsch och levande butik.  

  

Magnus (Royal Design) lyfter fram hur det finns olika utmaningar med fysisk handel, 

dels till följd av olika handelsföretags historik. Huruvida företaget har funnits länge, om 

det har en bakgrund i den fysiska eller digitala handeln och så vidare. Royal Design är 

ett e-handelsbolag som sedermera öppnat upp fysiska butiker, men Magnus tidigare 

arbetsgivare Media Markt kom från den fysiska handeln och hade således andra 

utmaningar. På frågan om vilken Christian (Svenssons) framhåller som den största 

utmaningen för fysiska butiker idag i relation till en ökad e-handel tar han upp hur det 

finns en generisk skillnad mellan dessa eftersom olika produkter har olika attribut. 

Vidare nämner Christian hur det också är en skillnad i att vara en en återförsäljare som 

Svenssons då de säljer samma saker som många andra. ”Värdet från en sån butik 

kommer ju radikalt att försvinna när du kan hitta allting online också. Så det har vi ju 

redan sett, det är ju en jätteutmaning vi har”. Christian beskriver hur Svenssons får 

fokusera på hur de ska skapa ett värde, medan egna varumärken såsom H&M och 
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Happy Socks, har värdet med sig genom att sälja unika saker. Dessa varumärken har 

byggt butiken för att bygga varumärket.  

 

Christian (Svenssons) tar upp en intressant aspekt kring hur köpbeteende faktiskt 

varierar beroende på vilken typ av produkt en konsument ska inhandla och hur möbel-

branschen där kan ha en fördel gentemot exempelvis klädbranschen. Den senare är både 

enklare rent logistiskt men även hur klädköp i regel innebär en snabbare köpprocess. I 

det avseendet har butiken ett större värde i möbelbranschen, Christian berättar ” … det 

är mycket vanligare för vår kund att börja […] sin köpresa på nätet och sen avsluta i 

butik, eller kanske besöker båda ställena 58 gånger på vägen […] och sen så vart man 

avslutar köpet, det är ju bara av händelsen”. Andréas (Rum21) tror inte att den fysiska 

handeln kommer dö ut utan tror att många av de som inte lyckats med sin fysiska handel 

varit småhandlare. Han anser snarare att det är nödvändigt för företag att ha både fysisk 

butik och nätbutik. Att kunna gå på stan för en lunch eller fika och samtidigt strosa i 

butiker är något som människor tycker om att göra och kommer vilja göra även 

fortsättningsvis. Om butikerna mot förmodan skulle dö ut i Sverige menar Andréas att 

människor inte skulle vilja gå på stan i samma utsträckning. Han nämner en rad olika 

inredningsbutiker i Göteborg –Designtorget, Lagerhaus, Artilleriet, Granit, Norrgavel 

med flera – som samtliga ligger nära varandra och Rum21. “Så länge dem finns kvar 

också våra kärnkonkurrenter, så kommer ju kunden få ut mer av det också, att man kan 

gå från butik till butik och tycker att det är kul liksom att gå runt och spana på saker”.  

  

Däremot finns det utmaningar med fysisk butik, för Rum21 handlar det främst om 

lagerhållning och tekniska integreringar mellan fysisk och digital handel. Butiken är 

relativt liten till ytan, likaså dess lagermöjligheter. Hela sortimentet finns således i 

nätbutiken medan bara en mindre del återfinns i fysisk butik. Andréas (Rum21) drar en 

parallell till systerbolaget Royal Design som säljer heminredningsattiraljer, vilket sällan 

upptar lika mycket plats som möbler. Att beställa exempelvis en soffa till butiken på 

Kyrkogatan och sedan hämta den på plats skulle i dagsläget utgöra en stor svårighet för 

Rum21, men Andréas menar att det eventuellt kan vara något för framtiden att utveckla. 

Dock kan Rum21:s kunder idag få hjälp av personal i den fysiska butiken att lägga 

ordrar online från nätbutiken och sedan mot betalning få försändelsen hemlevererad. 

 

I dagsläget saknar Svenssons enhetliga butiker klargör Christian, de fem butikerna har 
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mycket som skiljer dem åt vilket inneburit en svårighet i hanteringen av dessa. 

Svenssons satsade i ett tidigare skede på en större butiksexpansion och öppnade upp i 

Sveriges tre största städer.  Fokus var storstad, stora butiker och brett sortiment, 

Svenssons anammade big-box-konceptet14, vilket Christian menar är bra på vissa sätt 

men att det kanske inte är där vi möter framtiden. Butikernas yta varierar mellan 750 till 

5000 kvadratmeter, vilket Christian lyfter som en problematisk aspekt som adresserades 

i och med Svenssons förändringsarbete. Det nya butikskonceptet som lanseras under 

2017 ämnar enhetliggöra både butikernas utformning och sortiment. Genom att 

förenkla, exempelvis med sortimentet, menar Christian att det blir enklare för Svenssons 

med alltifrån lagerhantering, logistik, planering till styrning och så vidare och kommer 

förenkla även hanteringen av Svenssons fysiska butiker. 

  

4.2 Sensoriska stimuli 

                                      
Andréas (Rum21) och Eva Marie (Fröjd) framhåller i samtalet om den fysiska kanalens 

fördelar det faktum att kunder kan känna och klämma på sortimentet. Eva Marie (Fröjd) 

anser att den fysiska butiken är fördelaktig kontra e-handeln genom stimuli och 

möjligheten att kunna se saker och ting live. “För mig är inredning väldigt mycket 

textur, yta, taktila material, [...] du kan känna på det och du kan dofta på det, prova, 

precis som man gör det med kläder. Att man får in att alla sinnena får sitt, det får man 

ju inte riktigt i en internet-butik”. Hon framhåller hur hon själv aldrig skulle köpa en 

soffa på nätet eftersom hon vill prova, känna och se föremålet. Utifrån egen erfarenhet 

berättar Andréas (Rum21) för oss hur han själv märkt av hur han kan ändra uppfattning 

om ett objekt efter att ha interagerat fysiskt med det. Eftersom Rum21 överlag har 

produkter i en högre prisklass, särskilt när det kommer till soffor och liknande, är det av 

stor vikt för kunden att kunna uppleva produkten och faktiskt provsitta. Andréas berättar 
                                                
14 Big-box-konceptet hänvisar till idén om big-box-stores, detaljhandel med stort fysiskt utrymme. 
Butikerna fokuserar på stora försäljningsvolymer, då volymen är hög kan vinstmarginalen för varje 
produkt sänkas. Dessa liknar ofta stora lådor ovanifrån, därav namnet, Wal-Mart och IKEA är två 
exempel (Investopedia [www]). 
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om soffan Le Grand Air som Rum21 själva har tagit fram och som är jätteviktig att visa 

upp i butik. Om någon ska investera 14.000-19.000 kronor i en soffa är det troligen så 

att personen i fråga vill kunna se och känna på den fysiskt. Rum21 har övervägt att 

lägga in rörligt material i produktinformationen på nätet som visar när en person prov-

sitter soffan men Andréas poängterar att det inte räcker utan kunden måste kunna vara 

fysiskt på plats och ha möjlighet att interagera med soffan. Christian (Svenssons) menar 

att det är en fördel för fysiska butiker i dagsläget, hur de möjliggör att känna och 

klämma på sortimentet, men poängterar att det är det just nu. Både Christian 

(Svenssons) och Magnus (Royal Design) betonar hur vi i och med digitaliseringen om 

några år kommer kunna kompensera väl för de uteblivna sinnena även i nätbutiker.  

  

4.3 Service 

                                
Andréas (Rum21) exempel med soffan Le Grand Air anses också vara en service för 

konsumenterna, att göra det möjligt för kunden att kunna se och prova soffan fysiskt. 

Christian (Svenssons) förklarar att fysiska butiker har flera syften och betonar att det är 

en möjlighet att nå och interagera med konsumenter. Magnus (Royal Design) framhåller 

hur Royal Designs fysiska butiker fungerar bra för de kunder som i sista minuten 

behöver köpa presenter, i samtalet tar han upp mer spontana inköp av presenter till 

diverse studentmottagningar och sommarens alla bröllop. Han menar att en fysisk 

närvaro möjliggör för kunder att smidigt kunna köpa en present hos Royal Design och 

få med sig den direkt och kan således fokusera på den tillställning de ska till och att det 

går betrakta som en service, att varan följer med en hem direkt.  

  

Magnus (Royal Design) tar upp hur ett varumärkes samtliga butiker måste se likadana 

ut och bestå av samma sortiment. Det kan vara något som är svårare för företag som har 

en lång historia inom den fysiska handeln menar han och ger exempel på hur det är 

problematiskt när olika ägare av samma varumärke väljer att hålla olika priser och 
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utbud. Magnus betonar att det upplevs mer spretigt idag eftersom konsumenter är 

uppkopplade dygnet runt. Ett varumärkes produkter på nätet ska ha samma pris i butik 

och Magnus menar att det är orimligt att hålla olika pris på olika säljkanaler inom ett 

och samma varumärke, det är en service att ge samma upplevelse i alla kanaler. 

  

Eva Marie (Fröjd), Andréas (Rum21) och Christian (Svenssons) har en gemensam 

uppfattning om den fysiska butikens fördel i och med det personliga mötet och servicen. 

Eva Marie (Fröjd) framhåller hur det är många konsumenter som vill prata med butiks-

personalen, varpå hon förklarar att samtalen mest handlar om att besökarna vill ha 

personlig service i form av inredningshjälp. Christian (Svenssons) förklarar hur de på 

Svenssons startat heminredningstjänsten Studio Svenssons15 som trycker mer på 

personlig service och rådgivning. Andréas (Rum21) berättar hur de på Rum21 vill prata 

med sina kunder och kunna ge goda råd, vilket är en svårare utmaning på nätet av 

naturliga skäl. Rum21 testade att införa iPads i butiken för att möjliggöra för kund att 

lägga egna beställningar från nätbutiken, något som Andréas menar blev för statiskt. 

Intrycket var att konsumenter faktiskt vill ha hjälp från personal och värdesätter ett 

personligt bemötande. Även om det kanske var enkelt att lägga beställningen själva ville 

flera kunder gärna gå till kassan och få personlig hjälp. Andréas menar att det visar att 

människor fortfarande efterfrågar personlig kontakt.  

 

Christian (Svenssons) för dock på tal hur det framöver kommer finnas olika alternativ 

för att ersätta den personliga servicen även digitalt. Som exempel nämner han hur den 

istället kan ske via en videochatt, där personalen kan koppla upp sig direkt mot kundens 

skärm och visa olika alternativ samtidigt som denne har tillgång till tidigare chatt-

historik, kundkorg och kundens intressen. Christian fortsätter “... om tre år kan jag ju 

hjälpa dig bättre och enklare på digitalt vis än i butik plus att du kan göra det på 

bussen eller på kontoret eller i sängen liksom. Då behöver du inte ta dig någonstans, 

det kanske vi kan göra 24 timmar om dygnet, då kan du göra det precis när du 

vill”.  Han menar att personlig service rent fysiskt kommer kunna ersättas på ett fördel-

aktigt vis även digitalt framöver ”... idag finns den, men om fem år så kommer den 

finnas i betydligt mindre utsträckning” och syftar på den personliga servicen som 

uttalad fördel för fysisk handel. 

                                                
15 Studio Svenssons är en inredningstjänst där kunden erbjuds hjälp av en inredare för att inreda sitt hem 
(Studiosvenssons [www]). 
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 4.4 Digital kanal 

                                                    
Rum21 och Royal Design ser sig främst som e-handelsföretag och belyser att hela deras 

sortiment visas upp på hemsidan medan en mindre andel syns i fysisk butik. Andréas 

(Rum21) anser att en bättre integration mellan Rum21:s nätbutik och fysiska butik 

kunde finnas, då allt måste integreras med varandra i större utsträckning nu då gränserna 

mellan olika kanaler försvunnit alltmer. Han tar även upp Åhléns som ett exempel på 

handelsföretag som varit sena med att införa en digital kanal och hur handelskedjan 

kommit efter till följd av sitt sena inträde i näthandeln. Den sena lanseringen av nät-

butik har påverkat kedjans ekonomi negativt menar Andréas och att det skulle ha kunnat 

se väldigt annorlunda ut för Åhléns. Magnus (Royal Design) berättar att innan en 

eventuell butiksexpansion utanför Sveriges gränser är aktuell för Royal Design är det i 

hans mening viktigt att sy ihop konceptet Royal Design och få kanalerna samman-

flätade. De tre egna butikerna är överensstämmande med konceptet och deras mall, 

medan franchisetagarna har en del egna tankegångar och en egen historia som de arbetar 

efter. Det är något som Magnus lyfter som en utmaning för fysisk handel, hur olika 

ägande kan påverka enhetligheten av butiker och således upplevelsen av varumärket.  

 

Christian (Svenssons) betraktar inte Svenssons fysiska butiker och deras nätbutik som 

två olika butiker, utan framhåller hur det är ett måste idag att finnas på båda ställen. 

Däremot anser han inte att deras kanaler är integrerade och är uppriktig med att det 

finns mycket att göra överallt sett ur den aspekten. Han berättar hur det är mer integrerat 

i vissa avseenden, till exempel marknadsföringsmässigt, men framhåller att det finns 

mycket mer Svenssons bör göra. Christian nämner hur kunden förväntar sig att kunna 

agera i båda kanalerna och Christian ställer sig frågan hur samma service kan erbjudas i 

nätbutiken som i den fysiska och hur det går visa på lagertillgänglighet och se till att 

folk kan få hem sina varor fort. ”Det är också en sån grej som butiken har idag som inte 

nätet har […] att du kan ha saker med dig när du går därifrån […] den kommer vara 
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väldigt svår och få e-handeln att klara av i alla fall då det är fysiskt, mer komplexa 

produkter”. Men det som generellt anses vara fördelaktigt för nätbutiker kontra den 

fysiska handeln enligt Christian är hur verksamhet online slipper kostnader för yta, 

såsom lokaler och butikspersonal. Å andra sidan nämner han en betydligt större kostnad 

för marknadsföring online och att synas på olika sätt, hur varje kund måste köpas in när 

ett handelsföretag enbart har digital närvaro. ”Man brukar säga så, alla tror att […] 

vara på nätet, det är som att vara mitt på Drottninggatan i Stockholm, det är det ju inte, 

det är som att vara ute i djungeln. Du måste skylta ordentligt för att folk ska hitta dit. 

Och […] där har du ju några rent kostnadsmässiga för- och nackdelar med det”. 

  

Företagen anser att hemsida och digitala tekniker kräver fortsatt utveckling för att kunna 

ersätta fysiska sinnesupplevelser och den personliga servicen på nätet, vilka uppstår 

naturligt i fysisk butik. Christian (Svenssons) lyfter varumärket Zalando, en tysk e-

handelsjätte, som exempel för att framhålla den digitala utvecklingen. Han beskriver hur 

Zalando har uppemot 2000 utvecklare som dagligen arbetar med att försöka lösa hur de 

bäst kan individualisera och utveckla den digitala kundupplevelsen “... hur kan vi bryta 

ner de här barriärerna som finns [...] i fysisk handel, fördelar som finns med fysisk 

handel, hur kan vi arbeta med och mot dem?”. Magnus (Royal Design) framhåller hur 

betalningsmöjligheterna bör vara lika i såväl fysisk butik som i de digitala säljkanalerna, 

där det idag vanligtvis finns en större bredd online än i fysisk butik. Kunden kan hos 

många e-handlare välja hur och när de ska betala genom diverse smarta betallösningar. 

Magnus nämner systerbolaget Rum21 som är mer möbelfokuserat och innebär högre 

prisbelopp när det kommer till sortimentet och menar att om en kund vill betala med 

faktura eller avbetalning så ska det vara möjligt genom alla plattformar, även i fysisk 

butik. Magnus berättar hur allt Royal Design gör grundas på e-handelsplattformen, 

sedan finns vissa saker som skiljer fysisk och digital plattform åt, däribland kort-

betalningsterminaler i fysisk butik. Vidare betonar han “… för att faktiskt bli omni och 

inte multi, så måste ju allt vara lika i alla kanaler”.  

 

Andréas (Rum21) berättar att Rum21 hela tiden arbetar för att vara bättre än sina 

konkurrenter på att ge utförlig produktinformation, i såväl text som bild. Syftet är att ge 

besökarna på deras hemsida en så informativ upplevelse som möjligt när det taktila 

saknas och det är ett sätt att försöka kompensera för den uteblivna fysiska upplevelsen. 

Andréas trycker på hur Rum21 arbetar med sina miljöbilder och undviker att kopiera 
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texter rakt av från leverantörers produktinformation utan väljer att ge Rum21:s egen 

version. De satsar på högupplösta bilder med goda möjligheter att zooma in och ut, 

vilket ger kunden visuell information, samt informativa bilder där sortimentet är satt i 

olika sammanhang och miljöer. Tillsammans med text är bilderna viktiga enligt 

Andréas för att i viss utsträckning försöka ersätta de frånvarade fysiska sinnesintrycken. 

Uttrycksfulla bilder är även det tillvägagångssätt Eva Marie (Fröjd) berättar företaget 

använder sig av i sina digitala kanaler som kompensation för utebliven sitmuli men att 

det är något som är utvecklingsbart. Egna, talande produktbilder tas upp som viktiga för 

företag med försäljning online som en kompensation av den fysiska upplevelsen, vilket 

nämns av alla utom Christian (Svenssons). Christian nämner däremot hur produkt-

kataloger kan användas som ett visuellt komplement online för att kunna arbeta med 

inspiration i nätbutiken. Magnus (Royal Design) poängterar snarare att företag i sina 

nätbutiker bör använda sig av egna miljöbilder av produkter för att förmedla att det är 

ett specifikt varumärke som är avsändare. När handelsföretag enbart använder sig av 

tillverkarnas bilder och produktkataloger menar Magnus att inget eget värde tillförs.  

 

Utöver att aktivt arbeta med informativa och talande bilder lyfter Magnus (Royal 

Design) de digitala verktygens framfart och hur de framöver kan hjälpa till att ersätta de 

sinnesupplevelser som uppstår naturligt i fysiska miljöer även digitalt. Han hänvisar till 

systerbolaget Rum21 och deras mer utbredda sortiment av möbler som exempel: “teknik 

som augmented reality16, där man kan via sin smartphone eller padda hemma, få 

produkten och se hur den passar in i din hemmiljö, det är ju jäkligt starkt. Men man 

behöver också jobba med rörligt content”. Magnus tar upp rörligt material och innehåll 

som produkt- och tillverkningsfilmer och menar att det kan vara marknadsföring och 

användas som komplement till produktbilder i digitala kanaler. Christian (Svenssons) 

tar även han upp AR-teknik men nämner också VR17-glasögon och hur dessa kommer 

kunna användas i allt större utsträckning framöver och möjliggöra för konsumenter att 

se objekt i den egna hemmiljön även på digitalt vis. Han spekulerar kring framtida 

handel och hur det hela tiden kommer se annorlunda ut då den ständiga digitala 

utvecklingen innebär ny teknik och nya medel. Christian menar att det får inflytande 

över digitala sätt att kompensera fysiska sinnesupplevelser och personlig service. 

                                                
16 AR, förkortning för augmented reality, blandar den verkliga och virtuella världen där användaren agerar 
och upplever den verkliga världen som förstärks av exempelvis virtuella bilder (Nationalencyklopedin 
2017h). 
17 VR, förkortning av virtual reality, syftar till en virtuell verklighet skapad genom dator där användaren 
upplever sig vara och interagerar med den virtuella omgivningen (Nationalencyklopedin 2017h). 
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Eva Marie (Fröjd) berättar att Fröjd inte använder sig av digitala inslag i butik, det är 

inte heller något som har diskuterats. Andréas (Rum21) och Christian (Svenssons) har 

båda åsikter om införandet av digitala verktyg såsom iPads i fysiska butiker. Rum21 har 

testat att införa iPads för en tid för att kunder på egen hand skulle kunna lägga 

beställningar via nätet på produkter som inte finns i butik, men bedömningen var att 

kunderna föredrog den personliga servicen och att få hjälp med sin order. Christian 

(Svenssons) menar att många företag placerar ut surfplattor för att ”man ska”, kanske 

som följd av en styrelses direktiv, men att dessa i regel inte tillför något och att de som 

beslutat om införandet inte förstått de verkliga behoven. Christian tar dock upp att 

digitala hjälpmedel i fysisk handel innebär nya möjligheter men att ett införande av 

skärmar inte per automatik innebär att ett företag har digitaliserats. ”Du kan ju ha 

väldigt mycket mer på nätet […] det är ju nätets stora fördelar att du kan presentera ett 

oändligt sortiment liksom, så det måste du ju på nåt sätt komma åt i butik också med 

digitala hjälpmedel” säger Christian. Magnus (Royal Design) berättar att Royal Design 

använder digitala verktyg såsom displayer och iPads i deras tre egna butiker men 

signalerar att det kan se annorlunda ut för franchisetagarnas butiker. Varumärkets 

butiker har en yta på 200-500 kvadratmeter med utplacerade terminaler och stationer 

som point-on-sales, vilket Magnus tycker är ett perfekt tillvägagångssätt utifrån 

användning av digitala medel. Då kan kunden se vad som finns i det resterande 

sortimentet på nätet och beställa hem eller få levererat till butiken för upphämtning. 

 

4.5 Tillgänglighet 

                                      
Andréas (Rum21) framhäver att människor alltmer tar för givet att kunna se lagersaldo 

när de besöker en hemsida eftersom allt fler handelsföretag visar konsumenterna de 

fysiska butikernas lagertillgänglighet. Det är ett exempel på integration mellan fysisk 

butik och nätbutik, vilket innebär en kundservice. Möjligheten att se tillgängligt lager-

saldo i en utvald butik är kundvänligt och ett sätt att fläta samman nätbutik och fysisk 
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butik för konsumenten. Den integrationen saknas hos Rum21 idag, Andréas berättar hur 

Rum21 inte heller erbjuder kunder att beställa online och hämta upp i butik i dagsläget, 

vilket delvis beror på platsbrist. Rum21 tillhandahåller ett möbelorienterat sortiment 

som upptar stor yta, vilket de behöver ta hänsyn till vid tankegångar kring att erbjuda 

kunder att beställa online men hämta i butik. Där ligger en svårighet för företaget 

förklarar Andréas. Att kunna se vad som finns i lager, beställa och sedan hämta ut i 

butik, som click & collect, eller få det hemskickat genom express-leverans är alltid 

något som går att lösa enligt Magnus (Royal Design). Han lyfter click & collect som ett 

populärt verktyg beroende på var butiker befinner sig. Magnus påpekar hur det 

frambringar möjligheten att köpa en vara online för att sedermera hämta ut på lunchen, 

vilket han betonar kommer kunna spara konsumenter tid.  

  

Eva Marie (Fröjd) anser att Fröjds fysiska butik och nätbutik är sammanflätad i allra 

högsta grad på så sätt att det finns flera kombinationer som konsument att få hem sina 

varor. Hon framhåller bland annat kundernas valmöjlighet mellan leverans till utvalt 

utlämningsställe och att hämta ut direkt på plats i butiken. Eva Marie poängterar vikten 

av att finnas tillgänglig på båda kanalerna, “det är ju jätteviktigt, syns man inte, finns 

man inte”. Christian (Svenssons) framhåller hur det är viktigt att titta på vad det är som 

driver köp och hur det för många är pris. Det är något han menar styr online och således 

behöver varumärken med både fysisk och digital närvaro ha samma pris online som i 

butik. Transparensen är betydligt högre, vilket gör det till ett måste att arbeta hårdare 

mot konkurrenter och titta på hur de prissätter och så vidare. Christian menar att det är 

en stor köpkraft för konsumenter online och hur det inte är lika starkt i butik ännu. Där 

finns inte riktigt samma lättillgänglighet, även om det enkelt går finna via några klick på 

mobilen tenderar vi att priskolla mindre i butik, även om det är mer nu än tidigare. 

  

4.6 Mobila enheter 
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Andréas (Rum21) sitter själv med statistiska rapporter kring datatrafiken och hur kunder 

interagerar med företagets digitala plattformar. Genom dessa rapporter ser han vad folk 

besöker och har märkt av ett uppsving för interaktionen med Rum21 via mobiltelefoner 

och hur det har ökat. Han får även in dagliga sammanställningar över uttalanden om 

företaget och hur de omnämns på digitala plattformar såsom sociala medier likt 

Instagram, Twitter, Facebook och bloggar. Företaget prenumererar på sökord, exempel-

vis Rum21, på så vis får Andréas en överblick över hur de betraktas på nätet och kan på 

så vis se vad de är bättre och sämre på. Tidigare skedde fler besök i Rum21:s nätbutik 

via dator men nu är det väldigt mycket telefoninteraktion och användning av olika 

applikationer har Andréas kunnat utläsa. Han tar upp att köpprocessen allt som oftast 

påbörjas via telefonen där konsumenter gör diverse sökningar. Andréas berättar att han 

läst att allt fler människor i framtiden kommer använda sig av en så kallad ai-assistent 

istället för att växla mellan ett flertal appar. Han förklarar assistenten som en slags smart 

intelligens i telefonen som hjälper en med allt och spekulerar kring dess användnings-

område för handel. “Det är också en integration som man kanske kan göra med kunder 

och visa att vi finns här, ni kan köpa det här och via en smart tjänst kan du hitta till 

oss”. Han hänvisar till Googles olika tjänster där det är möjligt att googla saker och 

mäta av via gps-punkten vad som finns i närheten. Andréas menar hur det finns en 

framtid med digitala tjänster i och med den metoden. Han drar ett exempel: ”En kund 

befinner sig kanske 200 meter bort och googlar ‘vart kan jag köpa en mässingslampa’. 

Då kanske Google kan tipsa om att Rum21 ligger här borta på Kyrkogatan, alltså en 

karta till vägen dit och där finns mässingslampan och att den kostar så och så mycket, 

där kunden kikar på den här, så det gäller även där att man ger smarta mobiltjänster”.  
 

4.7 Upplevelse 

                                                                       
Intervjuaren för samtalet in på hur det ställs större krav på att hemsida, kommunikation 

och butik håller ihop för att ge en större varumärkesupplevelse. Christian (Svenssons) 
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framhåller att det i sig handlar mycket om marknadsföring, att som kund mötas av 

samma känsla och bild. Med Svenssons nya strategi menar Christian att de bör satsa på 

mindre butiker och ett genomtänkt styrt sortiment, varpå han förklarar att det ska kännas 

som en upplevelse att komma dit. Han beskriver hur de vill skapa en wow-känsla. “Det 

ska finnas ett syfte med varje utställning, hålla arbetet med […] endless aisle på digitalt 

sätt, kommunicera mekaniskt med kunden så att säga, men också integrera service-

koncept på ett helt annat sätt“.  

 

För att ge en upplevelse när konsumenter besöker Fröjd berättar Eva Marie (Fröjd) att 

det tidigt beslutades att kombinera butiken med restaurang och café. Grundtanken är att 

besökare ska kunna sitta på ett mysigt ställe, ta en fika och omringas av inspiration och 

alla inredningsprylar. Eva Marie menar att det blir en hemmakänsla över det hela vilket 

hon tror både är uppskattat och trivsamt. Det finns en mening i att besökare får sitta 

överallt i butiken för att både äta och ta ett glas vin menar Eva Marie, vilket hon säger 

är unikt med Fröjd och för dem blir word of mouth ett värdefullt verktyg att sprida 

varumärkeskännedom. För Fröjd är det viktigt att butiken och restaurangen ska ha ett 

sammanhang och hålla ihop, det får inte spreta. Hon berättar att de produkter de väljer 

att ta in måste kännas rätt för deras varumärke, de ska kunna stå för allt och känna sig 

stolta över det sortiment som levereras. Eva Marie fortsätter berätta hur Fröjd är en 

fysisk butik som ska följa trenderna, därmed använder de sig av vad hon kallar 

“stafettleverantörer”. Det innebär att Fröjd ibland väljer andra leverantörer än deras 

huvudaktör om denne inte kan erbjuda det senaste. Samtidigt är det ett sätt att förnya för 

besökarna och alltid kunna visa upp det senaste inom heminredning. 

  

Rum21 har sedan nystarten haft en önskan om att kunder ska komma till en butik som 

påminner om en lägenhet, därmed har de utformat butiken med sovrum, badrum, kök 

och andra delar av ett hem. Andréas (Rum21) berättar hur de kontinuerligt förändrar 

butiksmiljön vilket är något som görs två gånger per år och att det framförallt innebär 

målning av väggar, flytta om möblemang och ändring av rumsplacering för att ge 

variation. Företaget fokuserar på att ge inspiration och väljer därför att kombinera färger 

efter trender. I samband med Rum21:s nyöppning arbetade marknadsföringsteamet med 

att bygga en hype, dels skickades det ut nyhetsbrev till kunder i Göteborg med omnejd. 

Han berättar hur de märkte av fler besökare i butiken efter flytten, även att många gick 

runt och fotograferade och lade upp bilder på Instagram och bloggar. Han understryker 
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hur det var en stor skillnad gentemot varumärkets butik i Borås och att det till stor del 

kan förklaras av Rum21:s mer konceptuella idé. De bjöd även in bloggare till en middag 

för att visa upp den nyöppnade butiken och således få hjälp att bygga och sprida Rum21 

på sociala medier. Rum21:s butik blev på så sätt ett samtalsämne, butiken var något nytt 

för göteborgarna vilket ledde till att folk talade om den med bekanta, familj och vänner. 

  

Andréas (Rum21) berättar “... om vi ville skulle vi liksom kunna köra dit alla våra topp-

säljare på hemsidan och bara ställa dit det och sälja det, men det skulle inte kunna 

funka, det skulle inte bli en helhet kring det”. Andréas menar att det måste finnas en 

överensstämmelse mellan det som representeras i den fysiska butiken och nätbutiken. 

Det Rum21 gör på nätet och det de gör i fysisk butik ska gå hand i hand för att ge en 

enhetlig bild utåt. För att få en sådan helhet är det enligt Magnus (Royal Design) 

nödvändigt att få med sig alla inom verksamheten på samma bana och få alla att förstå 

”vi är ett bolag, vi är en kedja, vi är ett varumärke, det här är vårt sortiment och finns 

det i butiken då ska man även hitta det online och vice versa”.  

  

För att förstå sig på konsumenters behov och förväntningar berättar Andréas (Rum21) 

och Christian (Svenssons) hur de använder sig av olika strategier. Rum21 använder sig 

av verktyget trustpilot18 där konsumenter har möjlighet att recensera samt ge feedback, 

Andréas menar att det är en bra källa för dem för att mäta hur konsumenter upplever och 

pratar om Rum21 som varumärke. Christian (Svenssons) berättar hur de använder sig av 

NPS19-mätningar som enligt honom är ett effektivt sätt att få reda på konsumenterna 

åsikter och deras kundnöjdhet, men också för att se vilka parametrar de ligger bättre och 

sämre till på. 

                                                
18 Trustpilot är en omdömescommunity på nätet där kunders köpupplevelser och omdömen redogörs, 
vilket de omnämnda företagen kan ta del av (Trustpilot [www]). 
19 NPS är en undersökningsmetod som ger företag möjligheten att förbättra kundlojalitet genom resultat 
från kunderna (Wohlfahrt, 2011) 
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5 Analys  
 

Analyskapitlet ämnar föra samman och diskutera det empiriska och teoretiska 
materialet tillsammans med forskarnas egna subjektiva tolkningar för att vidare nå en 
slutledning. De empiriska källorna hänvisas med förnamn och de teoretiska med 
efternamn för att ge en tydlig åtskillnad.  

 
  

5.1 Fysisk kanal 
Inom den fysiska kanalen har tre nyckelfaktorer identifierats: Synlighet, Butiksformat, 

Tradition & Nöje. 

 
5.1.1 Synlighet  

Synlighet är en gemensam nämnare som informanterna identifierar som en stor 

anledning till att finnas inom fysisk handel. Däribland framhäver Andréas (Rum21) att 

den fysiska butiken är viktig som ett ansikte utåt och ger en fysisk känsla för vad 

varumärket Rum21 är och representerar. Eva Marie (Fröjd) framhåller också vikten av 

synlighet vilket var den främsta anledningen till att Fröjd blev till. Grossistföretaget som 

äger Fröjd ville ha möjligheten att visa sitt utbud och därigenom föddes den fysiska 

butiken Fröjd. Likaså menar Christian (Svenssons) att det finns ett stort marknads-

föringsvärde i att synas, han betonar en intressant aspekt kring hur det är fördelaktigt att 

närvara i fysisk kanal då enbart e-handel innebär en betydligt större kostnad på 

marknadsföring och att synas på olika vis. Teufel och Zimmermann (2015) betonar hur 

fysiska butiker innebär en möjlighet för varumärken att positionera sig och skapar 

därmed tillfällen att interagera med och väcka känslor hos konsumenter. Resonemanget 

delas av Magnus (Royal Design) där han lyfter hur allt fler e-handlare med hjälp av 

fysisk butik vill bygga varumärkeskännedom och sätta en profil för vad varumärket står 

för. Magnus (Royal Design) nämner även hur fysisk närvaro möjliggör att varumärken 

kan visa upp sitt sortiment. Ett rimligt antagande är alltså att den fysiska kanalen till stor 

del används som marknadsföringsverktyg och vi finner det intressant att synlighet i den 
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fysiska världen är viktig även för handlare som enbart verkat genom e-handel tidigare. 

Det visar på att en fysisk närvaro fortfarande är aktuell och är av värde trots en ökad 

digitalisering av handeln och således anser vi att kanalen bör prioriteras.  

  

Christian (Svenssons) lyfter dock fram att synligheten precis lika väl kan sänka ett 

varumärke som att höja det och att det till stor del beror på kundens upplevelse av 

butiken. Där vill vi framhäva att Christian belyser en viktig aspekt och även poängtera 

att detsamma gäller upplevelsen av en nätbutik. Vi anser att varumärken bör ha det i sitt 

beaktande för att förstå de faktorer som också kan påverka hur en upplevelse tas emot 

av konsumenter. Hultén (2015) för fram betydelsen av positiva interaktioner och 

upplevelser av varumärken och hur det bidrar till ökat engagemang från konsumenter 

och hur de upplever värde. Lin (2015) lyfter huruvida en upplevelse är positiv eller 

negativ kan bidra till ett ökat eller minskat varumärkeskapital, vilket påverkar relationen 

mellan konsument och varumärke.  

  

5.1.2 Butiksformat 

Lin (2015) för även fram hur företag som är villiga att underhålla sina varumärken och 

förbättra dessa lättare erhåller konsumenters lojalitet och ger mervärde. Andréas 

(Rum21) berättar om hur Rum21:s butik arbetar aktivt för att hålla den levande och 

förnyar den genom att möblera och renovera om i den lägenhet som butiken ska 

efterlikna, vilket bidrar till ett intresse kring butiken. Sedan flytten till Göteborg har 

butiken ett uttänkt koncept och är mindre produktinriktad än tidigare. Andréas 

identifierar behovet av en levande butik som en viktig beståndsdel för att skapa värde 

till den fysiska kanalen. Christian (Svenssons) tar också upp att inspiration är en 

betydelsefull del som har inflytande på konsumenter och hur det är svårare att återge i 

nätbutik än i fysisk butik. Hagberg och Jonsson (2016) lyfter inspirationsbutiken som ett 

sätt att framhäva det som är svårare att lyckas med digitalt, genom att lägga tonvikt på 

den fysiska butikens fördelar såsom rådgivning och prövning av produkter. Vi upplever 

att Rum21 med sin butik gör en ansträngning att agera som inspirationsbutik, där de 

försöker arbeta aktivt med föränderliga miljöer och att butiken ska återspegla trender. 

Två gånger om året gör Rum21 en större “renovering” av butiksmiljön. Samma insikt 

ser vi hos varumärket Fröjd, där Eva Marie (Fröjd) menar att de vill ligga i framkant 

med att förnya butiken för att ge konsumenter nya intryck och att de upplever en 

levande och fräsch butik. Fröjd håller sig ständigt uppdaterade genom vad Eva Marie 
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kallar “stafettleverantörer” vilket för varumärket är ett sätt att kunna visa upp det 

senaste inom heminredning. Hagberg och Jonsson (2016) formulerar inspirationsbutiken 

som en av de idealtyper som kommer framträda alltmer inom detaljhandel. Det 

förefaller vara en viktig ingrediens att se den fysiska kanalen som ett sätt att 

kommunicera varumärken och vi tror att det kommer bli allt viktigare att som handels-

företag utveckla en konceptuell idé. Ur ett konsumentperspektiv anser vi att det kan vara 

till fördel för varumärken att förnya med jämna mellanrum, i såväl butiksmiljö som 

sortiment, eftersom det kan vara ett sätt att bidra till underhåll av ett varumärke. Precis 

som Lin (2015) anser vi att när varumärken ständigt anstränger sig för förbättring kan 

det vara en värdeskapande aktivitet och således bidra till ett högre engagemang och ett 

större emotionellt värde. Armstrong et al. (2009) delar samma uppfattning, då de 

framhäver att varumärkens tillgångar bör utvecklas och förvaltas omsorgsfullt, eftersom 

konsumenter associerar varumärken efter upplevt värde. Sedermera vill vi lyfta fördelen 

med att det på så sätt också kan bli något som konsumenter väljer att prata om i sin 

bekantskapskrets, därigenom blir det ett sätt för varumärkena att nå ut längre samtidigt 

som de kan behålla en större dragningskraft till varumärket.  

  

Vi menar att den fysiska butiken inte är vad den en gång var, i takt med förändrade 

köpbeteenden till följd av digitaliseringen har den traditionella butiken påverkats. 

Eftersom varumärken lägger ner mycket kraft på att tillgodose konsumenternas behov 

via e-handeln och försöker tillämpa bästa möjliga användarvänlighet samt ser över varje 

steg i den digitala köpprocessen bör samma ansträngning ske inom den fysiska kanalen. 

Förutom att arbeta aktivt med att underhålla den fysiska kanalen för att bidra till ökad 

inspiration och ge känslan av en levande butik, tror vi att det är nödvändigt att se över 

hur konsumenter faktiskt vill handla och vad de förväntar sig av den. Inspiration är en 

viktig punkt för verkande inom möbel- och heminredningsbranschen och vi menar att 

det är något som varumärken borde kunna jobba med i större utsträckning. I en bransch 

där det tillhandahålls ett sortiment som är så pass visuellt tilltalande som möbler och 

inredning i regel är bör det kunna göras med enkelhet. Precis som inredningsmagasin 

får arbeta aktivt med att skapa och kommunicera intressanta miljöer bör butiker arbeta 

på liknande sätt i såväl fysisk som digital kanal. Ett tydligt exempel på hur inspiration 

kan bidra till interaktion och gratis marknadsföring i form av word of mouth är hur 

Rum21 märkte av hur kunder för första gången fotograferade och spred bilder via 

sociala medier när butiken slog upp portarna till sin Göteborgsbutik. Det vittnar om 
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betydelsen av inspirerande miljöer och ett utvecklat koncept som arbetar aktivt med sin 

butiksatmosfär. Vi vill dock framhålla att den typen av grepp kring fysisk butik 

naturligtvis avgörs utifrån aspekter som vilken positionering ett varumärke har, pris-

segment och om det är mer möbelorienterat än mindre attiraljer.  

  

I intervjun med Christian (Svenssons) berättade han om möbelkedjans satsning under 

tidiga 2000- talet som innebar stora butikslokaler och ett brett sortiment. Han klargör 

hur butiksformatet – big-box-konceptet – kan vara bra, men samtidigt tror inte Christian 

att det är där vi möter framtidens handel. Svenssons stora butiker har utgjort en 

svårighet i att hantera dessa enhetligt. Teufel och Zimmermann (2015) lyfter hur det är 

nödvändigt att experimentera mer med det traditionella formatet och lyfter fram hur 

butikens funktion står inför en radikal förändring, den behöver vara mer innovativ än 

tidigare och kommunicera koncept. Hagberg och Jonsson (2016) för ett liknande 

resonemang och att framtidens butiker kommer förändras genom nya samarbeten, 

överraskande design och med digitala inslag som bidrar till upplevelsen av den fysiska 

miljön. I intervjun med Andreás (Rum21) redogör han för hur Rum21:s fysiska butik 

även har en funktion som showroom där potentiella kunder kan interagera med den 

fysiska representationen av varumärket. Showroom är ett format som Hagberg och 

Jonsson (2016) förutspår blir vanligare framöver, en fysisk uppvisningsyta där själva 

köpet till viss del sker på annan plats, genom integrerade digitala beställnings- och 

betalningslösningar. Chopra (2016) tar upp hur formatet showroom möjliggör fysisk 

interaktion med personal samtidigt som köpet utförs i den digitala kanalen, då 

beställning läggs via hemsidan. Fysisk interaktion ansikte mot ansikte med både 

varumärkets personal och atmosfäriska tillgångar, en möjlighet till rådgivning och 

frågor till en person som representerar varumärket samt tillgång till hela sortimentet via 

digitala medel, då showroom till ytan inte kan tillhandahålla mer än delar av sortiment. 

Vi ser hur showroom är en fygital handelsform, som lyfter fördelar med de båda 

kanalerna och som kan vara ett sätt att möta förändrade förväntningar och behov. 

 

Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009) gör gällande att atmosfären påverkar hur 

konsumenter interagerar med en fysisk miljö. Grönroos (2015) tar i sin tur upp hur 

interaktion och servicemöte inte nödvändigtvis behöver ske mellan kund och personal, 

utan även de fysiska resurser som ett företag tillhandahåller. Vi tror att handelsföretag 

inom detaljhandel i allmänhet, möbel- och heminredningsbranschen i synnerhet, bör 
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beakta den fysiska kanalen som en möjlighet att interagera, engagera och således 

etablera relationer mellan konsumenter och varumärken genom den fysiska butiks-

atmosfären. Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan (2015) samt Armstrong et al. (2009) 

understryker hur varumärken handlar om perception och därigenom enbart existerar i 

konsumenters sinnen. Konsumenter värderar ett varumärke efter uppfattningen av det 

och tolkningen baseras på subjektiva upplevelser av den interaktion hen haft med det 

specifika varumärket. Således förstår vi att handelsföretag har en stor makt i att själva 

skapa värde. Christian (Svenssons) förklarar hur det är något som Svenssons fokuserar 

på, hur de ska skapa värde då de är återförsäljare av andra varumärken. Den sortens 

butik står inför en stor utmaning som unika varumärken slipper, med eget sortiment 

återfinns det bara i de egna försäljningskanalerna. Där tror vi att Svenssons införande av 

inredningstjänsten Studio Svenssons kan vara ett bra sätt att tillföra ett nytt värde till 

möbelhandlaren genom att erbjuda en kompletterande inredningstjänst som service.  

  

5.1.3 Tradition och nöje  

Hagberg och Jonsson (2016) menar att strosa runt bland butiker är något som människor 

uppskattar eftersom det är beteende som funnits med länge och har blivit en sedvänja. 

För konsumenter är det ett nöje att besöka butiker, för många kan det också vara ett sätt 

att socialisera sig, uppleva och upptäcka nya saker. Resonemanget delas av Andréas 

(Rum21) där han framhåller att människor tycker om att att gå på stan och strosa, det är 

något som människor även fortsättningsvis kommer vilja göra. Andréas poängterar det 

som en styrka hos fysisk handel. Även fast vi konsumenter är uppkopplade och har 

anammat ett digitalt beteende tror vi att det förmodligen talar för ett större behov av att 

faktiskt uppleva sin omgivning fysiskt. Ju mer digitala vi blir desto mer tror vi att den 

fysiska närvaron kommer uppskattas. Att förhålla oss fysiskt till såväl butik som 

personal kan komma bli mer unikt och utgöra en värdeskapande aktivitet för 

varumärken. Om en butiksdöd mot förmodan skulle uppstå i Sverige i framtiden menar 

Andréas (Rum21) att människor inte kommer vilja gå på stan i samma utsträckning. 

Därigenom anser vi att det går att göra antagandet att butikerna således tappar 

möjligheten till marknadsföring genom bortfall av fysisk närvaro. Dessutom mister 

handelsföretag fördelen med hur digitala kanaler kan generera besök till butik.  

  

En intressant aspekt som Andréas (Rum21) framför är hur butiker tillsammans lyfter 

varandra, han riktar sitt resonemang på att effekten blir större om butikerna runt 
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omkring finns kvar, när konsumenten har möjlighet att gå från butik till butik. Vi ställer 

oss likt Andréas (Rum21) kritiska till spekulationerna kring en eventuell död för den 

fysiska butiken, eftersom traditionen levt med länge är det sannolikt svårt att bryta upp 

ett beteende som har varit en naturlig del i våra vardagliga liv under lång tid. Vi delar de 

tankar som Hagberg och Jonsson (2016) lyfter med att den fysiska butiken troligtvis 

kommer stå för de flesta kundmötena och den största transaktionsmängden även i 

närmaste framtid. Därmed inte sagt att det kommer se annorlunda ut generationer 

framöver. Den fysiska kanalen är enligt oss en värdefull tillgång som företag bör 

använda sig av eftersom det möjliggör synlighet och för konsumenter att kunna strosa 

runt bland inspirerande butiksmiljöer.  

  

Hagberg och Jonsson (2016) framhåller hur konsumenter i fysisk kanal kan genomföra 

flera av sina inköp på en och samma plats med möjlighet att ta hem varorna redan 

samma dag. Det medför en bekvämlighet i konsumenters köpprocess. Magnus (Royal 

Design) tar också upp bekvämligheten i att sista minuten kunna köpa en present och få 

med sig inköpet direkt. Christian (Svenssons) belyser också den fysiska handelns fördel 

med att få varan med sig vid köptillfället. Han ställer sig frågande till hur e-handeln 

kommer kunna klara av det, i synnerhet när det gäller fysiskt mer komplexa produkter. 

Även Mellergårdh (2017) lyfter fram konsumenters otålighet som en klar fördel för den 

fysiska kanalens närvaro. Många väljer fortfarande att göra inköp i fysisk butik, trots att 

varan finns att köpa för en billigare peng online. Vi anser det vara intressant hur 

bekvämlighet nämns i samband med fysisk handel, då den generellt brukar associeras 

med e-handel där konsumenter kan handla dygnet runt. Det kan visa på en värdefull 

effekt av fysiska handeln och på att konsumenter i vissa avseenden värdesätter att få 

hem varorna direkt högre än att spara kronor på att klicka hem produkten billigare. 

 

5.2 Sensoriska stimuli   
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Hagberg och Jonsson (2016) framhåller hur människors sinnen används på olika sätt vid 

olika köpbeslut. De menar också på att konsumenter har en annan möjlighet i fysiska 

butiker att kunna inspektera och utvärdera innan ett köpbeslut fattas genom möjlighet 

till att använda sinnena i deras fysiska köpprocess. Andréas (Rum21), Christian 

(Svenssons) och Eva Marie (Fröjd) betonar fysiska kanalens fördel med att kunna 

klämma och känna på sortimentet. Rosenström (2016) menar i sitt resonemang att e-

handelns tillväxt till stor del kommer bero på hur konsumenter framöver har behovet till 

beröring. Forne (2013), Hultén (2015) och Cleff, Lin och Walter (2014) lyfter sinnenas 

betydelse för hur konsumenter upplever varumärken. Hultén (2015) resonerar kring att 

sinnena utgör en möjlighet till integrering mellan konsument och produkt, vilket kan 

bidra till att varumärken positionerar sig på ett djupare plan. Sensoriska input menar 

Cleff, Lin och Walter (2014) även bidrar till värdeskapandet av varumärken. Det i sin 

tur kan bidra till lojalitet och ett ökat värde. Eva Marie (Fröjd) värderar sinnena högt i 

sitt resonemang om hur inredning i stort handlar mycket om textur och material, hon 

menar att fysiska butiker möjliggör att alla sinnen kan få sitt. Vi tror det är en viktig 

aspekt, i fysisk handel övervägs inköp mer noggrant och vi tror att konsumenter genom 

hjälp av sina sinnen kan bli mer säkra på köp än genom digitala kanalen, där vi tror 

många köp kan vara spontana men kanske med en större sannolikhet att de returneras. 

Framförallt förmodar vi att sinnena har en avgörande betydelse i en bransch som 

tillhandahåller möbler och heminredning. 

  

Hultén (2015) och Underhill (2010) betonar känselsinnet inom detaljhandel. Underhill 

(2010) menar att sinnet varit ouppmärksammat och antyder hur beröring utgör en stor 

del vid konsumenters oplanerade köp vilket är svårt att utmana på e-handeln. Det går att 

dra paralleller till Hultén (2015) som beskriver att utan taktil stimulans kommer inte 

känslomässig respons uppstå hos konsumenten. Vårt resonemang bottnar i att vi gärna 

vill ha möjlighet till beröring av produkter när vi besöker fysiska butiker. Framförallt 

finns ett behov av kunna känna inom möbel- och heminredningsbranschen vilket vi 

anser både ger oss en tydligare bild över produktens storlek men framförallt ny 

information i form av material och struktur. Vi upplever också att vi emotionellt närmar 

oss ett varumärke med större enkelhet genom fysisk närvaro och fysisk interaktion med 

produkter. Hagberg och Jonsson (2016) poängterar att digitalt ersätta sinnesintryck 

fortfarande är tämligen komplicerat och resonemanget styrks av Andréas (Rum21) som 

berättar hur Rum21 övervägt att visa rörligt material när en person provsitter deras 



  
 

55 
 

egenproducerade soffa som är i en högre prisklass. Dock ställer sig Andréas kritisk och 

menar att det är vid sådana köp som konsumenter bör finnas närvarande fysiskt för att 

kunna interagera med varan. Av egen erfarenhet berättar Andréas (Rum21) hur han 

själv märkt av att uppfattningar kring olika produkter kan förändras efter fysisk 

interaktion. Han menar att exempelvis soffor är något som konsumenter vill köpa i 

fysisk handel eftersom det generellt handlar om en större utgift och konsumenter vill 

försäkra sig om komforten. Eva Marie (Fröjd) för ett liknande resonemang och 

poängterar att exempelvis soffor inte är aktuella att köpa online. Vi framhåller att 

möbel- och heminredningsbranschen som sådan är en av de branscher där det är av stor 

vikt att kunna använda sig av sinnena. Genom att kontrastera möbelinköp mot exempel-

vis klädinköp tror vi att sensoriska stimuli och upplevelsen av material har en större 

betydelse för den studerade branschen. Trots att det finns de som menar att sinnena 

kommer kunna ersättas digitalt som nästa steg för e-handel, tror vi ändå att verkligheten 

slår den virtuella världen när det kommer till att kunna uppleva färg, form och material. 

 

5.3 Service 

    
 

Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009) lyfter förutom butiksatmosfären personal som 

en viktigt faktor vid interaktion med fysiska butiker. Även Hagberg och Jonsson (2016) 

lyfter personlig service och interaktion med personal som två faktorer konsumenter 

värdesätter högt. Det är något som Grönroos (2015) benämner som ett företags 

interaktiva marknadsföring, interaktionen är avgörande för hur konsumenter upplever 

mötet med ett varumärke och värderar därefter. Brakus, Schmitt och Zarantonello 

(2009) lyfter hur butikspersonal också har inflytande över konsumenters attityd, känslor 

och tillfredsställelse av ett varumärke. Underhill (2010) framhåller också hur personlig 

service är en möjlighet att dra till sig fler konsumenter. Ett rimligt antagande är att 

personal utgör en viktig del för konsumenters uppfattning av ett varumärke och således 

dess fysiska kanal. Vi menar att service är ett konkurrenskraftigt verktyg, bra service 
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och en positiv känsla av bemötande bidrar med större sannolikhet till word of mouth 

och vidare spridning av varumärket. Service kan komma påverka om samtalet som förs 

vidare är positivt eller negativt. Samtliga representanter ställer sig positiva till den 

fysiska butikens möjlighet att erbjuda personlig service. Eva Marie (Fröjd) poängterar 

hur besökare hos Fröjd gärna söker hjälp och råd kring inredning, Christian (Svenssons) 

berättar hur de på Svenssons erbjuder personlig service genom heminredningstjänsten 

Studio Svenssons. Christian nämnde vid intervjutillfället hur de som återförsäljare av 

andra varumärken behöver fokusera på att addera ett eget värde. Vi anser att Svenssons 

valt ett fördelaktigt sätt att dra nytta av den personliga servicen och kompetensen.  

 

Den interna marknadsföringen poängteras av Grönroos (2015) som betydelsefull, 

genom utbildning internt möjliggörs för personal att kunna svara på konsumenters 

förväntningar. Åkesson (2014) framhäver Ulf Johanssons, professor vid Lunds 

Universitet, resonemang att personal bör få de rätta verktygen för att kunna bemöta de 

alltmer pålästa konsumenterna. Personlig service förstår vi kan medföra konkurrens-

fördelar och vi ser det som ett verktyg för att differentiera sig gentemot andra 

varumärken som erbjuder liknande utbud. Gunnilstam (2015) lyfter e-handlaren Ruslan 

Kogans argument om hur tillväxtpotentialen i fysisk handel är personalen, genom dem 

möjliggörs erbjudandet av en unik varumärkesupplevelse. Andréas (Rum21) och 

Christian (Svenssons) nämner hur personlig kontakt av naturliga skäl är svårare inom e-

handeln. Det personliga bemötandet anser vi tala för den fysiska kanalen, som 

konsument finns möjlighet att bli sedd på ett emotionellt plan. Rosenström (2016) 

menar att även trygghet är en aspekt av personalens värde. Både Eva Marie (Fröjd) och 

Christian (Svenssons) lyfter hur service är viktigt för deras bransch. Vår uppfattning är 

att konsumenter efterfrågar och förväntar sig kunnig personal inom detaljhandel men 

framförallt menar vi att det är aktuellt inom en bransch som tillhandahåller möbler och 

heminredning. Därmed menar vi att kompetens för rådgivning vid konsumenters 

köpbeslut är av vikt och butikspersonal bör således vara kunniga i den roll de besitter 

inom företaget. Därför är det viktigt att tillgodose personal med rätt utbildning och 

framförallt ge dem goda möjligheter att känna sig trygga i mötet med kund.  
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5.4 Digital kanal 
Inom den digitala kanalen har tre nyckelfaktorer identifierats: Vikten av digital kanal, 

Digitala verktyg och “Digitala stimuli”. 

 

 

5.4.1 Vikten av digital kanal  

Rosenström (2016) menar att framgångsreceptet för varumärken är att finnas 

tillgängliga inom flera försäljningskanaler för fortsatt expansion. Resonemanget delas 

av Hagberg och Jonsson (2016) som belyser hur samspelet mellan försäljningskanalerna 

blivit viktigare. Samtliga företagsrepresentanter nämner hur varumärken bör verka 

genom både fysisk och digital kanal. Christian (Svenssons) lyfter fram det som att han 

inte ser kanalerna som olika utan framhåller snarare hur han tror att varumärken måste 

finnas tillgängliga via båda eftersom konsumenter förväntar sig det. Bourseau (2016) 

nämner fygital handel för kombinationen mellan fysiskt och digitalt, författaren 

poängterar hur det kommer ha en stor inverkan på framtida detaljhandel. Precis som 

Andréas (Rum21) betonar att gränserna mellan kanalerna har försvunnit, menar vi att de 

båda kanalerna bör betraktas som en gemensam kanal. Digitaliseringen har och kommer 

även fortsättningsvis influera såväl konsumentbeteende som nuvarande handelsformat 

och vi menar att det i sig kommer få inflytande över hur konsumenter upplever värde.   

  

5.4.2 Digitala verktyg 

För att skapa en sömlös upplevelse arbetar Nike fygitalt genom att applicera ett flertal 

digitala inslag i butik såsom interaktiva ytor med produktinformation och möjlighet för 

konsumenter att skräddarsy favoritprodukter (Demodern [www]). Andréas (Rum21) 

berättar om Rum21:s försök att införa iPads i butik som självbetjäning men betonar hur 

det för varumärket blev alltför statiskt då konsumenter föredrog personlig hjälp. Nyberg 

(2017) lyfter hur många företag väljer att införa digitala inslag utan att se till kundens 

behov och att agerandet ofta är mer teknikdrivet. Christian (Svenssons) delar samma 
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uppfattning, hur företag glömmer att se till vad kunden faktiskt behöver och inför 

digitala verktyg för att “man ska”. Vi upplever att handelsföretag ibland är snabba med 

att tillämpa digitala trender utan att uppmärksamma konsumenters köpbeteende och 

förankra dem i bakomliggande behov. Därmed anser vi att företag bör fokusera på att 

närma sig och förstå kundernas behov innan de införskaffar digitala verktyg. 

  

Att få in digitala lösningar i kundupplevelser anses vara till fördel enligt Nyberg (2017) 

så länge de stämmer överens med vad kunden behöver i dess sammanhang, han 

framhåller företaget Kicks som ett gott exempel på digitala verktyg som var förankrade 

i behov när de infördes. Han betonar hur varumärket vill skapa inflytande på 

konsumentens relation med företaget genom att skapa minnesvärda upplevelser. 

Rosenström (2016) menar också att det finns forskning som tydligt framhäver att 

konsumenter vill konsumera där det både upplevs roligt och spännande. Hultén (2015) 

menar att det finns en önskan att lära sig nya saker på ett roligt sätt. Magnus (Royal 

Design) berättar hur digitala verktyg är ett perfekt sätt för konsumenter i butiken att se 

vad som finns i övriga sortimentet när det inte visas i butik och möjliggör att beställa 

hem eller till butik för upphämtning. 

 

Ett rimligt antagande vi gör är att digitala verktyg har möjlighet att tillämpas i butiker 

för möbel- och heminredningsföretag så länge de svarar mot konsumenters behov och 

sätt att vilja handla. Vi tror att digitala plattformar såsom de Nike erbjuder sina kunder 

är en möjlighet även inom möbel- och heminredningsbranschen. Kunden bör kunna 

skräddarsy val av möbler och heminredning om företaget tillhandahåller sortiment som 

erbjuder det. Branschen skulle även kunna tillämpa tekniker som augmented reality i 

större utsträckning för att sätta möbler och inredning i ett sammanhang eller till och 

med i kundens egen hemmiljö. Tekniken uttrycks av Magnus (Royal Design) som ett 

starkt instrument vilket lär användas mer i framtiden, något som även Christian 

(Svenssons) poängterar. Han tar även upp virtual reality-teknik som hjälpmedel för 

konsumenter att visualisera möbler och produkter i olika miljöer. Andréas (Rum21) 

tillsammans med Hagberg och Jonsson (2016) lyfter att butiker i framtiden troligtvis 

kommer utformas mer som showrooms, även Christian (Svenssons) menar att det bör 

satsas på mindre fysiska butiker i framtiden, sett till yta och storlek. Således tror vi att 

teknik som AR och VR kan hjälpa konsumenter att visa en närliggande verklighet av de 

produkter som säljs. Företag kan då ha ett mindre antal utställningsexemplar vilket 



  
 

59 
 

upptar mindre yta i butiken. Sådana resurser och tekniker bör fungera smidigt för 

konsumenten för att den interaktiva marknadsföringen ska upplevas positiv, vilket 

Grönroos (2015) framhåller påverkar huruvida konsumenten vill bibehålla en relation 

med företaget. Vi anser därmed att personal ska få kunskap, motivation och rätt tekniska 

färdigheter kring de digitala tekniker som finns att tillgå i butiken, vilket Grönroos 

(2015) belyser uppkommer genom företagets interna marknadsföring. 

  

5.4.3 ”Digitala stimuli” 

När kunder besöker en nätbutik går de miste om känselsinnet, vilket enligt Underhill 

(2010) är ett viktigt stimuli i en konsuments köpprocess. Det är därför svårt att utmana 

den fysiska butiken, men både Magnus (Royal Design) och Christian (Svenssons) delar 

uppfattningen att nätbutiker i framtiden kommer kunna kompensera de sinnen som 

uteblir i digitala kanaler. Rosenström (2016) menar att beroende på hur konsumenternas 

behov av att uppleva produkter fysiskt ser ut framöver kommer det påverka e-handelns 

utformande. Tidigare nämndes AR och VR-teknikerna, vilka Magnus (Royal Design) 

och Christian (Svenssons) menar kommer fungera som hjälpmedel vid situationer där 

det taktila uteblir. Christian (Svenssons) spekulerar kring hur konsumenters mobila 

enheter i framtiden säkerligen kan möjliggöra en slags ersättning av taktila stimuli 

genom teknisk utveckling. Vi menar att en sådan utveckling kan vara till fördel för de 

konsumenter som inte har möjlighet att besöka fysisk butik, men i dagsläget är det såvitt 

vi vet enbart spekulationer. Vi anser att möbel- och heminredningsföretag på ett smidigt 

och upplevelserikt sätt kan införa digitala verktyg, exempelvis augmented reality som 

kan ge produkter ett verkligt sammanhang. Sådan teknik skulle kunna finnas i såväl 

fysisk butik som nätbutik och mobila enheter. De olika företagsrepresentanterna talar i 

dagsläget om produktbilder, miljöbilder eller produktkataloger på deras hemsidor för att 

till viss mån kompensera de sinnen som försvinner i e-handel. Magnus (Royal Design) 

talar i det avseendet om att miljöbilder inte ska vara från leverantörers egna hemsidor 

utan att det är viktigt att de framhäver det säljande företaget som avsändare. Han 

nämner även att rörligt material i form av tillverkningsfilmer av produkter kan behövas 

som ett tillägg till produktbilder och text. Andréas (Rum21) lyfter hur Rum21 har ett 

fokus på att ha utförlig text med tydliga produktbeskrivningar som inte är kopierade 

direkt från leverantör. Forne (2013) betonar att det är viktigt att företag förstår hur deras 

marknadsföring påverkar konsumenters reaktioner och Hultén (2015) menar att 
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huruvida de positionerar sig och skiljer sig från konkurrenter i upplevelse påverkar 

lojalitet och värdering av företag.  

  

Vi finner därför att handelsföretag inom möbel- och heminredningsbranschen bör arbeta 

aktivt med egenproducerat bildmaterial och satsa på informativ text och utförliga 

redogörelser. Det är för att framhäva och differentiera varumärket samt kommunicera 

dess koncept, vilket ska ge konsumenter en positiv upplevelse så att de kommer ihåg 

varumärket framför andra. Här har varumärken möjlighet att skapa ett uttryck som 

konsumenter kan associera till och är ett sätt att utveckla varumärkeskännedom. 

Christian (Svenssons) framhåller deras nya butikskoncept som välbehövligt då han 

finner svårigheten att skapa ett eget värde när de är återförsäljare. Han jämför med 

H&M som har sina egna produkter vilket skapar ett direkt värde till deras varumärke. 

Därmed vill vi särskilt belysa differentiering som viktigt för de företag som är 

återförsäljare av andra varumärken så de inte förknippas med leverantörernas 

varumärke. Samtidigt är tydlighet kring produkterna viktigt för att vara mer informativa 

än konkurrenter och för att kompensera utebliven stimuli.   

  

5.5 Tillgänglighet 

                                        
Karlsson (2015) nämner hur konsumenter har blivit mer bekväma, krävande och otåliga 

vilket ställer högre krav på varumärken. Utifrån det bör konsumenter erbjudas samma 

bredd av varor och samtidigt kunna handla när och hur de vill, oavsett om konsumenten 

väljer att göra sitt inköp genom mobilen, datorn eller i en fysisk butik. Författaren 

menar att omnikanal är strategin för att möta förändrade krav. Motwani (2016) upp-

märksammar också konsumenternas allt högre krav på en effektiv och kontrollerad 

köpprocess som innefattar en låg ansträngning. Eftersom internet erbjuder tillgänglighet 

av en rad valmöjligheter av varor, varumärken samt information dygnet runt väljer 

konsumenter att handla online om processen är smidig och praktisk. Digitala enheter 
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möjliggör för konsumenter att handla när det passar dem, oavsett plats och tid, vilket är 

en stor fördel med digital kanal. Chopra tar upp click & collect som ett sådant 

handelsformat, vilket Magnus (Royal Design) berättar är något Royal Design strävar 

efter. Det möjliggör att kund kan handla online och sedan hämta i butik vilket han 

menar sparar tid, samtidigt som det är bekvämt. Eva Marie (Fröjd) berättar hur Fröjd 

erbjuder sina kunder möjligheten att lägga ordrar online för att sedan hämta i butik eller 

på angivet uthämtningsställe. Den digitala kanalen kan alltså bidra till att den fysiska 

kanalen får ytterligare en funktion. Däremot anser vi att vissa inköp genom e-handel 

också begränsas beroende av produktgrupp. Eftersom möbel- och heminrednings-

branschen kan innefatta stora föremål likt soffor förstår vi Andréas (Rum21) aspekt att 

det i sig kan utgöra en svårighet att erbjuda kunder att beställa online för att sedan 

hämta i butik med tanke på lagerhållning. Dock har handelsföretag som Royal Design 

ett annat typ av sortiment, produkter av mindre storlek, vilket innebär en annan 

möjlighet att erbjuda konsumenter upphämtning i fysisk butik. Det är med fördel att 

förstå hur konsumenter är olika i sitt sätt att handla, somliga har inte samma behov att se 

och få en uppfattning om produkter fysiskt, därmed kan den tillgänglighet som digitala 

kanaler erbjuder användas i större utsträckning. Precis som Christian (Svenssons) 

påpekar kan ett köp ske av rena händelsen, vilket gör det viktigt att tillgänglighet till ett 

företag existerar var kunden än befinner sig. 
 

5.6 Mobila enheter 

                                      
Hagberg och Jonsson (2016) framför att konsumenter är uppkopplade dygnet runt och 

söker information och inspiration kring produkter genom mobila enheter. Köpprocessen 

ser olika ut, Verhoef, Kannan och Inman (2015) menar att vissa utför sitt köp genom 

webrooming, att söka produktinformation online och sedan handla i butik, eller genom 

showrooming, informationssökande i butik och sedan handlar produkten online. 

Andréas (Rum21) ser en framtid där företag nyttjar den ständiga uppkopplingen mer 
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och utvecklar smarta mobiltjänster som kan fläta samman de digitala och fysiska 

kanalerna ytterligare. Om produktsökningar online passar in på ett särskilt företag och 

dess sortiment kan företagets butiksplacering dyka upp i den mobila enheten. Vi ser det 

som ett väsentligt sätt i konsumentens webroomingprocess då svaren på konsumentens 

behov dyker upp direkt i samband med informationssökning. Vi anser att sådana tjänster 

kan underlätta för konsumenter i deras vardag och förenkla köpprocessen ytterligare 

men samtidigt hjälpa företag att göra sig ännu mer synliga och tillgängliga. Således 

lönar det sig även för den fysiska handeln med användandet av mobila enheter, genom 

digital närvaro kan den fysiska kanalen locka till sig fler besökare. De mobila enheterna 

förklarar Hagberg och Jonsson (2016) som konsumenternas verktyg för att kunna pris-

jämföra vid eventuella köp men även för att kunna utvärdera. De lyfter även att de 

utvärderingar och kunskaper som företag erhåller från konsumenter genom mobila 

enheter kan användas som tillgång i ett marknadsföringssyfte. En sådan tillgång kan 

således skapa kundrelationer, samarbeten men också upplevelser. Andréas (Rum21) 

nämner hur han får sammanställningar av vad konsumenter säger om Rum21 genom 

sociala medier och vilka länkar som görs till företaget. Han anser att enkäter kan vara ett 

omständigt sätt att få konsumenters åsikter men att de digitala plattformarna utgör ett 

väsentligt verktyg för företag att skapa, underhålla och bibehålla kundrelationer. 

Christian (Svenssons) förmodar att mobila enheter i framtiden kan komma att ersätta 

den personliga servicen som finns i fysiska butiken genom olika alternativ, exempelvis 

hur interaktion och rådgivning kan ske genom videochatt där tillgång till kundens 

intressen samt tidigare samtal mellan kund och företag finns lagrade. Den digitala 

utvecklingen gäller även den personliga servicen, som inte är förbehållen den fysiska 

handeln. Men som tidigare nämnt anser vi att sådana tekniker behöver anpassas efter 

konsumenternas behov så inte teknik tillämpas endast för sakens skull. 

 

5.7 Upplevelse 
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Verhoef, Kannan & Inman (2015) menar att gränserna mellan olika säljkanaler suddas 

ut som följd av att konsumenter använder olika kanaler i sin sök- och köpprocess. 

Piotrowicz och Cuthbertson (2014) belyser hur skillnaden mellan multi- och omnikanal 

är att det senare möjliggör för konsumenter att ta sig genom digital och fysisk kanal 

under samma transaktionsprocess. De poängterar att omnikanal syftar till att vara 

följsam gentemot konsumenten, på så sätt att konsumenten upplever shoppingen sömlös 

och får en positiv helhetsupplevelse. De förtydligar hur upplevelsen associeras till en 

värdering av varumärket snarare än interaktionen med kanalerna. Som en naturlig följd 

av att gränserna luckras upp förstår vi att det blir viktigare att enhetliggöra varumärken 

så att de upplevs lika i alla avseenden med kundinteraktion. Det gäller pris, sortiment, 

kommunikation och så vidare, således är omnikanal en strategi för handelsföretag att 

använda sig av för att skapa sömlösa kundupplevelser. Magnus (Royal Design) lyfter 

vikten av att hålla varumärken lika i alla kanaler på alla plan. Till följd av hans 

bakgrund och kunnande om omnikanal redogjorde Magnus väl för arbetet med att se 

kanalerna som en gemensam. Han betonar hur ett varumärkes samtliga kanaler måste se 

likadana ut för att ha en omni- och inte multikanalstrategi. För att få helheten förtydligar 

Magnus hur det är högst nödvändigt att få med sig alla inom verksamheten på samma 

bana ”vi är ett bolag, vi är en kedja, vi är ett varumärke, det här är vårt sortiment och 

finns det i butiken då ska man även hitta det online och vice versa”. Magnus drar en 

parallell till förändrat konsumentbeteende, då det generellt är så att konsumenter är 

uppkopplade dygnet runt. En konsument kan stå i en fysisk butik och jämföra en vara 

med samma varumärkes nätbutik, då är det orimligt att mötas av två olika prissättningar. 

Även Christian (Svenssons) framhåller hur pris driver köp men menar att konsumenter 

tenderar att prisjämföra mindre via mobil i fysisk handel, även om det är mer nu än 

tidigare. Christian poängterar dock att transparensen är betydligt högre idag och hur det 

således är viktigt att varumärken har samma pris i fysisk kanal som online. Själv 

betraktar Christian möbelkedjans butiker i såväl den fysiska som digitala kanalen som 

en och samma och lyfter fram hur det är ett måste att finnas på båda ställen eftersom 

konsumenten förväntar sig att kunna agera i de båda. Där instämmer Eva Marie (Fröjd) 

och poängterar vikten av tillgänglighet i såväl fysisk som digital kanal. 

  

Teufel och Zimmermann (2015) lyfter det holistiska perspektiv som uppkommit genom 

integreringen av ett flertal försäljningskanaler, de framhåller att konsumentens 

helhetsupplevelse utöver prissättning är en av de största faktorerna för ett företags 
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differentiering. Handelsföretag behöver bli mer experimentella och bör samtidigt arbeta 

med ett koncept som tillför holistiska upplevelser. Även Hultén (2015) redogör för ett 

holistiskt perspektiv men använder sig av termen multisensorisk upplevelse och lyfter 

hur det framförallt är betydelsefullt inom detaljhandeln då uppfattningar om 

varumärken växer fram i ett samspel med sinnena. Teufel och Zimmermann (2015) 

poängterar hur butiksutformning bör fokusera på att ge konsumenter minnesvärda 

upplevelser. Om företag är duktiga på att skapa upplevelser menar författarna att det 

möjliggör positionering på marknaden och således möjlighet att interagera med och 

väcka känslor hos konsumenter. Pine och Gilmore (2009) instämmer i företags roll som 

iscensättare och betonar upplevelser som en värdeskapande aktivitet för varumärken då 

varor och tjänster inte längre räcker till. Sensoriska intryck har en individuell betydelse, 

vilket Mossberg (2015) för ett resonemang kring graden av engagemang för kund-

upplevelse. Att skapa holistiska och multisensoriska upplevelser är av relevans i 

detaljhandel och således i möbel- och heminredningsbranschen, vilket vi förmodar kan 

skapas i större utsträckning genom fysisk kanal då den engagerar alla sinnen och finns 

närvarande naturligt i den fysiska köpprocessen.  

  

Andréas (Rum21) för fram att det måste finnas en överensstämmelse mellan det som 

representeras i fysisk och digital kanal, det som görs i fysisk butik ska gå hand i hand 

med upplevelsen av nätbutiken för att ge en enhetlig bild av Rum21. Magnus (Royal 

Design) berättar att deras tre butiker som drivs i egen regi överensstämmer med 

konceptet och är enhetliga. Däremot har Royal Design franchisebutiker som av naturliga 

skäl avviker från mallen, i alla fall i nuläget. Vi förstår att det finns en svårighet i att 

uppnå enhetlighet till fullo i sådana fall, där olika ägande kan innebära ett varierat 

sortiment mellan butiker och i vissa kan det även vara varierad prissättning mellan olika 

ägare inom samma varumärke. Magnus framhåller historia, såsom en bakgrund i fysisk 

eller digital handel, samt ägande som delar som alla kan innebära svårigheter vid 

integrering av kanaler till en gemensam. Vi tror att Magnus nämner en väsentlig aspekt, 

hur det spelar roll om ett handelsföretag kommer från den traditionella handeln eller har 

startat som nätbutik för att säga vilka utmaningar den fysiska kanalen kan ha för ett 

varumärke. Till följd av olika bakgrund finns olika förutsättningar, vilket vi tror har en 

avgörande påverkan på i vilken takt och utsträckning olika handelsföretag kan tillämpa 

omnikanal som strategi. Däremot tror vi att företag med fördel bör arbeta aktivt med 
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såväl den fysiska som digitala kanalens respektive fördelar för att genom samverkan ge 

en större helhetsupplevelse av varumärket än delarna var för sig.  

  

Mot bakgrund av hur företagsrepresentanter klargör att närvaron i båda kanaler är ett 

måste anser vi talar för en fygital strategi i sättet att arbeta med det fysiska butiks-

formatet. Hagberg och Jonsson (2015) lyfter den strategin vid namn hybriden som en av 

de framtida idealtyper av den fysiska butiken. Att kombinera fysisk butik med digitala 

inslag framhålls även av Trendwolves (2014) som en fygital strategi och betonar det 

som en följd av konsumenters behov att blanda personliga möten med digitala tekniker. 

Det framhålls hur konsumenter söker informativa och spännande upplevelser och 

fygitala butiksmiljöer innebär att dra nytta av det bästa av två världar. Även Hultén 

(2015) argumenterar för hur det finns skäl till att skapa upplevelser eftersom människor 

i regel vill lära sig och uppleva genom spännande och roande sätt. Holistiska 

upplevelser menar författaren är ett sätt att tillföra värde och engagemang hos 

konsumenter. I ett förändrat handelslandskap förmodar vi att strategin lämpar sig väl för 

den utvalda branschen för att öka värdet och upprätthållandet av den fysiska kanalen.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

66 
 

6. Slutsats  

 
Kapitlet ämnar att redogöra för studiens resultat genom att besvara uppsatsens syfte 
och problemformulering. 

 
 

Utifrån ett företagsperspektiv drar vi slutsatsen om hur möbel- och heminrednings-

branschen med ett upprätthållande av fysisk butik har goda möjligheter för utveckling 

av den nuvarande funktionen. Genom kvalitativa intervjuer med olika handelsföretag 

framgår det hur fysisk kanal används till stor del som marknadsföring. Den fysiska 

närvaron är ett ansikte utåt och hjälper till vid positionering av varumärken eftersom 

synlighet etablerar varumärkeskännedom. Det framgår att ett tydligt koncept bidrar till 

enhetlighet, det gäller i såväl kommunikation som pris och sortiment vilket talar för 

omnikanalstrategi som ser olika säljkanaler som samma kanal. Strategin innebär olika 

svårigheter för olika företag, därmed lyfter vi fram den fygitala strategin som ett 

tillvägagångssätt som alla varumärken oavsett bakgrund kan arbeta med för att lyfta den 

fysiska butiken och genom den tillföra värde till varumärket.  

  

Vi tror att fysiska butiker i möbel - och heminredningsbranschen har en framtid till följd 

av de varor och tjänster den tillhandahåller. Vid köp av möbler och heminredning är det 

taktila och visuella av stor vikt, särskilt när det avser inköp av högre prisklass. Digitala 

tekniker är i ständig utveckling för att kunna kompensera bortfallna sinnesintryck, 

däremot tror vi inte att stimuli kan ersättas till fullo. Därmed inte sagt att digitala medel 

inte kan vara fördelaktigt även för fysisk kanal. Tvärtom kan kanalerna komplettera 

varandra för den större upplevelsen och digitala verktyg kan vara ett sätt att visa upp ett 

större sortiment, göra köpprocessen smidig och således öka tillgängligheten för 

interaktion mellan konsument och varumärken.   

  

Personal bör få de förutsättningar och den kunskap som behövs för att ha kompetensen 

att möta konsumenters förväntningar och behov på ett professionellt plan vilket kan 

bidra till en större upplevelse av varumärket. De allt mer pålästa konsumenterna som är 

en följd av digitaliseringens möjliggörande av lättillgänglig information ställer högre 

krav på personlig service.  

  



  
 

67 
 

Uppsatsen tyder på att det finns en framtid men med förändrade handelsformat, den 

fysiska butiken kommer få en annan innebörd, funktion och vara mindre till dess yta. 

Kanalen kan med fördel användas som showroom eller inspirationsbutik där 

butiksatmosfären således står för en betydelsefull roll, i uppsatsen har det framgått att 

såväl personal som atmosfär har inflytande på hur konsumenter upplever varumärken 

och värderar dessa. 

 

Genom att integrera fysisk och digital kanal i större utsträckning kan den fysiska 

kanalen få ett större värde. Det kommer behöva innefatta utveckling och underhåll av de 

beståndsdelar som vi har identifierat genom den abstrakta Värdediamanten: fysisk kanal 

med sina fördelar sensoriska stimuli och service, digital kanal med sina fördelar mobila 

enheter och tillgänglighet som tillsammans skapar en holistisk upplevelse. Varje del 

bidrar till helheten och genom att betrakta de olika delarna som en enhet kan dessa 

tillsammans vara värdeskapande för varumärken i en alltmer digitaliserad handel med 

förändrade konsumentbeteenden och förväntningar.  
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Modell 3. Omnikanalstrategi (Egen modell, 2017). 
  
Modell 4. Värdediamanten (Egen modell, 2017).  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Ordlista 
 

Fygital handel =  En brygga mellan det fysiska och det digitala, hur dessa alltmer flyter 

samman och används i syfte att öka upplevelsen. Fysisk + digital = Fygital 

  

Omnikanal = Integrering av varumärkets samtliga försäljningskanaler, i syfte att skapa 

en enhetlig varumärkesupplevelse. De flera kanalerna betraktas som en gemensam 

kanal.  

  

Multikanal = Ett varumärke som använder sig av ett flertal kanaler men arbetar med de 

olika kanalerna var för sig som olika. 
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Bilaga 2. Motivering av frågeformulär 
 

Utifrån uppsatsens syfte och framtagna modell har som tidigare nämnt relevanta teman 

formulerats för att möjliggöra besvara studiens frågeställning. Uppsatsen har utgått från 

tre teman och har varit återkommande begrepp som uppsatsen förhållit sig till. Fysisk 

kanal, digital kanal och upplevelse är de tre teman, dessa har sedermera brutits ned 

ytterligare där det upplevts vara fördelaktigt. 
 

Med utgångspunkt från modellen och relaterat till valda teman har frågeformulären för 

intervjuerna formulerats. Frågorna har utgått från fysisk- och digital kanal samt 

upplevelse. De har varit av bred karaktär för att möjliggöra och kunna belysa olika 

aspekter kring ämnet. Förutom frågor rörande de teman har även frågor riktat till 

intervjupersonen formulerats. Nedanför motiveras uppsatsens samtliga val av frågor. 
 

Frågorna 1-3 rör intervjupersonen och har tillämpats för att ge en förståelse över dennes 

position inom företaget samt för att ge uppsatsen en tydlig bild av den tillfrågade. 

Frågorna 4-9 har brutits ned från temat fysisk kanal och inbegriper frågor som berör den 

fysiska butiken och dess värde. Dessa har använts för att få en uppfattning och 

förståelse om hur den fysiska butiken ur ett företagsperspektiv värderas, vilket för 

uppsatsen varit aktuellt att vidröra. Vid frågorna 10-12 har intervjupersonen besvarat 

frågor som berört temat digital kanal. Dessa har valts ut för att ur ett företagsperspektiv 

få en inblick över hur digitala tekniker används och integreras bland varumärken. 

Frågorna 13 och 14 har brutits ned utifrån temat upplevelse och ämnar möjliggöra en 

bredare förståelse kring vikten av att möta konsumenters förväntningar och därmed 

kunna erbjuda upplevelser av varumärket. 

  

Utefter varje intervju kan således frågorna ändras med bakgrund av den semi-

strukturerade intervjumetoden. Följdfrågor kan har lagts till vid aspekter intervju-

personerna funnit intressanta att få en utveckling kring. Dessutom kan särskilda frågor 

fallit bort vid intervju där frågan inte har funnits passande till företaget samt att 

informanten inte haft tillräckligt mycket tid till att besvara alla frågor. 

 

 

Se bilaga 3 för frågeformulär. 
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Bilaga 3. Frågeformulär  
  
Lära känna intervjupersonen 
  

• Kan du berätta för mig om vilken roll du har på företaget? 
• Hur länge har du arbetat på X? 
• Om du skulle beskriva företagets resa, hur skulle du formulera dig då? 

 
    

Fysisk kanal 
  

• Hur kommer det sig att X valde att öppna fysisk butik? 
• Vilken funktion skulle du säga att den fysiska butiken har för X som varumärke? 
• Vilken upplever du som den största utmaningen för fysiska butiker? 
• Upplever ni en skillnad efter att ni öppnat fysisk butik? I så fall hur? 
• Vilka fördelar har X:s fysiska butik kontra er nätbutik? 
• Hur tror du framtiden ser ut för X, såsom expandering av butiker? 

  
  
Digital kanal 
 

• Vilka fördelar har er nätbutik kontra den fysiska butiken? 
• Är X fysiska butik och nätbutik integrerade eller separerade? 
• Använder X digitala inslag i den fysiska butiken? 

  
  
  
Upplevelse 

  
• Hur arbetar X med nätbutiken för att kompensera de uteblivna 

sinnesupplevelserna? 
• Hur gör X för att förstå kundernas förväntningar och behov?  
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Bilaga 4. Intervju med Rum21 2017-05-03 
  
E-handelsföretaget Rum21 grundades år 2006 i Borås, under 2015 slog de upp portarna 
till sin nya fysiska butik i centrala Göteborg. Intervjun har inneburit ett samtal med 
Andréas van Reis som har en roll inom digital marknadsföring på Rum21 där han 
ansvarar för Sverige, Finland, Norge och Danmark. Efter en tids mailkontakt med 
Andréas bestämdes en tid för telefonintervju den 3 maj vid klockan fyra. 16.01 gick 
signalerna till Andréas fram och intervjun kunde börja. 
 
 

 
  

 Bild 4. Rum21 på Kyrkogatan i Göteborg (Rum21 [www]). 
Bild 5. Logotyp (Rum21 [www]).  

 
 
 
Andréas berättar om sin roll inom digital marknadsföring där han ansvarar för Sverige, 
Finland, Norge och Danmark. Han har arbetat inom företaget i sex år vilket gör honom 
till en av de medarbetare som arbetat längst på Rum21. Under sina år har Andréas fått 
följa företagets resa på nära håll, från att ha suttit i en källare någonstans i Borås sitter 
medarbetarna numera på Kungsgatan i centrala Göteborg i ett större kontor som 
Andréas beskriver som superfräscht. Företaget har under den tiden gått från att ha en 
enligt honom ganska obetydlig butik i Borås till starten av en ny mer konceptuell butik i 
Göteborg.  
   
Butiken i Borås var mer produktinriktad, Andréas uttrycker det som att det inte fanns 
någon helhet. Han berättar hur de i butiken ställde ut möbler, utan någon större tanke 
bakom och att de fokuserade mycket på sortimentets olika designklassiker. Rum21 
började sedan fokusera allt mer på att framhäva någon slags känsla i butiken och gjorde 
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därmed ett upplyft med ommålning och styling av olika vrår. Strax därefter fick de en 
ny lokal i Göteborg, där ett nytänkande inom företaget verkligen tog fart. Den nya 
butiken ligger på Kyrkogatan, vilket ligger ett stenkast från kontoret mittemot och 
Andréas berättar: “vi har verkligen nära och kan springa ner närsomhelst och fixa”.  
  
Inspiration hämtades dels utifrån besök i Köpenhamn, Andréas berättar om de mindre 
inredningsbutikerna som du finner om du viker av från Ströget in på de mindre 
tvärgatorna. Han beskriver hur flera av dessa har en mysig karaktär och Rum21:s 
fysiska butik har delvis inspirerats av småbutikerna i den danska huvudstaden. Rum21 
har sedan nystarten haft en önskan om att kunder ska komma till en butik som påminner 
om en lägenhet, därmed har de utformat butiken med sovrum, badrum, kök och andra 
delar av ett hem. De arbetar aktivt med att kontinuerligt förändra butiksmiljön, det är 
något som görs två gånger per år. Andréas berättar att det framförallt innebär målning 
av väggar, att flytta om möblemang och ändring av rumsplacering för att ge variation. 
Företaget fokuserar på att ge inspiration och väljer därför att kombinera färger som är 
trendiga just nu. Andréas berättar “om vi ville skulle vi liksom kunna köra dit alla våra 
toppsäljare på hemsidan och bara ställa dit det och sälja det, men det skulle inte kunna 
funka, det skulle inte bli en helhet kring det”. Han framhåller hur Rum21 strategi med 
fysiska butiken handlar om mer än att bara sälja, i hans mening har butiken även en 
funktion som showroom där potentiella kunder kan interagera med Rum21. Andréas för 
också fram hur han tror att showrooms kommer bli ett allt mer vanligt butiksformat i 
framtiden.  
  
Efter att ha slagit upp dörrarna till Rum21:s butik i Göteborg märkte de av en annan 
kundkrets. För och främst påtalar Andréas om hur Borås är en mellanstor svensk stad 
och spekulerar kring hur det kanske inte finns samma utbredda inredningsintresse som i 
den större staden Göteborg. Redan tidigt hade Rum21 flera göteborgare som kunder hos 
nätbutiken, vilket gjorde varumärket välkänt sedan innan. Andréas upplever att den nya 
kundkretsen var medvetna och inredningsintresserade innerstadskvinnor mellan 20-40 
år.  
 
I samband med Rum21:s nyöppning arbetade marknadsföringsteamet med att bygga en 
hype, dels genom att skicka ut nyhetsbrev till kunder i Göteborg med omnejd. Andréas 
berättar hur de fick flera besökare till butiken, hur de märkte ett förändrat beteende, på 
så vis att flertalet gick runt och fotograferade och lade upp bilder på Instagram och 
bloggar. Han framhäver hur det var en stor skillnad gentemot varumärkets butik i Borås 
och att det till stor del kan förklaras av Rum21:s mer konceptuella idé. Andréas nämner 
hur de som en del av hypen kring nyöppningen även bjöd in bloggare till en middag för 
att visa upp butiken och således få hjälp att bygga och sprida Rum21 på sociala medier. 
Vidare berättar Andréas att Rum21:s butik på så sätt blev ett samtalsämne, han menar 
att det för många kanske är något nytt och att det i Göteborg inte finns så många butiker 
som är som dem, vilket medför att folk pratar och det sprids bland bekanta, vänner och 
familjer et cetera. 
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Fysisk kanal 
Andréas framhäver att butiken är väldigt viktig för företaget då det “definitivt är 
ansiktet utåt” och ger kunden “en fysisk känsla [...] för vad Rum21 är och det är en 
representation av oss och det verkliga i den fysiska världen”. Det handlar om synlighet 
och bidrar till ett intresse för kunden att besöka butiken för inspiration. Andréas berättar 
hur många kommer till butiken för att se hur de olika rummen gjorts om. Butiken ska 
även representera det som besökare på deras näthandel ser, att det finns en 
överensstämmelse mellan dessa butiker. Det Rum21 gör på nätet och det de gör i fysisk 
butik ska gå hand i hand, för att ge en enhetlig bild utåt.  
  
Andréas tror inte att den fysiska handeln kommer dö ut, utan tror att många av de som 
inte lyckats med sin fysiska handel varit småhandlare. Han anser snarare att det är 
nödvändigt för företag att ha både fysisk butik och nätbutik. Att kunna gå på stan för en 
lunch eller fika men också kunna gå runt att besöka butiker är något som människor 
tycker om att göra och kommer vilja göra även fortsättningsvis. Andréas tar upp hur 
människor inte kommer vilja gå på stan i samma utsträckning om butikerna mot 
förmodan skulle dö ut i Sverige. Han nämner en rad olika inredningsbutiker som finns i 
Göteborg - Designtorget, Lagerhaus, Artilleriet, Granit, Norrgavel med flera - som 
samtliga ligger nära varandra, “Så länge dem finns kvar också, våra kärnkonkurrenter 
så kommer ju kunden få ut mer av det också, att man kan gå från butik till butik och 
tycker att det är kul liksom att gå runt och spana på saker”. Andréas hoppas 
personligen att Rum21 kommer öppna fler butiker, både i Sverige och Norden, men det 
vet han inte i dagsläget om det kommer bli aktuellt utan det får framtiden utvisa.  
  
Den fysiska butiken ger också möjligheten till att “känna och klämma”, enligt Andréas. 
Av egen erfarenhet har han märkt hur han kan ändra uppfattning om ett objekt, efter att 
ha interagerat fysiskt med det. Han menar att intrycket av produkter som han enbart sett 
på bild tidigare som han sedan upplever i fysiska butiken kan skilja åt, till exempel 
storlek. Eftersom Rum21 överlag har produkter i en högre prisklass, särskilt när det 
kommer till soffor och liknande, är det av stor vikt för kunden att kunna uppleva 
produkten och faktiskt provsitta. Andréas berättar om hur Rum21 säljer Le Grand Air, 
en soffa de själva har tagit fram, som är jätteviktig att visa upp i butiken. Om någon ska 
investera 14-19.000 kronor på en soffa är det troligen så att personen i fråga vill kunna 
se och känna på den fysiskt. Han menar att det är lite som att köpa säng, du vill gärna 
vara helt säker på ditt inköp och stämma av om den är bekväm. Han berättar hur Rum21 
övervägt att lägga in rörligt material som visar när en människa provsitter soffan på 
nätet. Dock poängterar Andréas att det inte räcker utan kunden måste vara fysiskt på 
plats och kunna interagera med soffan. 
  
Utmaningen för den fysiska butiken är enligt Andréas lagerhållning och integrering med 
hemsidan. Rum21 ser sig framförallt som ett e-handelsföretag och har inte möjlighet att 
visa upp hela sitt nätsortiment i fysisk butik. Därför är Rum21:s hela sortiment är 
upplagt på deras hemsida medan ett mindre antal produkter finns i butiken. Där tycker 
Andréas att en bättre integration mellan nätet och butik kunde finnas. I dagsläget är inte 
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Rum21:s fysiska butik och näthandel integrerade på så vis att möjligheten att beställa på 
nätet och sedan hämta i butiken saknas. Andréas berättar hur Rum21 inte är där riktigt 
ännu, vilket till viss del beror på platsbrist. Butiken på Kyrkogatan är relativt tajt, likaså 
dess lagermöjligheter. Han nämner företag som IKEA, Clas Ohlson och Kjell & 
Company som har fysisk butik integrerat med sin nätbutik, genom att ge kunder 
möjligheten att på nätet se hur många exemplar som finns tillgängliga i en utvald butik. 
Att kunna se lagersaldo är något som människor allt mer tar för givet enligt Andréas. 
Han tar upp hur två utmaningar med fysisk handel är tillämpning av tekniska 
integreringar mellan fysisk och digital handel och behovet av en levande butik.Om ett 
företag dessutom har en levande butik, vilket Andréas anser att Rum21 har med sina 
föränderliga miljöer, är det viktigt att det finns ett aktivt arbete kring att tajma med rätt 
färger, trender, material och liknande. 
 
  
Digital kanal  
Andréas nämner hur Åhléns var väldigt sena med att integrera e-handel i sin 
verksamhet, skulle kedjan ha infört nätbutik i ett tidigare skede tror Andréas att de 
kunnat ha en ställning likt CDON på nätet idag som säljer allt från skor, till kläder och 
tv-spel. Han menar att Åhléns hade en chans att bli en jätte på nätet men missade den 
chansen då de var för sena på bollen och siar kring att det haft inverkan på Åhléns 
ekonomi.  
  
Då Rum21 är ett möbelorienterat företag innebär det tunga och stora pjäser, vilka de 
behöver ta hänsyn till vid tankegångar kring att erbjuda kunder att beställa online men 
hämta i butik. Där ligger en svårighet för företaget förklarar Andréas och drar en 
parallell till systerföretaget Royal Design som har flera butiker runt om i hela Sverige 
och erbjuder kunder att lägga beställningar i nätbutiken som sedan går hämta ut 
kostnadsfritt i butik. Royal Design säljer heminredningsattiraljer som såklart sällan 
upptar lika mycket plats som möbler. Men att beställa exempelvis en soffa till butiken 
på Kyrkogatan och hämta den på plats skulle utgöra en stor svårighet för Rum21 i 
dagsläget, men Andréas menar att det eventuellt kan vara något för framtiden. Däremot 
kan kunderna på Kyrkogatan få hjälp av personal att beställa från nätbutiken och sedan 
mot betalning få försändelsen hemlevererad. Andréas nämner hur vissa kunder kanske 
inte riktigt har hundra procent koll på hur det funkar att handla via nätet, framförallt lite 
äldre människor och hur de då kan få hjälp med orderbeställning i butiken.  
  
Personal som finns på plats hjälper således kunder att lägga beställningar från nät-
butiken om det är något kunden vill ha som inte återfinns i den fysiska butikens 
sortiment. Andréas berättar hur de på Rum21 diskuterat kring och även övervägt att ha 
iPads i butiken för att kunder ska kunna lägga beställningar från sortimentet på nätet. 
Det har även testats i butiken på Kyrkogatan, däremot blev intrycket att kunderna 
faktiskt vill ha hjälp från personal. Även om det kanske var enkelt att själva lägga 
beställning ville flera kunder gärna gå till kassan för att få personlig hjälp. Andréas 
reflekterar kring hur den typen av station där kunden själv lägger beställning i butik 
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blev för statisk på något sätt. Rum21 gjorde bedömningen att det inte riktigt funkade för 
deras varumärke, Andréas lyfter hur de värdesätter det personliga och att varumärket 
även ska utstråla det. På Rum21 vill de prata med sina kunder och kunna ge goda råd, 
den personliga kontakten är en del i det stora hela, vilket Andréas menar är en svårare 
utmaning på nätet av naturliga skäl.  
  
Eftersom den fysiska butiken tillför möjligheten att känna och klämma, arbetar Rum21 
för att vara bättre än sina konkurrenter på att ge utförlig produktinformation till 
besökarna på deras hemsida där det taktila saknas. Andréas berättar hur de på Rum21 
arbetar aktivt för att ta fram så utförliga texter som möjligt, som inte är direkt kopierade 
från leverantörens hemsida. Andréas tar upp en lampa som exempel; “vi försöker ta 
reda på så mycket info som möjligt [...] eller vi vet att den här lampan är dimbar 
exempelvis, det är e27, halogen som funkar och sen då alla miljöbilder som finns lägger 
vi upp på sajten då”. Därefter ser Rum21 alltid till att det finns högupplösta bilder, med 
goda möjligheter att zooma in och ut för att ge kunden visuell information samt sätta 
produkten i ett sammanhang. Andréas menar att företaget arbetar för att förse kunderna 
med mycket information, i såväl text som bild, för att i den mån det är möjligt 
kompensera för de sinnesintryck som uteblir vid näthandel.  
  
Andreás sitter själv med statistiska rapporter kring datatrafiken över hur kunder 
interagerar med Rum21:s digitala plattformar. Genom dessa rapporter ser han vad folk 
besöker och har märkt av ett uppsving för hur interaktionen med Rum21 via telefon har 
ökat. Tidigare skedde fler besök via dator men nu är det väldigt mycket telefon. Andréas 
menar hur det idag finns så många smarta tjänster, däribland Googles olika tjänster. 
Exempelvis hur en kan googla saker och mäta av via gps-punkten vad som finns i 
närheten. Andréas menar hur det finns en framtid med digitala tjänster i och med det. 
Han drar ett exempel: “vi säger att vi har matat upp alla saker vi har i vår butik, alla 
våra produkter. En kund befinner sig kanske 200 meter bort och googlar ‘vart kan jag 
köpa en mässingslampa’. Då kanske Google kan tipsa om att Rum21 ligger här borta 
på Kyrkogatan, alltså en karta till vägen dit och där finns mässingslampan och att den 
kostar så och så mycket, där kunden kikar på den här, så det gäller även där att man 
ger smarta mobiltjänster”. Därigenom finns det sätt att använda sig av smarta 
mobiltjänster även för fysisk handel. Han intygar i att många börjar sitt sök på telefonen 
om det ska köpas något nytt, allt som oftast påbörjas köpprocessen via telefonen där 
konsumenter gör sökningar. 
  
Andréas menar att det allt mer blir så att allt måste integreras med varandra, då 
gränserna mellan olika kanaler försvinner allt mer. “[...] sen så är det ju lite svårt, vi är 
ju inte riktigt där än känner jag liksom, när det kommer till väldigt smarta tjänster för 
det kommer ju komma [...] idag håller vi på väldigt mycket med appar fram och 
tillbaka, vi byter appar, vissa använder kanske tjugo olika appar per dag [...] det som 
jag har läst och som man tror är framtiden då är att vi liksom inte kommer hålla på 
med massa olika appar [...] alla kommer ha varsin ai-assistent då”. Han förklarar hur 
det innebär en slags smart intelligens i sin telefon som hjälper en med allt - vad du ska 
köpa till middag, när du har möten, vart du kan köpa diverse olika saker. “Det är också 
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en integration som man kanske kan göra med kunder och visa att vi finns här, ni kan 
köpa det här och via en smart tjänst kan du hitta till oss”. Det händer saker hela tiden, 
Andréas menar att när det kommer till artiklar kring olika digitala tjänster och 
marknadsföring kollar han alltid när artikeln är skriven först. Är den skriven för över två 
år sedan bryr han sig inte om att läsa artikeln, då kan den vara helt inaktuell, i och med 
att vi lever i den tid som vi gör. Det är framförallt Google och Facebook som sätter 
nivån när det kommer till digitala tjänster och driver utvecklingen, de har kapital och 
förutsättningar att driva den förklarar Andréas.  
  
För att ta reda på kundens behov och förväntningar på Rum21 använder företaget sig av 
en trustpilot där kunder kan recensera samt ge feedback. Sedan får även Rum21 mycket 
feedback via kundtjänst, eftersom medarbetarna där tar emot och behandlar kunders 
åsikter, frågor och synpunkter. Andréas sitter även själv med omvärldsbevakningen: 
“jag får ju en bevakning varje dag skickad till mig från ett företag då som går igenom 
liksom alla sociala medier, alla öppna konton, allt från Instagram, Twitter, Facebook, 
till bloggar och [...] alla “mentions”, alla länkar till Rum21 då får jag varje dag på 
morgonen skickat till mig.”. Det är alltså en sammanställning av vad exempelvis 
bloggare skriver om Rum21. De prenumererar alltså på sökord, såsom Rum21, på så vis 
får Andréas en överblick över hur de omnämns och betraktas på nätet. Det är också en 
bra ingång för feedback och Andréas menar en källa till hur kunder upplever och pratar 
om Rum21 som varumärke. De gör inga enkäter eller liknande utskick vilket Andréas 
förklarar beror på hur många människor tycker enkäter är omständiga och att det finns 
för många utav den sortens kundundersökningar.  
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Bilaga 5. Intervju med Svenssons i Lammhult 2017-05-11 
 
Svenssons i Lammhult grundades för 119 år sedan i Lammhult och har utvecklats från 
ett snickeri till en välkänd återförsäljare av andra möbelvarumärken. Företaget har fem 
fysiska butiker, varav fyra i Sveriges tre största städer samt en i ursprungsorten och en 
nätbutik. Intervjun har inneburit ett samtal med Christian Resell, VD för Svenssons. I 
samband med Christians tillträde för snart tre år sedan påbörjades en stor förändrings-
resa. Till hösten 2017 lanserar Svenssons ett helt nytt butikskoncept, vid tiden för 
uppsatsen har konceptet ännu inte introducerats i butik. Efter ett par dagars mailkontakt 
med Christian bestämdes en tid för telefonintervju den 11 maj. I intervjun benämns 
Svenssons i Lammhult som Svenssons, för en enklare återgivning av samtalet. Klockan 
11.00 kunde intervjun börja och vi tackade Christian för att han med kort varsel ställde 
upp på att samtala med oss. 
 

 
    

Bild 6. Logotyp (Allabolag [www]). 
Bild 7. Svenssons i Lammhults butik i Malmö. (Vasakronan [www]).  

Bild 8. Annonseringen från äldre dagar (Svenssons [www]).   
 
 
Svenssons har en lång historia bakom sig. Företaget grundades för över 100 år sedan 
som ett snickeri, under 1900-talets första hälft utvecklades snickeriet sedermera alltmer 
till en butiksdrift som återförsäljare av olika varumärken. Runt 1950-talet började 
möbler levereras med egna bilar hem till kunder. Ryktet om möbelbutiken i Lammhult 
spred sig, vilket innebar beställningar från kunder i övriga delar av Sverige. År 1991 
såldes Svenssons av den fjärde generationen Svensson, och efter ytterligare ett ägarbyte 
köpte den nuvarande ägarkonstellationen företaget 2007. Då satsade Svenssons på en 
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större butiksexpansion och öppnade upp butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Företaget riktade sig mot storstad och att erhålla stora butiker med ett brett sortiment. 
De anammade big-box-konceptet, vilket Christian menar är bra på vissa sätt men att det 
kanske inte är där vi möter framtiden. 
   
I samband med Christians tillträde som VD för snart tre år sedan påbörjades en stor 
förändringsresa, i stort sett hela bolaget har gjorts om, däribland kommunikations-
koncept och IT-infrastruktur. Under 2015 lanserades en ny e-handelsplattform, 
Svenssons påbörjade ett stort kulturarbete internt som innefattar såväl personalkultur 
som säljtekniksarbete. Under 2016 gjordes logistiska förändringar, då Svenssons vuxit 
ur deras dåvarande lösning valdes att outsourca den biten. I samma veva påbörjades ett 
arbete med att förstå vilken roll deras butiker ska ha, hur butiksnätet ska se ut och en 
översikt av sortimentsstrategin. Till hösten 2017 lanserar Svenssons ett helt nytt 
butikskoncept, i samband med det integreras den nya sortimentsstrategin.  
  
 
Fysisk kanal  
Christian förklarar att han ser flera syften med att ha en fysisk butik, han menar att det 
är en möjlighet att nå kunder, att kunna känna och klämma på produkter. Han 
poängterar att det inte bör glömmas att det finns ett stort marknadsföringsvärde i att 
synas på rätt ställen. “Om man jämför med Zara och H&M till exempel så lägger H&M 
mängder med pengar på [...] modeller och reklam och så vidare, medan Zara inte 
lägger ut en krona på det, utan de lägger alltid sina pengar på att ligga på riktigt bra 
lägen och så låter dem det vara marknadsföring”.Vi ställer Christian frågan om vilken 
han framhåller som den största utmaningen för fysiska butiker idag i relation till den 
ökade e-handeln. Christian tar då upp hur det finns en generisk skillnad mellan dessa. 
Han menar att olika produkter har olika attribut och tar upp som exempel hur film och 
musik och byggvaror skiljer sig åt. ”Film och musik har ju redan dött ut, de är ju 
hundra procent online. Byggvaror kommer ju sannolikt inte bli det eftersom […] de 
logistiska utmaningarna med det gör att det blir för kostsamt så där kommer det alltid 
finnas en vilja för kunden att göra det själv – för att slippa betala – för det kostar. Så 
jag tror man får titta litegrann på vad det är för någonting”. 
 
Vidare för Christian på tal hur det också är en skillnad i att vara en så kallad brand store 
som Svenssons är eftersom de säljer samma saker som många andra säljer. ”Värdet från 
en sån butik kommer ju radikalt att försvinna när du kan hitta allting online också. Så 
det har vi ju redan sett, det är ju en jätteutmaning vi har”. Christian beskriver hur 
Svenssons får fokusera på hur de ska skapa ett värde, medan egna varumärken såsom 
H&M och Happy Socks till exempel, har värdet med sig genom att sälja unika saker. 
Dessa varumärken har byggt butiken för att bygga varumärket. ”Det finns lite olika 
syften och utmaningar både beroende på produkten och vad de har för positionering”. 
Christian klargör hur Svenssons i dagsläget inte har enhetliga butiker, de fem butikerna 
har mycket som skiljer dem åt vilket inneburit en svårighet i hanteringen av dessa. 
Butikerna är väldigt stora och saknar ett genomtänkt kundvarv. Christian nämner 
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Göteborgs två butiker som är uppemot 750 kvadratmeter, en annan på 4000-5000 kvm, 
och sedan har de allt däremellan och i vissa fall tre till fyra våningar per butik. Christian 
lyfter att det var en problematisk aspekt som adresserades i och med förändringsarbetet. 
Det nya butikskonceptet ämnar enhetliggöra både butikernas utformning och sortiment. 
Genom att förenkla, exempelvis med sortimentet, menar Christian att det blir enklare 
för Svenssons med alltifrån lagerhantering, logistik, planering till styrning och så 
vidare.”Det som jag tycker är superintressant, det är liksom när man tittar på våra 
produkter så är det ju snarare så att, folk har en så lång köpresa, kanske […] tre 
månader till två år innan man bestämmer sig […] det är mycket vanligare för vår kund 
att börja […] sin köpresa på nätet och sen avsluta i butik, eller kanske besöker båda 
ställena 58 gånger på vägen […] och sen så vart man avslutar köpet, det är ju bara av 
händelsen”. Christian menar att i det avseendet har butiken ett större värde än till 
exempel klädbranschen som är enkelt och logistiskt, men där det också är en snabbare 
köpprocess. 
 
Intervjuaren för samtalet in på hur det ställs större krav på att hemsida, kommunikation 
och butik håller ihop för att ge en större varumärkesupplevelse. Christian framhåller om 
att det i sig handlar mycket om marknadsföring, att som kund mötas av samma känsla 
och bild. Synligheten poängterar Christian som en funktion som den fysiska butiken 
har, men menar att den både kan höja och sänka ett varumärke och att det till stor del 
beror på vilken upplevelse kunden får i butikerna. Med Svenssons nya strategi tror 
Christian mer på mindre butiker och ett genomtänkt styrt sortiment. Han beskriver hur 
de vill skapa en wow-känsla, inspirera i större utsträckning och att det ska vara en 
upplevelse att gå dit. “Det ska finnas ett syfte med varje utställning, hålla arbetet med 
mycket mer endless aisle på digitalt sätt, kommunicera mekaniskt med kunden så att 
säga, men också integrera servicekoncept på ett helt annat sätt“. Christian beskriver 
hur företaget erbjuder heminredningstjänsten Studio Svenssons, där den personliga 
servicen blir till ett värde som Svenssons kommunicerar. 
 
 
Digital kanal 
Christian ser inte Svenssons fysiska butiker och deras nätbutik som två olika butiker, 
utan framhåller hur han tror att det är ett måste att finnas på båda ställen. Kunden 
förväntar sig att kunna agera i båda kanalerna. Men det som generellt anses fördelaktigt 
för nätbutiker kontra den fysiska handeln är hur verksamhet online slipper kostnader för 
yta, såsom lokaler och butikspersonal. Å andra sidan nämner Christian en betydligt 
större kostnad för marknadsföring och att synas på olika sätt och hur du måste köpa in 
varenda kund. ”Man brukar säga så, alla tror att […] vara på nätet, det är som att vara 
mitt på Drottninggatan i Stockholm, det är det ju inte, det är som att vara ute i 
djungeln. Du måste skylta ordentligt för att folk ska hitta dit. Och […] där har du ju 
några rent kostnadsmässiga för- och nackdelar med det”. Sedan nämner Christian även 
hur det i allmänhet brukar nämnas hur logistiken är billigare för vanlig butik, då du kan 
skicka till butiken och att kunden där plockar med sig varan hem. Han menar att 
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Svenssons inte riktigt har den fördelen med sina butiker, då de ändå måste skicka hem 
till kunden.   
 
På frågan om sortimentet i fysisk butik och nätbutik skiljer åt svarar Christian ”ja, 
jättemycket” och utvecklar svaret ”du kan ju ha väldigt mycket mer på nätet […] det är 
ju nätets stora fördelar att du kan presentera ett oändligt sortiment liksom, så det måste 
du ju på nåt sätt komma åt i butik också med digitala hjälpmedel, än så länge har ju 
väldigt få lyckats med nånting där”. Han beskriver hur många exempelvis placerat ut 
iPads men att det många gånger verkar vara mer teknikdrivet än kunddrivet och att 
initiativet kommer av fel anledningar. Det görs för att ”man ska” – kanske har en 
styrelse sagt att man ska få in nätet i butiken och digitalisera. ”Okej, vi sätter in en 
padda” skämtar Christian och fortsätter ”ah men fan va coolt, nu har X digitaliserat 
sina butiker”. Han menar att iPads som införs bara för sakens skull, snarare än för att de 
täcker ett behov, inte tillför något  – ”de förstår inte behoven och det är inte självklart 
[…] jag vet ingen som verkligen har lyckats bra med det”. Christian nämner ett 
exempel från USA där någon ifrågasatte varför de använde kassor, tog bort den ytan till 
förmån för försäljning och gav personalen surfplattor att gå omkring med och sälja i 
butiken. ”De höll på att gå i konkurs för kunden ville ju ha kassor, så rent traditionellt 
trodde man att det var helt rätt, men det var det inte, inte än i alla fall”. 
 
Christian framhåller hur man behöver titta på vad det är som driver köp och hur det för 
många är pris. Det är något som han menar styr online och således behöver varumärken 
med även en fysisk kanal ha samma pris online som i butik. Transparensen är betydligt 
högre, så det är ett måste att arbeta mycket hårdare mot konkurrenter och titta på hur de 
prissätter och så vidare. Christian menar att det är en väldigt stor köpkraft för 
konsumenter online och hur det inte är lika starkt i butik. Där finns inte samma 
lättillgänglighet, även om det enkelt gå finna via några klick på mobilen så tenderar vi 
att priskolla mindre i butik, även om det är mer nu än tidigare säger Christian. 
 
Inspiration tas upp som en viktig punkt som har inflytande över konsumenter och att det 
är svårare att visa i en nätbutik än i fysiska handeln. Ofta är det bilder från rena 
produktkataloger, vilket är ett sätt att arbeta med inspiration online menar Christian. 
Sedan är det service, hur kan samma service erbjudas till nätbutiken som i den fysiska? 
Hur det går visa på lagertillgänglighet och hur det går se till att folk kan få sina varor 
fort. ”Det är också en sån grej som butiken har idag som inte nätet har […] att du kan 
ha saker med dig när du går därifrån […] den kommer vara väldigt svår och få e-
handeln att klara av i alla fall då det är fysiskt, mer komplexa produkter”. Christian 
nämner klädbranschen och hur de som är boende i till exempel London kan klicka hem 
ett plagg online och få det levererat på två timmar. I ett mer glesbyggt Sverige och när 
de handlar om större produkter blir detta svårt. 
 
I samtalet nämner intervjuarna hur den personliga servicen anses vara fördelaktig för 
den fysiska butiken. Christian för då på tal hur det framöver kommer finnas olika 
alternativ för att ersätta den personliga servicen. Till exempelvis en videochatt där den 
personliga servicen istället kan ske via skärmen, där personalen kan koppla upp sig 
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direkt mot din skärm och visa olika alternativ. Samtidigt som personalen kan ha tillgång 
till tidigare chatthistorik, surfhistorik, kundkorg och kundens intressen. Christian 
fortsätter “... om tre år kan jag ju hjälpa dig bättre och enklare på digitalt vis än i butik 
plus att du kan göra det på bussen eller på kontoret eller i sängen liksom. Då behöver 
du inte ta dig någonstans, det kanske vi kan göra 24 timmar om dygnet, då kan du göra 
det precis när du vill”.  Han menar alltså att den personliga servicen rent fysiskt 
kommer kunna ersättas på ett fördelaktigt vis även digitalt ”så den kommer försvinna 
den också. Idag finns den, men om fem år så kommer den finnas i betydligt mindre 
utsträckning. Genom att lyfta varumärket Zalando framhåller Christian den digitala 
utvecklingen. Han beskriver hur Zalando har uppemot 2000 utvecklare som dagligen 
arbetar med att försöka lösa hur de bäst kan individualisera och utveckla kund-
upplevelsen digitalt “… hur kan vi bryta ner dem här barriärerna som finns [...] i fysisk 
handel, fördelar som finns med fysisk handel, hur kan vi arbeta med och mot dem?”. 
 
Idag är en fördel med fysiska butiker hur de möjliggör att känna, klämma, men 
Christian poängterar hur det är det just nu. Han ger exemplet tiden innan smartphones, 
för tio år sedan innan iPhone kom var det väl ingen som trodde att vi skulle köpa en 
massa kläder på nätet. Vad kommer då hända framöver? Christian framhäver hur vi 
fortsättningsvis kommer vilja se hur saker och ting ser ut och så vidare ”… men vad 
händer den dagen du kan klämma på dig dina VR-glasögon, eller AR-glasögon och se 
hur det ser ut hemma hos dig själv? Du kan också liksom vända på mobilen och så kan 
du känna på tyget på baksidan av mobilen, så att den anpassar sig”. Christian menar 
hur tekniken på olika sätt ger nya möjligheter och alltmer suddar ut de fördelar som 
innefattar att uppleva saker och ting fysiskt. För Svenssons del innebär det att 
omförhandling av avtal för diverse fastigheter varar i fem till tio år framöver. Christian 
framhåller digitaliseringen och den nya tekniken som otroligt relevant redan nu för 
handeln, att förstå vad som kommer hända ”…om tio år kommer det se jäkligt 
annorlunda ut”. 
 
Christian medger att Svenssons idag inte har kanalerna integrerade och är väldigt 
uppriktig med att det finns mycket att göra överallt. Han berättar hur det är mer 
integrerat på vissa plan, till exempel marknadsföringsmässigt, samma datasystem och 
hur de kan söka upp kunder i samma system. Men Christian framhåller att det finns så 
mycket mer de bör göra, samtidigt som det inte direkt finns någon annan verkande i 
branschen som är bättre men ”det betyder inte att vi är bra” tillägger Christian. För att 
förstå företagets kunder och dess förväntningar berättar Christian på att de använder sig 
av NPS-mätningar på alla de kunder som kommer in och handlar hos dem. Christian 
förklarar hur det är ett bra sätt att få reda på kundernas åsikter och deras kundnöjdhet. 
Utöver det överblickar det kontinuerligt marknadsawareness och preferensmätningar, 
det vill säga hur många som föredrar Svenssons i jämförelse med andra varumärken. Ett 
effektivt verktyg för företaget att se vilka parametrar de ligger bättre och sämre till på. 
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Bilaga 6. Intervju med Fröjd af Sverige 2017-05-18 

 
Det lokala varumärket Fröjd af Sverige grundades i hjärtat av Osby och är inne på sitt 
femte år. Till en början var butiken ett experiment och en möjlighet att visa upp 
produkterna för grossistföretaget Affari. Tidigt beslutades att kombinera butik med 
restaurang för att ge känslan av att komma till Osbys motsvarighet av torget i 
Köpenhamn. Efter en kortare tids kontakt med företaget Fröjd af Sverige bestämdes en 
personlig intervju den 18 maj med butiksansvarig Eva Marie Rading. Intervjun hölls i 
butiken i Osby, klockan 12.30 kunde intervjun sätta igång. För en enklare återgivning 
av samtalet kommer Fröjd af Sverige betecknas som Fröjd.  
 
 
 

 
 

 Bild 9. Logotyp (Fröjd af Sverige [www]).  
Bild 10 och 11. Fröjd af Sverige (Egen bild).  

 
  
Eva Marie är butiksansvarig på Fröjd och ansvarar för hur butikskonceptet ser ut, hon 
har därmed också ansvaret att underhålla och plocka in lämpliga produkter som kan 
stärka Fröjd som varumärke. Eva Marie börjar berätta för oss hur Fröjd ägs av Affari 
som är ett grossistföretag, med placering i Osby. Butiken är inne på sitt femte år och 
anledningen till företagets öppning var att ägarna tyckte det kunde vara roligt att öppna 
en fysisk butik där de hade möjlighet att visa upp produkterna och samtidigt förstärka 
Affari som varumärke. Från början innebar butiken ett experiment, “vi köpte det här 
huset och sen körde man igång med det här”. Hon fortsätter berätta att de i framtiden 
har planer på att öppna på fler ställen. Tidigt beslutades det att kombinera butiken med 
restaurang, grundtanken är att besökare ska kunna sitta på ett mysigt ställe, ta en fika 
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och omringas av alla inredningsprylar. Eva Marie menar att det blir en hemmakänsla 
över det hela vilket hon tror både är uppskattat och trivsamt. Att komma till Fröjd ska 
inge en känsla av att besöka torget i Köpenhamn. Därigenom hittade Fröjd sin 
“Osbyform” på det hela och öppningen av Fröjd var ett faktum. Eva Marie berättar 
“tanken med fröjd var [...] att kanske en fredagseftermiddag, när man åker hem från 
jobbet, man träffar två väninnor, ett par [...], ett par stycken vänner, man tar ett glas 
vin, man äter kanske en ceasarsallad, man kan köper någonting med sig hem till 
kvällen, blommor till bordet, ljus, man kanske ska gå bort på lördagskvällen och man 
kanske köper med sig en present, man har liksom landat in och släpper stressen, man 
kommer ner i ett flow”.  
  
 
Fysisk kanal  
Eva Marie beskriver hur det finns en kaxig attityd i butiken med en industriell look. De 
möbler som Fröjd säljer är unika på så sätt att företaget kontinuerligt åker till Tjeckien 
och Indien för att handla gamla, återbrukade och genuina objekt. Eva Marie menar att 
konsumenter fallit tillbaka och vill idag erhålla saker med ett värde i sig, hon menar att 
konsumenter blivit allt mer noga över deras inköp och att inredningsbranschen i nuläget 
är lite dippig. “Så så ser trenden ut. Det handlar ju mycket om att återbruka, vi 
producerar inte så mycket, vi förbrukar inte så mycket, vi är medvetna om våra val, vi 
vill ha saker vi kan ha kvar länge och vi tycker om…”. Eva Marie berättar att de 
produkter de väljer att ta in måste kännas rätt för deras varumärke, de ska kunna stå för 
allt och känna sig stolta över det sortiment som levereras. Bland annat använder de sig 
av ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt och precis som det finns en 
medvetenhet i butikens sortiment finns den också i de råvaror de väljer. För Fröjd är det 
viktigt att butiken och restaurangen ska ha ett sammanhang och hålla ihop, det får inte 
spreta. Eva Marie fortsätter berätta hur Fröjd är en fysisk butik som ska följa trenderna, 
därmed använder de sig av vad hon kallar “stafettleverantörer”. Det innebär att Fröjd 
ibland väljer andra leverantörer än deras huvudaktör om denne inte kan erbjuda det 
senaste. Samtidigt är det ett sätt att förnya för besökarna och alltid kunna visa upp det 
senaste inom heminredning.  
  
Deras fysiska butik poängterar Eva Marie som väldigt viktig eftersom det bara finns en 
butik och den representerar varumärket Fröjd af Sverige. Huruvida den är fördelaktig 
kontra näthandeln menar hon på möjligheten att kunna se saker och ting live. “Och 
pratar vi soffor och tyger och kuddar, filtar, så kan du ju aldrig se det på samma sätt på 
en bild som när du känner. För mig är inredning väldigt mycket textur, yta, taktila 
material, man känner det kanske är sammet, det är rå siden, lin, strävt lin, du kan ta på 
det du kan känna på det och du kan dofta på det, prova, precis som man gör det med 
kläder. Att man får in att alla sinnena får sitt, det får man ju inte riktigt i en 
internetbutik”. Hon framhåller hur hon själv aldrig skulle köpa en soffa på nätet 
eftersom hon menar att man vill prova, känna och se. Dock poängterar hon 
nätbutikernas utveckling och tror att e-handeln också kommer kunna vara där om några 
år, hon menar att det nog finns plats för båda kanalerna. Definitivt är den fysiska 
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butikens största utmaning näthandeln menar Eva Marie och drar en generalisering kring 
det som helhet.  
  
Det är också många konsumenter som vill prata med butikspersonalen betonar Eva 
Marie, samtalen handlar mest om att besökarna vill ha personlig service i form av 
inredningshjälp. Hon uttrycker sig “jag tycker den här var snygg, vad kan man sätta på 
den? Jag ska ha den på mitt köksbord”. Hon menar hur de isåfall får studsa ifrån och 
hjälpa dem vid sådana tillfällen vilket upplevs som roligt. Annars menar hon att de inte 
har någon särskild policy för att gå fram till besökare, utan mer att kunden ska känna sig 
sedd och bli hälsad på men därefter håller personalen sig i bakgrunden tills det att 
kunden söker hjälp.  
  
För att erhålla en upplevelse när konsumenter besöker Fröjd menar Eva Marie att de 
alltid strävar efter ordning och reda i butiken för att som konsument känna sig 
välkommen. Det inkluderas av både tända ljus och genomtänkta inredningsdetaljer som 
höjer stämningen. Besökaren ska redan vid entrén mötas av blommor och attiraljer, 
dörren till butiken ska så ofta som möjligt hållas öppen för att välkomnas in. Fröjds 
grundtanke är att få konsumenterna att känna sig som hemma, samtidigt som de 
omringas av inspiration. Det finns en mening att konsumenterna får sitta överallt i 
butiken för att både äta och ta ett glas vin menar Eva Marie. Vid uppackningen av deras 
nya soffor till butiken berättade Eva Marie  hur de en dag gick till chefen och frågade 
”är det meningen att folk ska sitta och äta i sofforna? Vi tycker att det känns lite sådär 
när man sitter och vinglar med ett rödvinsglas i soffan”, varpå chefen svarar ”Nja, 
kanske inte är bra…. Jo fan,” sa han. ”det är ju det som är Fröjds tanke, man ska 
känna sig som hemma. Jo vi får bjuda på det”. Det är väl det som blir unikt med oss, 
folk reagerar helt underbart på det säger Eva Marie.  
  
Eva Marie berättar att de i butiken också anordnar flera after-works och kundkvällar, 
vilket lockar väldigt mycket människor hit. Fröjd medverkar också i Osbys outlet som 
anordnas där förklarar Eva Marie att fabrikerna säljer ut sortiment för en billig peng. 
Hon framhåller hur det också lockar många människor och att de upplever det som 
roligt.  
 
  
Digital kanal 
Idag driver också Fröjd en webbshop vid sidan om den fysiska butiken, där delar av 
sortimentet finns med. I dagsläget har de en person som sitter och arbetar med 
webbshopen kontinuerligt för att utveckla den. Eva Marie lyfter en intressant aspekt “... 
vi lade ner den ett tag och då blev det ju ramaskri, folk vill ha den, folk tittar mycket på 
det och tycker det är kul”. Hon menar att man också kan känna en sviktande handel i 
den fysiska butiken till förmån för näthandeln och framhåller hur det är en kärnfråga för 
hur det kommer se ut framöver. Eva Marie fortsätter “var kommer detta att sluta, 
kommer man tröttna på näthandeln, vilja gå tillbaka till att kunna klämma och känna 
och [...] eller kommer man tycka det är jättebra med näthandel? Kommer man hitta en 
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balans att det blir 50/50 så bägge kan leva? Jag vet inte...” De fördelar hon kan se med 
webbshopen kontra den fysiska butiken är att de når ut mycket längre, då Fröjd inte 
annonserar förutom genom sociala medier tycker hon det är ett fantastiskt sätt att nå ut 
på. Sen nämner hon också vikten av word of mouth som för dem är ett värdefullt 
verktyg.  
  
Hon tycker i dagsläget att deras fysiska butik och webbshop är sammanflätad i alla 
högsta grad på så sätt att det finns flera kombinationer som konsument att få hem sina 
varor. Hon framhåller bland annat möjlighet av leverans till utlämningsställen eller att 
de kan välja att hämta ut direkt i butiken. Eva Marie fortsätter med att poängtera vikten 
av att finnas tillgänglig på båda kanalerna, “det är ju jätteviktigt, syns man inte, finns 
man inte. Så är det”. Hon betonar hur det i dagsläget är en mycket aktuell fråga, flera 
diskussioner har lyfts inom branschen kring huruvida varumärken bör finnas på de två 
olika kanalerna. “Och de flesta idag som har butik öppnar ju en webbshop för att kunna 
serva på nätet, det är ju en jättekanal [...] det är ju marknadsföring och allting”. På 
frågan om Fröjd använder sig av digitala inslag i sin fysiska butik är det inget de har 
pratat om eller funderat över. Diskussionen fortsätter om hur Fröjd arbetar för att 
kompensera de uteblivna sinnena, Eva Marie svarar att de inte är så mycket utan mer en 
bild och text av produkterna. Hon påvisar ändå att det möjligtvis är något som är 
utvecklingsbart.  
  
För att förstå konsumenters förväntningar och behov berättar Eva Marie att de ständigt 
behöver vara uppdaterade med trender och vad marknaden har, samt vad som händer 
framöver. Det sker kontinuerliga resor till olika mässor för trendspaningar och inköp av 
inkomna nyheter. Det läggs även ner tid till att läsa inredningstidningar och följa 
inspirerande bloggar. Hon poängterar att det är viktigt att ligga steget före, så att deras 
butik kan hållas uppdaterad och fräsch. Butiken menar Eva Marie på är under ständig 
förändring, de skyltar  ofta om för att ge konsumenter nya intryck.  
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Bilaga 7. Intervju med Royal Design 2017-05-19 
 
Royal Design grundades år 1999 som ett e-handelsföretag med grundtanken att sälja 
svenskt glas och porslin till den amerikanska marknaden. Idag har företaget 14 fysiska 
butiker i Sverige, tre butiker i bolagets egen regi och övriga leds av franchisetagare. 
Efter en tids mailkontakt med Royal Design hänvisades vi via en kollega vidare till 
företagets nytillträdde VD som ställde upp på en telefonintervju. Intervjutillfället 
innebar ett samtal med Magnus Petersson, VD för Royal Design sedan 20 april 2017, 
kom senast från hemelektronikkedjan Media Markt där han arbetat som omnikanals-
ansvarig. Samtalet kretsade främst kring omnikanal och Magnus erfarenheter av ämnet 
till följd av hans knappa tid inom Royal Design. Den 19 maj klockan 15.30 ringdes 
Magnus upp och intervjun kunde börja. 
 

 

 
 

Bild 12. Logotyp  (Mynewsdesk [www]).  
Bild 13. Royal Designs butik på Mall of Scandinavia (Sköna Hem [www]).  

 
 
  
Magnus tillträdde tjänsten som Royal Designs VD den 20 april 2017 efter att ha varit 
omnikanalsansvarig inom Media Markt. Där arbetade han med online-plattformen och 
det som berörde digitalisering i den fysiska butiken för att ge kunden en sömlös resa. 
Dessutom är Magnus rankad etta i Norden inom omnikanalsfrågor. För att vidare 
komma in på Royal Designs resa berättar han att företaget startade 1999 som ett e-
handelsföretag av två Kalmarbor. Det började med att företaget skulle komma in på den 
amerikanska marknaden med framförallt försäljning av glas och porslin från Kosta och 
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Orrefors. Företagets första fysiska butik kunde Magnus nästan fastslå var år 2010, med 
placering i Sturegallerian i Stockholm. Han förklarar att många e-handlare vill starta 
fysisk butik för de “[...] vill expandera och vill bygga varumärkeskännedom och sätta 
en profil för vad man står för. Vill även ha fysisk närvaro [...] “. Det gällde även Royal 
Design samt att visa upp sitt sortiment och kunna identifiera sig med deras målgrupp. 
Beroende på ett företags varumärkespositionering väljs lokalisering och utformning av 
butiken, därav placeringen på “[...]en så pass Posh-adress[...]” när han refererar till 
butiken i Sturegallerian. Idag har företaget 14 fysiska butiker i Sverige, tre butiker under 
bolagets egen regi och därefter har sju franchisetagare trätt i kraft med ytterligare elva 
butiker. 
  
 
Fysisk kanal 
Magnus förklarar hur Royal Designs syfte med butikerna inte är till för att leverera vinst 
utan menar istället på att det är en del av marknadsbudgeten. “Lyckas man hantera 
kunder, bygga varumärket och inte förlora pengar utan att det är en liten vinst på 
nedersta raden, då fyller den ut sin funktion”. Han säger även att butikerna fungerar bra 
för kunder som i sista minuten behöver köpa presenter, i samtalet tar han student och 
sommarens alla bröllop som komma skall. Då kan kunden smidigt köpa en present hos 
Royal Design och få med sig den direkt, sluta fundera kring inköpet och istället 
fokuserat på den tillställning de ska till. 
 
Vi frågar Magnus vad som rent generellt kan identifieras som utmaningen för fysiska 
butiker, och då lyfter han bland annat hur historiken inom bolag kan ha betydelse. Om 
företaget har funnits länge, om det kommer från fysisk handel och så vidare. Royal 
Design är startat som e-handelsbolag men hans tidigare arbetsplats, hemelektronik-
kedjan Media Markt, hade en bakgrund i fysisk handel och där kunde exempelvis 
respektive varuhuschef inneha ett ägarskap vilket innebär en annan makt att bestämma i 
större utsträckning kring sortiment, den lokala marknadsföringen, prissättning och så 
vidare. Senare utvecklar Magnus hur till exempel olika priser på olika kanaler kan 
upplevas spretigt för kunden, som i de fall där butiker med egna ägare för samma 
varumärke sätter olika priser. Särskilt spretigt blir det nu när många av oss är 
uppkopplade dygnet runt, det är inte rimligt att det ska vara olika pris på varumärkens 
olika kanaler och idag kan konsumenten enkelt göra prisjämförelser via sin smartphone 
då informationen finns lätt att tillgå - “... en ‘Orreforsvas modell ABC’ måste ju kosta 
samma sak i Stockholm på Sturegallerian som den gör i Kalmar, det är inte rimligt att 
det ska vara olika pris”. 
 
Royal Design som e-handel finns även på marknader utanför Sverige och Norden men 
fysisk närvaro finns i dagsläget enbart i Sverige. Magnus vill poängtera att Royal 
Design först och främst är ett e-handelsbolag och att frågan om butiksexpansion är mer 
en ägarfråga. Huruvida det ska öppnas fler fysiska butiker även i andra delar av Norden 
diskuteras, men enligt det viktigaste är att först sy ihop konceptet. Prioriteringen är att 
väva samman Royal Design och om sådana butiksplaner verkställs får helt enkelt 
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framtiden utvisa. Bolagets tre egna butiker är i överensstämmande med konceptet och 
deras mall. De elva butikerna som drivs av franchisetagare är av naturliga skäl inte helt i 
enlighet med mallen, eftersom de kommer med en annan historia och egna tankegångar 
”… innan vi har sytt ihop det här så vi ser likadana ut överallt och att alla förhåller sig 
till samma tillverkare och sortiment så kan det kännas tidigt att börja expandera 
utanför Sveriges gränser redan nu”. 
  
Att kunna se vad som finns i lager i en butik, beställa och sedan hämta ut i butik, som 
click & collect, eller få det hemskickat genom expressleverans är alltid något som alltid 
går att lösa enligt Magnus. Royal Design är inte riktigt där än men kommer vara på sikt 
och kommer vara Magnus främsta arbete framöver, att se till att sortiment och 
varumärken stämmer överens överallt så det blir tydligt för kunden. Han lyfter Click & 
collect som ett populärt verktyg beroende på vart butiken befinner sig. Han talar om de 
egna butikerna som ligger i “Mall of Scandinavia och så, då kommer det ju vara 
populärt att boka produkten eller köpa produkten och hämta ut den på lunchen där då. 
Och spara tid.” Även vid kampanjer ska kunden kunna få sin vara även om den är 
slutsåld i butiken som den besöker, genom att själv eller med butikspersonalens hjälp 
lägga en order och få den hemskickad eller levererad till butik för uthämtning. Även 
betalningsmöjligheterna ska vara lika i både butik och på nätet. Magnus nämner Rum21 
där det är mer möbelfokuserat med högre prisbelopp och menar på att om en kund vill 
betala med faktura eller avbetalning så ska det vara möjligt genom alla plattformar. 
Magnus berättar hur allt Royal Design gör grundas på e-handelsplattformen, sedan finns 
vissa saker som skiljer fysisk och digital plattform åt däribland kortbetalningsterminaler 
i fysisk butik. Vidare betonar han “för att bli omni och inte multi, så måste ju allt vara 
lika i alla kanaler”. För att få en helhet är det därför nödvändigt enligt Magnus att få 
med sig alla inom verksamheten på samma bana och få dem att förstå att ”Vi är ett 
bolag, vi är en kedja, vi är ett varumärke, det här är vårt sortiment och finns det i 
butiken då ska man även hitta det online och vice versa”.  
 
 
Digital kanal 
Vid frågan om hur de kompletterar de bortfallna sinnena på webbutik talar Magnus vad 
företag generellt kan arbeta med och tar Rum21 och deras möbler som exempel: “... så 
finns det ju sådan teknik som augmented reality, där man kan via sin smartphone eller 
padda hemma få produkten och se hur den passar in i din hemmiljö, det är ju jäkligt 
starkt. Men man behöver också jobba med rörligt content, det vill säga att tillverkare 
[...] som kanske gör både marknadsföring rörligt och även produktfilmer, eller 
tillverkningsfilmer att man även adderar till det i kombination med produktbilderna som 
man har på sajten”. Sedan behövs också förklaringar till förslagsvis exklusiva 
varumärken så kunden får en insikt om hur de kan relatera till varumärket och förstå 
dess affärsidé. Sedan poängterar Magnus att de säljande företagen ska använda sig av 
egna miljöbilder av produkterna på deras hemsida för att förmedla att det är dem som är 
avsändare och inte använda sig av tillverkarnas egna bilder. Annars “adderar man inget 
värde”. 
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I Royal Designs butiker finns det inslag av digitala verktyg för kunden, Magnus 
förtydligar att det gällde deras egna butiker och att det kan se annorlunda ut i 
franchisetagarnas butiker. De digitala verktygen är i form av displayer och större iPads 
medan franchisetagarna arbetar med terminaler som Magnus benämner det. Eftersom 
hela Royal Designs sortiment består av 106 000 olika artiklar finns det inte utrymme för 
allt i butikerna som är mellan 200-500 kvadratmeter. Då anses stationer som point-on-
sales i butiken vara perfekt enligt Magnus. Då kan kunden i dagsläget se vad som finns i 
resterande sortimentet på nätet och beställa hem eller får det levererat till butiken. 
 


