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Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. 
Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. 
 
 
Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att undersöka utvecklingen av olika distributionskanaler samt framtida 
förändring inom klädbranschen. Studien tar utgångspunkt i ett företagsperspektiv.  
 
Med syftet som bakgrund har vi formulerat följande forskningsfrågor med fokus på 
klädbranschen. 
 

1. Vad är karakteristiskt för distributionskanalerna inom dagens klädhandel? 
 

2. Hur anser representanter för handeln och konsulter inom området att fysiska 
butiker och e-handeln kan komma att utvecklas i framtiden? 

 
Metod 
Studien baseras på en kvalitativ fallstudie på den svenska klädbranschen. Ansatsen 
grundar sig i en deduktion med inslag av induktion. Den empiriska datan består av åtta 
semistrukturerade intervjuer med företrädare och konsulter inom detaljhandeln samt 
klädbranschen.  
 
Slutsatser 
Resultatet av studien pekar på att kunden är det centrala inom klädbranschen, att allt 
som utvecklas och förändras är för kundens köpprocess. Att integrera sina 
distributionskanaler har lyfts fram som ett måste för klädföretag och även att fysiska 
butiker måste erbjuda en köpupplevelse som är mer än shopping. Men studien har också 
visat på en problematik mellan kundens krav på låga priser och samtidigt på hållbarhet.  
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Abstract 
 
 
Title: A retail in change - A study on the fashion industry's change, development and 
future. 
Authors: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson 
Tutor: Leif Rytting 
Examiner: Kaisa Lund 
Subject: Bachelor thesis 15 credits. Business administration III - Marketing. 
Tourism studies, Linnaeus University, Fall 2017. 
 
 
Purpose and research question 
The purpose of this study is to investigate the development of different distribution 
channels, as well as the changing future of the fashion industry. The study´s starting 
point is from an enterprise perspective.  
 
With the purpose as a background, we have formulated the following research questions 
focusing on the fashion industry.  
 

1. What is characteristic of the distribution channels in today's clothing trade? 
 

2. How do representatives of trade and consultants in the area expect physical 
stores and e-commerce to develop in the future? 

 
Method  
This study is based on a qualitative case study in the fashion industry. It utilises 
deductive approach whilst also incorporating some inductive aspects. The empirical 
data consists of eight semi structured interviews with representatives and consultants in 
the retail and fashion industry.  
 
Conclusion  
The result of the study suggest that the customer is the centre of the fashion industry, 
which means that everything that develops and changes is for the customer's buying 
process. Integrating their distribution channels has been highlighted as an importance 
for clothing companies and also that physical stores need to offer a shopping experience 
that is more than just shopping. However, the study also demonstrates the problem of 
meeting both the customer’s demands of low prices and at the same time on 
sustainability.  
 
 
 
Keywords 
Retail, fashion industry, e-commerce, physical stores, integrated channels, 
sustainability 
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1 Inledning 
 
 
I första kapitlet introduceras bakgrunden till vårt valda forskningsområde samt en 
problemdiskussion. Vidare presenteras uppsatsens syfte och två stödjande 
forskningsfrågor för att skapa en tydligare bild för läsaren om studiens fokus. 
Avslutningsvis kommer studiens avgränsningar tydliggöras och en kort introduktion till 
klädbranschen kommer ges för att läsaren ska få en bättre insikt i branschen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Detaljhandeln har under de senaste åren genomgått en markant förändring där 

digitaliseringen har förändrat detaljhandelns förutsättningar (Svensk Handel, 2017a). 

Ny teknik har förbättrat kvaliteten samt ökat hastigheten vilket har öppnat upp för nya 

möjligheter enligt Easey (2009). I takt med att samhället och förutsättningarna 

förändras, utvecklas också handeln (Svensk Handel, 2017b). Utvecklingen av e-handeln 

har blivit en betydande del för den svenska detaljhandeln och inte minst för 

konsumenterna. E-handeln kommer att fortsätta utvecklas men det är viktigt att företag 

förstår sina konsumenters beteende för att ha större chans att utvecklas som företag 

(PostNord, 2017a). Bergström och Fölster (2009) nämner att det har blivit mer 

uppenbart för etablerade e-handelsföretag att e-handel måste integreras i 

affärsverksamhet för att företaget ska finnas närmre kunden. Även om e-handeln under 

flera år etablerat sig och blivit ett naturligt alternativ för konsumenten är det fortfarande 

detaljhandelns fysiska butiker som står för majoriteten av försäljningen enligt Hagberg 

och Jonsson (2016).  

 

“Nu flyttar till viss del konsumtionen över från de fysiska butikerna till nätet. Men på 
sikt kommer vi att få se ett betydligt större samspel mellan de fysiska kanalerna och de 

digitala.” 
Carin Blom (PostNord, 2017a). 

 

Som nämnts är detaljhandeln i en förändring, men studien kommer ha fokus på 

klädbranschens förändring och utveckling. Digitaliseringen har förändrat konsumentens 

konsumtionsvanor vilket gör det svårare för klädbutikerna att hänga sig kvar. De fysiska 

klädbutikerna har stagnerat (Sveriges Radio, 2017a) och klädbranschen har en stark 

framgång inom e-handeln (PostNord, 2017b). Således har e-handeln inom 

klädbranschen blivit tydligt märkbar att det i viss mån påverkar de fysiska klädbutikerna 
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negativt (Postnord, 2017b). Siffror från 2017 visar nedåtgående försäljningssiffror i 

fysiska butiker och under oktober månad sjönk klädförsäljningen i fysiska butiker med 

5,6 procent (Svensk Handel, 2017c). Maria Sandow från Svensk Handel framhåller att 

stagnationen kan vara resultatet av en bransch i förändring samt en stark prispressning. 

Vidare menar hon att det fortfarande finns ett växande intresse för mode, vilket 

resulterar i att nya varumärken sätter grund och att branschen växer i Sverige (Sveriges 

Radio, 2017a). Även Karin Johansson, VD på Svensk Handel, påstår att detaljhandeln, 

vilket innefattar klädbranschen, fortfarande är i en strukturförändring och det innebär 

stora utmaningar för företagen. Avslutningsvis klargör hon att branschen står inför ett 

skifte där handeln kommer att förändras mer under de närmaste 10 åren än vad den har 

gjort under de senaste 50 åren (Svensk Handel, 2017d). 

 
1.2 Problemdiskussion 
Fysiska butiker har alltid varit det självklara valet inom detaljhandeln påstår Hagberg 

och Jonsson (2016), dock förklarar författarna att fysiska butiker idag får mindre 

utrymme på grund av e-handelns framfart. Fredholm (2002) klargör att digitaliseringen 

har medfört en stor förändring i detaljhandeln genom att det blivit mycket enklare för 

konsumenter att köpa sina produkter online. Enligt PostNord utgjorde e-handeln år 

2016, 7,7 procent av Sveriges totala detaljhandel och var en tredjedel av årets tillväxt 

för detaljhandeln (Postnord, 2017a). Trots att det mesta inom detaljhandeln går att 

hantera digitalt fortsätter planeringen av nya köpcentrum runt om i Sverige (Sveriges 

Radio, 2017b) och nya alternativ till fysiska butiker skapas. Således har e-handeln ökat 

kraftigt de senaste åren, men Hagberg och Jonsson (2016) poängterar vikten av den 

fysiska butiken och att det fortfarande är där majoriteten av försäljningen sker. 
 

Ailawadi och Farris (2017) förklarar att det skett en ökning av olika distributionskanaler 

och framhåller att processen har gått från singel- till multikanaler. Vidare menar 

författarna att köpprocessen har förenklats för konsumenterna, men att det istället har 

skapat utmaningar för företagen. Lammgård (2016) tydliggör att gränserna mellan 

digitala och fysiska kanaler har suddats ut till följd av digitaliseringen och företag måste 

integrera sina olika kanaler för att skapa en helhet för konsumenterna. Genom att 

använda sig av nya kanaler förklarar författaren att nya förutsättningar skapas för både 

den fysiska och internetbaserade klädbutiken. Flera e-handelsföretag väljer idag att 

komplettera sin handel genom att bygga fysiska butiker och Paul och Rosenbaum 

(2017) menar att det kan bero på att fysiska butiker inte håller på att förklinga, utan att 
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de för tillfället är i en omvälvande förändring. Även Kahn (2017) tydliggör att fysiska 

butiker inte kommer att försvinna och menar att köpprocessen kan komma att starta 

online och att själva köpet sedan sker i en fysisk butik. 
 

Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) förklarar att detaljhandeln idag är uppdelad i 

online- och offlinehandel, två olika världar som tillsammans måste gå hand i hand. 

Enligt deras studie är nyckeln till detaljhandelns framtid att förstå likheter och 

skillnader mellan offline- och onlinehandeln samt skapa en förståelse för hur ny teknik 

kan påverka handeln. Bell, Gallino och Moreno (2015) menar att online- och 

offlinekanaler blir allt mer sammanflätade och integrerar med varandra, vilken även 

Hagberg och Jonsson (2016) belyser. Författarna diskuterar begreppet omnikanaler som 

ett aktuellt begrepp, där kunden kan kombinera olika kanaler i köpprocessen. Floor 

(2009) tydliggör att företag inom detaljhandeln som enbart finns online kommer behöva 

hitta lösningar för att kunna möta sina kunder offline. Picot-Coupey (2014) framhåller 

pop-up butiker som en växande trend för e-handelsföretag att möta sina kunder offline 

och Bell et al. (2015) förklarar att även showrooms blir allt mer populärt. 
 

Easey (2009) framhåller dagens konsument som krävande och splittrad samtidigt som 

Maria Sandow poängterar att ett problem för klädbranschen är att konsumenten 

efterfrågar låga priser (Sveriges Radio, 2017a). Det skapar en intressant och 

problematisk aspekt av klädbranschen som är att sammanfläta hållbart mode med låga 

priser. Enligt Gwilt och Rissanen (2011) är det en stor utmaning för branschen att 

producera hållbart mode och samtidigt erbjuda låga priser som konsumenten kräver. 

Den svenska handeln drivs av en stark prispress och därför kan hållbarhet skapa ett nytt 

typ av värde och stärka kundens lojalitet (Svensk Handel, 2016). Luz (2007) framhåller 

att modebranschen under årtionden har kritiserats för ohållbar produktion som har en 

negativ påverkan på miljön och människors välbefinnande. Det beror enligt författaren 

på koldioxidutsläpp, dåliga arbetsförhållanden, överdrivna avfall och kemisk 

användning. 
 

Nya distributionskanaler har skapat nya förutsättningar samt även utmaningar för 

klädbranschen (Sveriges Radio, 2017b). Enligt Svensk Handel Stil, sjönk 

försäljningssiffror för oktober 2017 i klädbranschens fysiska butiker (Svensk Handel, 

2017c). Maria Sandow, från Svensk Handel Stil, förklarar att svenska modeföretag står 

inför valet att investera pengar på e-handel eller att etablera nya fysiska butiker. 
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Klädbranschen konkurrerar inte bara internt idag, utan konsumenten väljer även att 

spendera tid och pengar på andra branscher. En öppning till vår studie är att det inte 

finns mycket tidigare forskning kring den svenska klädbranschen, vilket skapar ett 

forskningsgap som är intresseväckande. Vi finner även Grewal et al. (2017) kommentar 

om framtidens detaljhandel intressant. Författarna lyfter fram att det saknas forskning 

som behandlar hur företag kan göra kunden mer engagerad i sina köp för att på så sätt 

förenkla konsumentens shoppingupplevelse. 

 

1.3 Problemformulering 
Det går att se en tydlig digitalisering samt utveckling inom flera sektorer idag och inte 

minst inom detaljhandeln. Vi finner utvecklingen intressant och har valt att lägga fokus 

på klädbranschen i Sverige. Digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för 

branschen och genom det har nya distributionskanaler växt fram vilket skapar nya 

värden för företaget samt konsumenten. Samtidigt som e-handeln hotar fysiska butiker, 

väljer e-handelsföretag att bygga upp nya fysiska butiker som alstrar en spännande 

framtid för klädbranschen. Modeföretag står idag inför valet att möta sina konsumenter 

via en eller flera kanaler och parallellt möta deras krav på hållbarhet samt prissättning. 

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 
Vårt syfte är att undersöka utvecklingen av olika distributionskanaler samt framtida 

förändring inom klädbranschen. Studien tar utgångspunkt i ett företagsperspektiv.  

 

Med syftet som bakgrund har vi formulerat följande forskningsfrågor med fokus på 

klädbranschen. 
 

1. Vad är karakteristiskt för distributionskanalerna inom dagens klädhandel? 

2. Hur anser representanter för handeln och konsulter inom området att fysiska butiker 

och e-handeln kan komma att utvecklas i framtiden? 

 

1.5 Avgränsning 
Arbetet är en fallstudie på den svenska klädbranschen som helhet och studien är 

avgränsad från att gå djupt in på olika företag. Fokus ligger på modebranschen och vi 

avgränsar oss från övriga branscher som behandlar andra typer av kläder. 
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1.6 Den svenska klädbranschen 
Den svenska klädbranschen omsätter idag 264 miljarder kronor per år, varav 35 procent 

avser den inhemska marknaden och export står för övriga procent. Klädbranschen är 

idag den branschen med snabbast exporttillväxt i Sverige (Expertvalet, 2017). Under 

2016 fanns det cirka 60 000 klädföretag etablerade i Sverige (Tillväxtverket, 2016). 

Som nämnts är det fysiska butiker som står för majoriteten av försäljningen, men e-

handeln är en stor del av den totala försäljningen. Under första halvåret av 2017 stod 

klädbranschen för 36 procent av e-handelns totala försäljning (PostNord, 2017b). 

Vidare står klädbranschen idag för 10 procent av all detaljhandel (Göteborgsposten, 

2015) och branschen sysselsätter 56 000 arbetare per år, där två tredjedelar av dessa är 

kvinnor (Expertvalet, 2017). En intressant aspekt är att H&M står för 151 miljarder 

kronor av svenska klädbranschens totala omsättning, vilket omfattar 57 procent av hela 

omsättningen (Expertvalet, 2017). Utesluts de stora kedjorna, omsätter de mindre 

modeföretagen 111 miljarder kronor, varav 27 % står för export (Di Weekend, 2017).  
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2 Metod 
 
 

Här presenteras hur vi gått tillväga för att få svar på våra forskningsfrågor och även 
för att uppfylla syftet med studien. Vi kommer att argumentera för vårt metodval samt 
varför vi valt att använda oss av det valda tillvägagångssätt. 
 
 
2.1 Kvalitativ metod och fallstudie 
Undersökningsmetoden som vi valde att tillämpa för studien är av kvalitativ karaktär 

och Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) beskriver att en 

kvalitativ metod är för dem som är intresserade av meningsskapande processer. Vidare 

menar författarna att det finns många skäl till att använda sig av kvalitativ metod. Vårt 

val av en kvalitativ metod gjordes för att kunna skapa en djupare förståelse av ämnet 

och att ha möjlighet att tolka samt förstå våra respondenter. Trost (2011) skriver att det 

är rimligt att använda sig av kvalitativ metod om forskaren är intresserad av att skapa en 

förståelse för personers sätt att resonera alternativt att hålla isär eller upptäcka skiftande 

handlingsmönster.  

 

För studiens metodval ligger närhet, tolkning samt förståelse som grund och därav vårt 

val för den kvalitativ metoden. Alvesson och Sköldberg (2017) förklarar att definitionen 

av kvalitativ metod inte är självklar men författarna skriver att ett centralt kriterium är 

att fokusera samt uppmärksamma flertydlig och öppen empiri. Holme och Solvang 

(1997) instämmer med föregående författare och förklarar att forskningsprocessen och 

det framväxande resultatet sker i ett samspel mellan empiri och teori. Vidare menar 

författarna att den kvalitativa metoden kan visa en helhetsbild av studiens område vilket 

är en styrka. Helhetsbilden av den svenska klädbranschen är av stor vikt i vår studie. 

Alvesson och Sköldberg (2017) framhåller att kvalitativ forskning har en tolkande och 

verklighetstrogen syn på omvärlden och att forskaren försöker tolka samt förstå 

fenomen med hänsyn till de budskap som människor ger dem. Yin (2013) redogör att 

huvudsyftet med kvalitativ forskning kan vara att uttrycka medverkandes synsätt och 

åsikter genom sin förmåga. Fortsättningsvis skriver Yin (2013) att den kvalitativa 

metoden talar för att intresset i studien handlar om den medverkande respondentens 

egen uppfattning samt tolkning av fenomenet och att forskarens egna åsikter bör 

åsidosättas.  
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Vi valde även att tillämpa en fallstudie på den svenska klädbranschen. Alvehus (2013) 

förklarar att fallstudier är vanligt och att det är en bra metod för den kvalitativa 

forskaren för att kunna studera ett fenomen på djupet. Författaren menar fortsättningsvis 

att fallstudier har en viktig roll i kvalitativ forskning, men att det är viktigt att tänka över 

både val av fallstudie och vilket fall fördjupningen sker i. Yin (2007) framhåller att 

fallstudiemetoden som forskningsstrategi kommer till förfogande i flera situationer och 

med syfte att ge bidrag till den samlade kunskapen om bland annat gruppmässiga, 

individuella och organisatoriska företeelser. Därav baserades vårt metodval i att få en 

helhetsbild av den svenska klädbranschen genom att föra intervjuer med relevanta samt 

insatta personer i klädbranschen där förhoppningen var att få intressanta och 

sammanhängande nyanser av svar.  

 

2.2 Forskningsansats 
Inom den kvalitativa metoden framhåller Hyde (2000) att det finns två olika ansatser, 

induktivt och deduktivt resonemang, som kan leda till nya kunskaper. Alvehus (2013) 

samt Bryman och Bell (2017) menar även att abduktiv ansats är ett sätt att klargöra 

förhållandet mellan teori och empiri. Vidare förklarar Alvehus (2013) att en induktiv 

ansats innebär att studien grundar sig i det empiriska materialet och att sedan 

slutsatserna byggs utifrån det. I den deduktiva ansatsen redogör Bryman och Bell (2017) 

för att forskaren istället grundar studien i teorin för att sedan genomgå en empirisk 

undersökning. Det innebär alltså att forskaren samlar teori för att sedan se likheter och 

skillnader med den insamlade empirin. Dock menar Alvehus (2013) att den deduktiva 

ansatsen inte bidrar till något nytt om det sker inom samma område som tidigare och att 

endast använda sig av induktiv metod inte heller är att föredra då det inte finns 

stödjande teorier för studien.  
 

Vår studie grundar sig i ett växelspel mellan deduktiv och induktiv ansats vilket går i 

linje med Alvehus (2013) resonemang om att de två ansatserna ofta har inslag av 

varandra. Studien tog utgångspunkt i en deduktiv ansats eftersom vi till en början 

samlade teori och kunskap om ämnesområdet. I den empiriska delen tillämpade vi den 

induktiva ansatsen genom att ha ett öppet förhållningssätt i intervjuerna.  
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2.3 Datainsamling 
2.3.1 Urval 
Intervjuer är enligt Yin (2007) en av de viktigaste informationskällorna i samband med 

en fallstudie. Alvesson (2011) menar att valet av intervjuperson är en nyckeldel av 

arbetet och att det ska gå hand i hand med syftet. Vidare förklarar Alvesson (2011) att 

det ligger en stor vikt i att intervjua olika involverade personer om ett och samma 

fenomen och att det handlar om att få en bredd samt variation i valet av respondenter. 

Författarens resonemang ligger i grund för urvalet av vår studies respondenter. 

Esaiasson et al. (2017) framhåller vikten av att hålla intervjuer med främlingar, framför 

vänner, eftersom det ger en mer vetenskaplig distans till respondenten. Författarna 

förklara vidare att det kan vara lättare att öppna upp sig för någon som respondenten har 

en begränsad relation till.  
 

Ett strategiskt urval innebär enligt Alvehus (2013) och Yin (2013) att forskaren gör en 

bedömning om vilka respondenter som anses vara relevanta för studiens syfte och 

forskningsområde. Respondenterna bör även vara experter inom forskningsområdet för 

att forskningsfrågorna ska kunna besvaras förklarar författarna. Esaiasson et al. (2017) 

beskriver att som forskare är det ofta vanligt att ha en uppfattning på förhand vilka 

respondenter som ska intervjuas men det kan behöva kompletteras. I början av studien 

hade vi en grundidé om vilka respondenter vi fann mest aktuella vilket ändrades med 

tiden på grund av avvikelser och ny information om klädbranschen.  
 

I vårt urval av relevanta respondenter har vi varit noggranna med att få en bredd och 

variation på flera personer med olika erfarenheter. Vi har sökt erfarenhet inom 

detaljhandeln, och främst inom klädhandeln, vilket resulterade till åtta utvalda personer. 

Till följd av vårt branschval har vi haft problem med att hitta lämpliga respondenter 

som har tid för en intervju eftersom julen är en av klädbranschens stressigaste perioder. 

Det har medfört att vissa intervjuer inte passat inom vår tidsram för hur långa vi önskat 

att intervjuerna borde varit och har även resulterat i att vi inte lyckats genomföra alla 

intervjuer personligt. Samtidigt har de respondenter som vi intervjuat givit mycket 

djupgående och intressanta svar. Vi har valt personer som arbetar med olika områden 

inom detaljhandeln samt klädbranschen vilket har givit olika perspektiv och 

erfarenheter. Samtliga respondenter har godkänt att ha sitt fullständiga namn i arbetet. 
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Under insamling av teori blev det självklart för oss vilka personer som hade den 

kunskapen vi sökte för att lyckas genomföra vår studie. Vi har även önskat en bredd och 

därför har personer med olika inriktningar inom detaljhandeln samt klädbranschen 

intervjuats. För att besvara syfte och forskningsfrågor har vi utfört semistrukturerade 

intervjuer med åtta personer.  
 

• Lave Bergh, Centrumchef på Kvasten, Kalmar och Linnégallerian, Växjö. 
Har arbetat med olika former av detaljhandel i 45 år. Telefonintervju 38 min, 
2017-11-20. 
 

• Gesica Tawakkoli Gunmalm, Affärsutvecklare för modebranschen på Fashion 
INK Borås. Ansvarig för att bygga upp den svenska modeinkubatorn samt att 
stötta nystartade företag inom modebranschen. Telefonintervju 46 min, 2017-11-
21.  
 

• Rikard Lundberg, VD och grundare för Pop up Agency. Grundade Pop up 
Agency 2013, efter hans jobb som tidigare centrumchef på Haninge Centrum 
eftersom det alltid fanns tomma lokaler. Personlig intervju i Stockholm 47 min, 
2017-11-22. 

 

• Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group som driver 
Nelly.com. Har tidigare erfarenhet inom modebranschen och har arbetat inom 
flera svenska detaljhandelsföretag. Personlig intervju i Stockholm 1 h 5 min, 
2017-11-22. 

 

• Maria Sandow, Kanslichef på Svensk Handel Stil. Arbetar med 
hållbarhetsfrågor och har ansvar för medlemskretsen som är riktade mot mode. 
Telefonintervju 39 min, 2017-11-29. 

 

• Lisa Söderholm, Centrumutvecklare på Kalmar City. Tidigare erfarenhet med 20 
år i klädbranschen som butikschef och butiksägare för Gina Tricot. Personlig 
intervju i Kalmar 57 min, 2017-11-30. 

 

• Emma Ivarsson, Affärsutvecklare för modebranschen på Fashion INK Borås.  
Arbetar med affärsstrategiska delar för nya modeföretag som ska etablera sig på 
marknaden, på nationell samt internationell nivå. Telefonintervju 46 min, 2017-
12-04. 
 

• Carin Blom, Detaljhandelsanalytisker och e-handelsexpert på PostNord Sverige. 
Tidigare arbetat på HUI Research och varit ansvarig för e-barometern. 
Telefonintervju 31 min, 2017-12-06.  

 
2.3.2 Intervjuer 
För att ta reda på hur människor tänker och känner är intervjuer det bästa sättet att gå 

tillväga enligt Alvehus (2013). Vidare förklarar författaren hur intervjuer är fördelaktig 

för forskaren eftersom integrationen med människor kan leda till att forskaren får reda 
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på hur respondenten ser på olika händelseförlopp och hur fenomen framställs. Alvehus 

(2013) och Alvesson (2011) nämner att semistrukturerade intervjuer är det vanligaste 

alternativet för en kvalitativ studie. Alvesson (2011) förklarar att forskaren ställer upp 

teman som ligger i grund för intervjuer eftersom det ger utrymme för fördjupning i 

respondenternas svar. Esaiasson et al. (2017) poängterar att grundregeln för en 

intervjuguide är att den ska vara uppbyggd på ett lättförståeligt sätt och inte innehålla ett 

akademiskt språk. Genom det går det att skapa en dynamisk situation där samtalet blir 

levande och forskaren kan göra det med korta frågor som öppnar upp för långa och 

djupa svar enligt författarna.  
 

Kvalitativa intervjuer tenderar att vara flexibla och på så sätt följa den riktning som 

respondenterna svar går i enligt Bryman och Bell (2017). Vidare kan också 

undersökningens fokus anpassas efter de viktiga frågorna som dyker upp under 

intervjun menar författarna. Esaiasson et al. (2017) poängterar att möjligheterna för att 

få oväntade svar under samtalsintervjuer är mycket goda. Det är respondentens 

uppfattningar och erfarenheter av olika fenomen som forskaren vill nå. Det innebär att 

respondenternas svar inte kan antas som rätt eller fel, utan det är snarare deras 

“tankevärld” som ska komma fram enligt Esaiasson et al. (2017). I vår studie ville vi få 

fram en helhet av den svenska klädbranschen och därför har respondenternas 

uppfattningar och erfarenheter varit en central del av intervjuerna. Vidare menar 

Bryman och Bell (2017) att i en kvalitativ intervju är det önskvärt att intervjun rör sig i 

olika riktningar eftersom det ger kunskap om vad intervjupersonen upplever är viktigt 

och relevant.  
 

I linje med Holme och Solvangs (1997) resonemang om att standardiserade 

frågeformulär ska undvikas valde vi att utesluta förskrivna frågor i vår intervjuguide. 

Istället var intervjuguiden uppbyggd med ämnesområden och stödord på de områden vi 

ville att intervjuerna skulle täcka. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer dels för 

att kunna styra samtalet i rätt riktning men samtidigt ha möjlighet att ge respondenten 

frihet att föra samtalet i olika, men relevanta, riktningar. Bryman och Bell (2017) 

förklarar att ordningsföljden på samtalen kan komma att bli väldigt olika men att det ger 

forskaren chansen att avvika från intervjuguiden och på så sätt kan vi få djupare svar. 

Varje intervju har givit olika perspektiv på ämnet vilket har gjort att syfte, 

forskningsfrågor och den teoretiska referensramen har anpassats efter de svar som 

intervjuerna givit. Syftet samt forskningsfrågor har dock alltid varit i centrum för 
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uppbyggnaden av intervjuguiden för att den insamlade empirin ska kunna spegla syftet 

med arbetet.  

 

För att få en klar koppling mellan syfte och intervjuguide har vi gjort en 

operationalisering (se bilaga A). Studiens intervjuguide har varit uppbyggd efter syftet, 

forskningsfrågor samt den teoretiska referensramen med avsikt att täcka fem områden, 

förändring inom detaljhandeln, fysiska butiker, e-handel, trender och 

konkurrensfördelar. För att få en grundlig och genomgående intervju har alla 

huvudrubriker även relevanta underrubriker i intervjuguiden (se bilaga B).  

 

2.3.3 Forskningsetiska riktlinjer 
Helgesson (2015) klargör att forskningsetik är viktigt och att det blir allt mer 

uppmärksammat på grund av den mediala strömmen som tagit upp forskningsetiska 

skandaler. Alvehus (2013) beskriver hur forskningsetik ger uppsatsen ett nytt och större 

sammanhang som dels är vetenskapligt men också på en politisk och samhällelig nivå. 

Vidare förklarar Helgesson (2015) att större delen av forskningen som sker är baserad 

på empiriinsamling på gruppnivå, likt vår studie. Det är viktigt att värna om 

respondentens personliga integritet, exempelvis, genom att vara tydlig med att 

medverkan är frivillig samt att det går att vara anonym. Att informera respondenten om 

hur studien är upplagd, hur potentiella deltagare valts ut och att den som vill ha mer 

information kan få det är olika sätt att värna om integriteten enligt Helgesson (2015).  
 

För att finna relevanta deltagare i vår studie har samtliga informerats om studiens syfte 

och innehåll för att de ska kunna ta ställning till deltagande eller ej. Sedan har vi under 

samtliga intervjuer ställt frågan om de godkänner att vi publicerar deras namn i 

uppsatsen. Alla intervjuer har spelats in vilket vi också informerat samtliga om. Det gör 

att alla intervjuerna är sparade om oklarheter skulle uppstå. Vi valde även att skicka ett 

utkast av det empiriska kapitlet där respondenterna fått godkänna studiens material. 
 

2.4 Forskningsprocessen 
Vi är uppvuxna med att samhället ständigt har förändrats och digitaliserats. Det är ett 

aktuellt och påtagligt ämne inom många olika branscher. Just att det är ett så pass 

aktuellt ämne är en av de största anledningarna till att vi ville skriva en uppsats om 

klädbranschen förändring, utveckling och framtid. Modebranschen är något som vi alla 

tre är intresserade av och det är en stor del av vår, och många andras vardag. Alvehus 
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(2013) nämner att det är forskaren som präglar den kvalitativa forskningen och det 

innebär att i studien framkommer våra ambitioner och intressen. Den spännande 

paradoxen mellan fysiska butiker kontra e-handel är det som har drivit oss samt studien 

framåt. Anledningen till valet av en fallstudie på den svenska klädbranschen grundar sig 

i att vi ville få en övergripande blick av hur det ser ut i just Sverige. Att endast göra en 

fallstudie på ett enskilt klädföretag har aldrig varit aktuellt eftersom vi anser att det inte 

hade givit en lika tydlig bild av verkligheten.  
 

Vi har under uppsatsens skrivande ständigt haft syftet i åtanke, även fast syftet alltid 

haft samma innebörd så är det inte förens i slutet som det slutgiltiga syftet blivit korrekt 

formulerat, ”att undersöka utvecklingen av olika distributionskanaler samt framtida 

förändring inom klädbranschen”. Samma företeelse berör forskningsfrågorna som 

under uppsatsen skrivande först har fått anpassa sig efter den teoretiska referensramen 

för att sedan bli helt färdigställda i slutet av det empiriska skrivandet. Under 

insamlingen av material till det första kapitlet och den teoretiska referensramen har valet 

av studiens respondenter växt fram. Vi har alltid strävat efter en bredd av respondenter 

för att få ett empiriskt material som kan täcka flera olika delar av den svenska 

klädbranschen. Med tanke på att uppsatsen är skriven innan julhandeln och ledighet, 

som är en stressig tid för klädbranschen, kontaktade vi potentiella respondenter tidigt 

och fick därmed en god respons. Vi åkte till Stockholm för att utföra två intervjuer, men 

för att få intervjuer med så relevanta personer som möjligt har majoriteten av 

intervjuerna skett via telefon för att deras arbetsplatser är belägna långt från oss. 

Intervjuguiden var uppbyggt på ett semistrukturerat sätt vilket har givit material från 

många olika perspektiv. Efter den empiriska insamling har vi gjort en överblick och låtit 

empirin styra över den teoretisk referensramen för att skapa en röd tråd genom hela 

uppsatsen. Slutsatsen har vi tillsammans diskuterat fram och även den är främst 

uppbyggd på empiriskt material men även med teoretiska inslag för att få fram 

resultaten av studien.  

 

2.4.1 Tolkning 
Enligt Alvehus (2013) är tolkning ett centralt begrepp inom den kvalitativa metoden 

eftersom kvalitativ forskning innebär tolkande forskning. Vidare förklarar författaren att 

tolkande forskning, på ett övergripande plan, kan vara ett sätt att utveckla vår syn på 

omvärlden och bidra till en bättre och nyanserad förståelse av den. I studien har vi varit 

tolkande eftersom vi anser att tolkningsprocessen är viktigt för ett trovärdig resultat. Vi 
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vill dock belysa Bryman och Bells (2017) resonemang om att det inom kvalitativa 

studier i princip är omöjligt att inte vara objektiv. Våra tidigare kunskaper och 

erfarenheter återspeglas i studien vilket kan bidragit till att om forskningen skulle 

utföras av någon annan kanske inte resultatet skulle bli densamma. Med tanke på det 

aktuella ämnet har samtliga gruppmedlemmar följt klädbranschen och dess utveckling 

under en längre tid vilket kan bidragit till olika perspektiv av ämnet. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2008) förtydligar att slutsatsen bör skrivas med ödmjukhet eftersom 

intervjuer kan ha skett i olika sammanhang vilket försvårar tolkningen. Vidare förklarar 

författarna att de resultat som framkommer av studien sällan är neutrala utan det krävs 

en reflektion bakom och även förmågan att kunna hantera osäkerhet och risk.  
 

Vi har under arbetes gång tagit intryck av hermeneutik vilket enligt Patton (2015) är 

läran om tolkning av texter. Han menar att vid tolkning av texter är det viktigt att förstå 

vad författaren vill förmedla och att texten som tolkas sätts i kontext från den tid den är 

skriven. Alvehus (2013) förklarar att poängen med tolkning är att få en mer generell 

bild av ett specifikt fenomen, att utöka det tolkningsregister som finns tillgänglig via 

vetenskap. Fortsättningsvis menar författaren att det betyder att tolkningen är direkt 

kopplad till teori och syftet med uppsatsen. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) 

redogör att kvalitativa studier inte bara är siffror som tolkas, här är det allt ifrån 

beteende till stämningar på arbetsplatsen. Det är genom ord vi som forskare har fått 

fånga verkligheten och därmed tolkat våra respondenter. Tre av intervjuerna har varit 

personliga och skett på respondenternas arbetsplatser, vilket underlättar tolkningen. 

Enligt Bryman och Bell (2015) är omgivningen en viktig del av förståelsen för 

respondenternas sociala beteende. Avslutningsvis förklarar Denzin och Lincoln (2017) 

att kvalitativa forskare studerar fenomen som finns i deras omgivning och försöker tolka 

och förstå efter den innebörd som människor, i vårt fall studiens respondenter, skapar.  

 

2.5 Vetenskapliga kriterier 
2.5.1 Validitet 
Validitet innebär enlig Alvehus (2013) att forskaren undersöker det som ska undersökas 

och därmed att förhålla sig till att uppsatsen. Bryman och Bell (2017) menar att 

begreppet innebär ett mått på kvalitét och att det betyder att forskaren bedömer om 

studiens resultat är sammanhängande eller inte. Vidare förklarar författarna att det är 

viktigt att studien har hög validitet för att inte anses vara en engångsföreteelse. Yin 

(2013) framhåller att studier vars resultat är diffust är oanvändbara och därför spelar 
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validitet en stor roll. Även Gummesson (2000) instämmer och menar att en hög validitet 

skapar en högre trovärdighet och leder till en mer hållbar studie. För att skapa en hög 

validitet ska forskaren enligt Gummesson (2000) kontinuerligt kontrollera att det är rätt 

områden som undersöks att syftet ständigt är en del av hela arbetet.  
 

Bryman och Bell (2017) förklarar att det finns två olika typer av validitet, intern och 

extern. Författarna menar att intern validitet innebär att studiens observationer stämmer 

väl överens med de teoretiska delarna. För att skapa en så pass hög validitet som möjligt 

har vi genomfört en operationalisering där intervjuguiden är kopplat till syftet. Det 

säkerhetsställer att vi mäter det som studien hela tiden avsett att mäta. Den externa 

validiteten syftar enligt Bryman och Bell (2017) på överförbarhet, i vilken utsträckning 

resultatet kan komma att generaliseras i andra miljöer. Vi har valt att utföra en fallstudie 

på klädbranschen och har ställt oss frågan om vårt resultat går att överföra på andra 

branscher. Vi anser att studiens resultat kan vara relevant för branscher som är 

snabbföränderliga och präglas av trender, likt klädbranschen.  

 

2.5.2  Reliabilitet 
Alvehus (2013) klargör i enlighet med Bryman och Bell (2017) att begreppet reliabilitet 

innebär huruvida resultatet av studien är upprepningsbart. Vidare förklarar Yin (2007) 

att reliabilitet är om en annan forskare med samma tillvägagångssätt som en forskare 

redan utfört så ska resultat och slutsats bli samma. Dock förklarar han att det är viktigt 

att den första forskaren dokumenterat tillvägagångssättet så pass noga att det går att 

upprepa forskningen. Bryman och Bell (2017) förklarar att låg reliabilitet kan vara till 

följd av okunnighet eller tillfälliga förutsättningar.  
 

Alvehus (2013) fortsätter att förklara att olika intervjuare antagligen inte kommer att få 

fram exakt samma svar och därmed kan resultatet skilja sig. Vidare menar han att 

tolkningsarbetet där teori och empiri ställs i relation spelar forskaren som tolkar en stor 

roll, vilket innebär att det kan ge olika tolkningar vid olika forskningssituationer. För att 

undvika det har vår intervjuguide varit uppbyggd för att vi ska kunna gå igenom och 

täcka alla områden. Samtidigt som intervjuguiden har ett öppet förhållningsätt är den 

standardiserad. Vad vi vill belysa är att klädbranschen är i en ständig förändring och 

därför kan reliabiliteten vara mindre trovärdig i framtiden.  
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2.6 Metodkritik 
Alvehus (2013) förklarar att det finns både för- och nackdelar med den kvalitativa samt 

den kvantitativa metoden. I vår studie där den svenska klädbranschen varit i fokus har vi 

haft problem med intervjuerna. Som nämnts har det delvis varit på grund av julstressen 

men också att vi har velat ha intervjuer med högt uppsatta och relevanta personer inom 

detaljhandeln samt klädbranschen som har haft mycket att göra. Det har resulterat i fler 

telefonintervjuer och att vissa samtal varit kortare än vad vi från en början hoppades på. 

Dock har det även bidragit till att det materialet vi har är relevant och ändå så pass 

djupgående för att ge studien ett rikt empiriskt kapitel.  
 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2009) kan det förekomma svårigheter i att hitta 

sekundärdata vilket är något som varit påtagligt i studien. Att hitta generell teori om 

klädbranschen har varit näst in till problemfritt men att försöka applicera den svenska 

klädbranschen till uppsatsen har varit desto svårare och tagit mycket av vår tid. Därav 

har vi använt oss av E-barometern och undersökningar från HUI-Reserach på uppdrag 

från Svensk Handel (PostNord, 2016; PostNord, 2017b; Svensk Handel, 2016; Svensk 

Handel, 2017b) i referensramen för att stödja upp generaliserade argument och visa på 

hur det ser ut inom den svenska detaljhandeln samt studiens valda område, den svenska 

klädbranschen.  
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3 Teoretisk referensram 
 
 
Den teoretiska referensramen är uppdelad i fyra olika ämnesområden som är kopplade 
till syftet. Här får läsaren även en översikt över kunskaper och teorier för de valda 
ämnesområdena.  
 
 
3.1 Detaljhandeln 
3.1.1 Den svenska detaljhandeln 
Blom (2008) klargör att den svenska detaljhandeln har genomgått stora förändringar och 

att detaljhandeln fortfarande står inför mängder av utmaningar och möjligheter. 

Hagberg och Jonsson (2016) framhåller att nya innovationer inom detaljhandeln har 

både förändrat handelns utformning och hur dagens affärer sker, vilket även Grewal et 

al. (2017) stödjer genom att framhålla att den snabba utveckling sker på grund av 

förändringar och möjliggörande av tekniken vilket samtidigt har förändrat 

konsumentens beteende. Enligt Schmidt och Ohlsson (2016) har detaljhandelns 

försäljning ökat till följd av den digitala och mobila utvecklingen. Vidare framhåller 

författarna att ökningen inte skapat framgång för alla aktörer, utan i detaljhandelns 

förändring är det de aktörer som varit förutseende, flexibla och lyckats skapa nya 

lösningar till för konsumenter som har haft mest framgång i längden. Grewal et al. 

(2017) menar att det är nyckeln till detaljhandelns framtid, att förstå hur tekniken kan 

komma att påverka handeln. Vidare menar Schmidt och Ohlsson (2016) att det är viktigt 

att förstå var konsumentens köpprocess startar och var konsumenten kan komma att 

stöta på företaget under processen. 
 

Sedan 1990-talet har en tydlig ökning av klädförsäljning, tillsammans med övriga 

sällanköpsvaruhandeln, blivit tydlig i Sverige förklarar Bergström och Fölster (2009). 

Däremot är ökningen inte lika kraftig som övrig handel. Det beror enligt författarna på 

en tuff prispress av större kedjor och även att sport- och fritidskläder blivit allt mer 

modernt och har således blivit en konkurrent till klädbranschen. Det går dock att se en 

påtaglig ökning av e-handeln inom den svenska klädbranschen under senare år 

(PostNord, 2017b). Klädbranschen präglas av hög konkurrens enligt Bhardwaj och 

Fairhurst (2010) och branschen är ständigt i behov av att vara uppdaterade till modet. 

Vidare menar författarna att det är en reaktion på att makten förskjutits till konsumenten 

eftersom konsumenten kräver att distributionskanaler ska erbjuda rätt produkt vid rätt 

tillfälle på rätt marknad. För klädbranschen spelar distributionskanaler en viktig roll 
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enligt Easey (2009). Dels för att distributionskanaler är där konsumenten möter 

kläderna och även för att konsumenten genom kanalen kan hämta information samt 

återkoppla till företaget. En annan viktig aspekt som författaren tar upp är att det är 

lättare att tillämpa marknadsföring mot sina målgrupper genom att etablera sig där 

företagets kunder är.  
 
3.1.2 Fysiska butiker 
Hagberg och Jonsson (2016) tydliggör att fysiska butiker fortfarande är det vanligaste 

alternativet för svenskar när det gäller handel, men att det lätt åsidosätts på grund av e-

handelns kraftiga tillväxt. Kombinationen mellan fysisk butik och e-handeln har under 

senare år blivit ett allt vanligare inslag i handeln förklarar Hagberg och Jonsson (2016). 

Samtidigt framhåller Schmidt och Ohlsson (2016) att erbjuda många kanaler har i 

princip kommit att bli ett måste med tanke på ökningen av mobila enheter. PostNord 

styrker Schmidt och Ohlssons (2016) påstående och nämner att 40 procent av Sveriges 

invånare någon gång har sökt information om en produkt via en mobil enhet när de 

befinner sig på plats i en fysisk butik (PostNord, 2016). Lantz (2014) förklarar att 

konsumenten enkelt kan jämföra både produkter och priser via den mobila enheten med 

hjälp av internet, vilket har påverkat den fysiska handeln som måste anpassa sig efter 

konsumenterna. 

 

Det finns flera anledningar till att sköta sina affärer i fysiska butiker och en av dem är 

enligt Hagberg (2016) att konsumenten får använda sig av sinnena på ett sätt som inte är 

möjligt via digitala hjälpmedel. Genom att få känna, lukta och se produkterna stimulerar 

det konsumentens sinnen som vidare kan leda till köp förklarar Hultén (2014) och 

Hagberg (2016) menar att fysiska butiker erbjuder konsumenten att utvärdera samt 

inspektera produkter på ett sätt som inte e-handeln har möjlighet till. Sebald och Jacob 

(2018) tydliggör att konsumenten som handlar i en fysisk butik uppskattar den 

sensoriska stimuleringen som en butiksmiljön erbjuder och en annan fördel är att 

konsumenten får produkten direkt på plats. Vidare menar författarna att den sociala 

interaktionen med personalen är viktigt och att konsumenten förväntar sig att personalen 

kan svara på frågor samt reducera osäkerheten vid ett köp. Frostenson, Hasche, Helin 

och Prenkert (2017) beskriver den fysiska butiken som en distributionskanal som kan 

fungera på många olika sätt och fylla flera funktioner. Förutom den traditionella butiken 

menar författarna att en fysisk butik kan vara som ett showroom för en e-handel där 
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majoriteten av försäljningen inte sker, utan att det mer blir som marknadsföringsstrategi 

för företaget. 
  

Ruobei (2011) framhåller att det spelar ingen roll hur bra producerad ett företags 

hemsida är, för det ger inte konsumenten den personliga upplevelsen som en fysisk 

butik gör. Hagberg och Jonsson (2016) förklarar att på grund av digitaliseringen så 

kommer affärsmodeller utmanas och en utmaning som de fysiska butikerna står inför är 

hur de ska attrahera och behålla sina kunder samt hur de ska hantera sina varuflöden. 

Vidare skriver Ruobei (2011) att den traditionella detaljhandeln bör försöka skapa en 

personlig upplevelse för kunden och menar att företag ska försöka vinna konsumenter 

genom att ge utmärkt service. Fortsättningsvis menar författaren att fysiska butiker bör 

fortsätta förbättra servicekvaliteten och att den traditionella handeln bör ta till vara på 

företagets mänskliga resurser och sträva efter att ge bästa möjliga service.  

 
3.1.3 E-handeln 
Att beställa varor online har enligt Floor (2009) ingen speciell tidsram utan det går att 

göra när samt var som helst och det har möjliggjorts med hjälp av den fortsatt växande 

e-handeln. Samtidigt som fysiska butiker fortfarande är det vanligaste alternativet enligt 

Hagberg och Jonsson (2016), så ökar tillväxten av e-handel för varje år. I Sverige ökade 

e-handeln med 15 procent under den första delen av 2017 i jämförelse med samma 

period år 2016 (Postnord, 2017b). Oavsett om ett köp sker i en fysisk butik eller via 

nätet kan produkter och priser jämföras digitalt innan köpet genomförs och det leder till 

en prispressande effekt på handeln tydliggör Lin (2015). Floor (2009) förtydligar att det 

beror på att konsumenterna idag har tillgång till mycket information om produkter 

genom internet. Lantz (2014) förklarar att desto mer e-handeln fortsätter växa är det 

viktigt för företag att hänga med i utvecklingen. Vidare poängterar författaren också att 

det kan vara svårt för företag inom detaljhandeln att driva sitt företag om de inte finns 

tillgänglig för sina konsumenter online. Floor (2009) understryker också vikten av att 

företag måste utvecklas i takt med e-handelns framfart. Författaren menar att företag 

som endast använder sig av envägskommunikation kan komma att försvinna på grund 

av att de inte möter sina konsumenters behov. 

 
Frostenson et al. (2017) skriver att e-handeln har bidragit till en förändring i 

konsumenbeteendet och att handla online har blivit till en vardag för många 

konsumenter. Vidare förklarar även författarna att företag som arbetar med handel 
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måste anpassa sig efter de behov som finns. Avslutningsvis menar de att digital handel 

har blivit ett måste och det är viktigt att integrera den fysiska butiken med den digitala 

handeln så att den fysiska butiken inte försvinner. Det stödjer även Parment och 

Ottosson (2013) som menar att distributionskanaler måste integreras för att underlätta 

för kunden och på så sätt bli mer konkurrenskraftig. Även Floor (2009) förklarar att det 

är viktigt att ett företags olika kanaler behöver integreras samt komplettera varandra och 

menar att företagets butiker, kataloger och webbsidor bör vara helt integrerade för att 

möta konsumentens behov.  
  

Genom att företag använder sig av e-handel expanderar företaget sin marknad och även 

sin kundkrets. Ett företag som endast finns som en fysisk butik har möjlighet att starta 

e-handel och därmed nå ut till fler kunder menar Frostenson et al. (2017). Nisar och 

Prabhakar (2017) tydliggör att utan e-handeln vore det nästan omöjligt för mindre 

företag att konkurrera med de stora företagen som finns idag. Även Hagberg och 

Jonsson (2016) understryker vikten av e-handelns framväxt och att det bidragit till att 

nya företag kan etableras samt att redan befintliga företag kan bredda sina kanaler med 

hjälp av e-handelns framväxt. Författarna menar att det leder till att företag kan erbjuda 

sina konsumenter fler alternativ som kan underlätta köpet. Vidare poängterar Nisar och 

Prabhakar (2017) att genom e-handeln är det nu möjligt för företag världen över att 

komma åt den globala marknaden och det bidrar till att alla företag har samma chans att 

konkurrera med varandra. Lammgård (2016) förklarar att e-handelns stora framgång 

inom klädbranschen kan bero på flera faktorer. Gratis frakt och fria returer underlättar 

för konsumenten att beställa hem produkter för att sedan prova dem hemma. Dock 

poängterar författaren att det även medför problem eftersom returer i en fysisk butik inte 

är lika omfattande och svåra att strukturera upp som det är inom e-handeln. Lammgård 

(2016) tydliggör att gratis frakt och fria returer inte är hållbart ur ett ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv. 
 
3.1.4 Mobiltelefonen 
Ökningen av mobiltelefoner är enligt Hagberg, Sundstrom och Egels-Zandén (2016) en 

väsentlig del av digitaliseringens effekter. Vidare menar författarna att utveckling av 

teknologi sker ständigt och att det är en anledning till att internetanslutna mobiltelefoner 

blir allt mer betydande. Samtidigt förklarar Grewal et al. (2017) att mobiltelefonen har 

en stor betydelse för detaljhandeln på fler områden utöver att vara en försäljningskanal 

för det faktiska köpet. Priporas, Stylos och Fotiadis (2017) tydliggör att mobiltelefonen 



  
 

20 

många gånger används som en rådgivare när konsumenten besöker en fysisk butik. 

Författarna beskriver hur kunden kan få fram information och rekommendationer via 

mobiltelefonen istället för att ta kontakt med butikspersonalen. 
  

Statistik från Svensk Handel visar att e-handelskonsumtionen via mobiltelefonen blir en 

allt större del och var femte svensk, 19 procent, genomförde i snitt minst ett mobilt köp 

per månad under det andra kvartalet 2016 och drygt var fjärde köp via en nätbutik 

gjordes med en mobiltelefon (Svensk Handel, 2017b). Lantz (2014) tydliggör att e-

butiker måste anpassa sig efter det mobila surfandet till följd av konsumenternas 

förändrade beteende för att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt. Via 

mobiltelefonen är det idag möjligt för företag att erbjuda relevanta erbjudanden menar 

Grewal et al. (2017). Även Lantz (2014) tydliggör att konsumentens ständiga 

uppkopplande via internet möjliggör att erbjudanden via SMS- och mailutskick blir 

lättillgängligt.  
  

Mobiltelefonens frammarsch förklarar Hagberg et al. (2016) har drivit utvecklingen av 

applikationer framåt. Idag kan kunden använda applikationer för att hitta inspiration, 

shoppa, betala och jämföra priser. Det innebär att kunden kan prova en vara i en fysisk 

butik för att sedan använda mobiltelefonen till att hitta det billigaste priset och sedan 

beställa produkten på nätet. Lantz (2014) förklarar att applikationer är ett bra sätt för 

företag att stärka konsumenternas lojalitet. Via en applikation kan företag skapa fler 

möjligheter till interaktion och kundmöten som kan leda till ett större intresse för 

kunden. Dock poängterar Lantz (2014) att det är viktigt att se applikationen som ett 

komplement till webbutiken, och inte som en kopia, för att skapa ytterligare en kanal. 

Hagberg et al. (2016) diskuterar avslutningsvis att digitaliseringen och 

utvecklingsmöjligheterna för användandet av mobiltelefonen inom detaljhandeln 

sannolikt kommer ha en omfattande effekt på återförsäljare, konsumenter, anställda och 

samhälle. Samtidigt påpekas att det finns ett betydande behov av en bred förståelse för 

fenomenet. 
 
3.1.5 Trender 
Klädbranschen är en sektor som ständigt är i förändring, Bhardwaj och Fairhurst (2010) 

beskriver mode som ett tillfälligt, återkommande fenomen som under en viss tidpunkt 

används av konsumenter. Vidare menar författarna att i dagens högintensiva konkurrens 

måste klädbranschen ständigt uppdatera sig och ett begrepp som vuxit fram är “fast 
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fashion”, snabbmode. Även Bruce och Daly (2007) framhåller att modebranschen är en 

sektor i ständig förändring och att det har delat in branschen i olika modesegment där 

fast fashion är en av dem. Turker och Altuntas (2014) beskriver fast fashion som ett 

begrepp som finns för att fylla kundens efterfrågan vilket innebär förkortade 

produktionsled, snabbare lageromsättning och låga priser. Enligt Bhardwaj och 

Fairhurst (2010) är flexibilitet och hög grad av tillgänglighet något som karaktäriserar 

modebranschen och även är viktigt för företag att marknadsföra. Författarna menar att 

fast fashion kommer att fortsätta att påverka modebranschen och även hur kunden 

spenderar pengar och reagerar på trender. En annan trend som växt fram för att främja 

ett hållbart mode är det som kallas “slow fashion”, långsamt mode, och ses ofta som en 

motsats till fast fashion men att de skulle vara varandras motsatser är vilseledande. Slow 

fashion fokuserar på hållbarhetsvärden förklarar Pookulangara och Shephard (2013) och 

exempel på det är, minskad miljöförstöring och goda arbetsförhållanden. Clark (2008) 

menar att slow fashion utmanar fast fashion genom att bryta upp existerande gränser 

mellan organisationen och intressenter, genom att sakta ner produktionsprocessen till en 

mer hanterbar tidsram.  
  

Bell et al. (2015) förklarar hur online- och offlinehandeln blivit alltmer ihopkopplade på 

grund av att renodlade e-handelsföretag har startat upp fysiska butiker för att möta sina 

kunder. För att se på förändringen av distributionskanaler menar Hagberg (2016) att det 

är fler aspekter än digitaliseringen som väger in. Nya regler för öppettider och 

förändrade köpmönster är två av dem som författaren tar upp, även fast han belyser 

digitaliseringen som den främsta anledningen. Dagens digitalisering har bidragit till en 

högre grad av självbetjäning skriver Hagberg och Jonsson (2016) genom att 

konsumenten idag har tillgång till digitala hjälpmedel under köpprocessens gång. 

Frostenson et al. (2017) förklarar att företag skapar så kallade hybridlösningar som 

betyder att de har både en traditionell handel samt en e-handel. Vidare menar författarna 

att det har blivit allt mer vanligt att företag som endast arbetar med e-handel startar upp 

fysiska butiker. Hagberg (2016) menar att kombinationer av olika handelsformat, med 

både fysiska och digitala inslag, har börjat uppstå och kommer prägla framtidens 

detaljhandel. Att kombinera alternativ kommer ersätta befintliga distributionskanaler, 

men det kan också stärka vissa handelsformat påstår författaren. 
 

Bell et al. (2015) framhåller att ett showrooms huvudsakliga syfte är att visa upp 

produkter för konsumenter, inköpare eller press. Frostenson et al. (2017) förklarar att 
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den fysiska butiken fungerar ibland som ett ansikte utåt för detaljhandelsföretagen och 

författarna menar att konsumenterna använder de fysiska butikerna som showroom för 

att se och röra produkterna. Författarna diskuterar även vikten av att kombinera olika 

kanaler för att finnas på fler marknader och för att möta konsumentens behov. Hagberg 

(2016) benämner showrooms som ett handelsformat för inspiration där företag har 

möjlighet att förstärka den fysiska butikens fördelar samt även erbjuda det som e-

butiken inte kan. Bell et al. (2015) klargör begreppet showroom som en 

hybridupplevelse för kunden där konsumenten har möjlighet att samla fysisk 

information innan ett köp. Showrooms erbjuder enbart visningsexemplar och 

beställning sker via en mobil enhet, vilket innebär att kunden inte har möjlighet att få 

med sig produkterna hem direkt förklarar författarna. Vidare diskuterar Bell et al. 

(2015) hur e-handelsföretag använder sig av showrooms för att skapa medvetenhet samt 

efterfrågan och genom showrooms möjliggörs det för konsumenten att kunna sortera i 

deras kanaler samt skaffa den information som konsumenten vill ha och behöver. 

 

Hagberg (2016) framhåller att den tillfälliga etableringen av pop-up butiker är något 

som blivit populärt för e-handelsföretag. Enligt författaren är det, likt showrooms, ett 

sätt att skapa kännedom om företaget och dess produkter samt att skapa personliga 

möten i form av en fysisk butik även fast det bara gäller för en begränsad tid. Kim, 

Fiore, Niehm och Jeong (2010) och Surchi (2011) beskriver en pop-up butik som en 

tillfällig och kortvarig butik som medvetet öppnas upp för att inom en snar framtid 

stängas ner igen. Vidare menar Kim et al. (2010) att pop-up butiker inom detaljhandeln 

är fokuserade på att främja ett varumärke eller en produktlinje under en kort period och 

att det sker i mindre, fysiska lokaler vilket lockar människor då fysiska möten är 

eftertraktat. Surchi (2011) påstår att pop-up butiker har kommit att bli en av de 

viktigaste innovationerna i marknadsföring under de senaste åren. Vidare menar 

författaren att det har blivit ett vanligt inslag inom modebranschen vilket har resulterat i 

förändringar som samtidigt skapat ett helt nytt verktyg för inte bara modebranschen 

utan för hela detaljhandeln. Picot-Coupey (2014) framhåller vikten av pop-up butikens 

placering som ska gå hand i hand med varumärket och dess värderingar. Vidare menar 

Surchi (2011) och Picot-Coupey (2014) att pop-ups är en form av 

kommunikationsverktyg, eftersom den temporära butiken ofta sprids via media och 

word of mouth.  

 



  
 

23 

3.2 Service management 
3.2.1 Servicesektorn 
Designers, produktutvecklare, textilproducenter, tillverkare, grossister, konsumenter, 

marknadsförare, tekniker, leverantörskedjor, logistikchefer, strateger och återförsäljare, 

inklusive frontlinjepersonal, är alla involverade i att leverera den bästa produkten till 

marknaden på snabbast möjliga tid och till det mest konkurrenskraftiga priset enligt 

Hines och Bruce (2007). Grönroos (2012) och Hines (2007) förklarar att företag måste 

förstå sina kunder för att kunna stödja deras köpprocess och på så sätt vara meningsfulla 

för dem. Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) nämner att förväntningar är ett begrepp 

alla människor stöter på, men för ett företag är det kritiskt att ha en klarare definition av 

begreppet förväntningar för att förstå, jämföra och hantera kunden. Grönroos (2012) 

framhåller att hela företaget måste vara kundorienterat och se hela verksamheten ur ett 

kundperspektiv, vilket är service management. Vidare menar han att företag kan bli 

konkurrenskraftiga genom att använda sig av serviceperspektivet eftersom företaget 

istället konkurrerar med ett integrerat serviceerbjudande där kundens köpprocess 

hamnar i fokus och underlättas på ett tillfredsställande och värdeskapande sätt.  

 

Easey (2009) kopplar klädbranschen till service management och menar att 

klädbranschen är uppbyggd av en rad olika tekniker och är en affärsfilosofi med fokus 

på den befintliga och potentiella kunden. Jüttner, Schaffner, Windler och Maklan (2013) 

nämner ett ökat intresse för företag är att fokusera på kundens upplevelse eftersom den 

är kopplad till värdeskapande, kundnöjdhet och även kundlojalitet. Zeithaml et al. 

(2013) förklarar att kundservice är det som stödjer själva kärnprodukten som säljs, det 

är inget företaget tar betalt för eftersom det är en viktig del för att bygga relationer med 

kunden. Författarna menar även att teknologin har skapat nya möjligheter att erbjuda 

service på ett mer tillgängligt, produktivt och bekvämt sätt. Vad som innan har varit 

service i fysisk form har ersatts av kundservice på internet, men Zeithaml et al. (2013) 

belyser att företag intressant nog har skapat en servicehelhet och erbjuder både fysisk 

och internetbaserad service. 

 

3.2.2 Multi- och omnikanaler 
Enligt Ailawadi och Farris (2017) har det skett en ökning av företagens användande av 

multi- och omnikanaler vilket har förenklat vardagen för konsumenten, samtidigt som 

det blivit svårare för företag att hantera denna typ av marknadsföring. Bell et al. (2015) 

understryker att detaljhandelsföretag bör använda sig av en kombination mellan 
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distributionskanaler online och offline. Vidare förklarar Ailawadi och Farris (2017) 

multikanaler som ett begrepp där återförsäljare säljer till konsumenter via kataloger, 

offline- och onlinekanaler. Dock bör distributionskanaler online enligt Cortiñas, 

Chocarro och Villanueva (2010) agera som ett komplement till företagets 

försäljningskanaler offline. Att integrera offline- och onlinekanaler är enligt Ailawadi 

och Farris (2017) att ta sina distributionskanaler till en ny och förbättrad nivå. Schmidt 

och Ohlsson (2016) förklarar vidare att omnikanaler borde vara en självklarhet för 

handelsföretag i dagens skiftande landskap och att det är viktigt att sammanfläta 

konsumentens onlineupplevelser med fysiska butiker för att vara konkurrenskraftig på 

marknaden. 
 

Levy, Wetiz och Grewal (2014) förtydligar att den vanligaste försäljningskanalen 

fortfarande är den fysiska butiken och valet av försäljningskanaler är det sätt företag 

väljer att kommunicera samt möta sina kunder på. Kunder värderar olika 

distributionskanaler på olika sätt menar Rigby (2011) men att integrerade kanaler skapar 

en helhetslösning som de flesta kunder uppskattar. Vidare menar författaren att den 

aktuella förändringen inom detaljhandeln är det som har tagit fram begreppet 

omnikanaler. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) beskriver begreppet som en enklare 

lösning för kunden, där kunden nu kan röra sig mellan både offline- och onlinekanaler. 

Vidare menar Frostenson et al. (2017) och Piotrowicz och Cuthbertson (2014) att vikten 

av integration har fått multikanaler att istället utvecklas till omnikanaler. Frostenson et 

al. (2017) beskriver ett vanligt kundbeteende där kunden söker på produktinformation 

via mobilen för att sedan köpa produkten på plats är en av anledningarna till att 

omnikanaler behövs. Vidare förklarar författarna att kunden ligger i fokus vid 

omnistrategier och att det är viktigt för företag att förstå kundens interaktiva relation 

med företaget skapar ett behov för omnikanaler.  

 

3.3 Kunden 
3.3.1 Kundens medverkan 
Graden av kundmedverkan beror enligt Easey (2009) på konsumenten, produkten samt 

tid och plats för köpet. Han menar att alla klädköp är olika och beroende på dessa 

kategorier skapar det olika förutsättningar för kundens medverkan. Grönroos (2012) 

förklarar hur ny teknik har skapat en ny typ av medverkan för kunden, en enklare 

medverkan där kunden snabbt kan tillgå tjänsteföretags eller tillverkares tjänster. 

Författaren menar att kundens medverkan är en stor del av kundens slutgiltiga 
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upplevelse av ett tjänsteföretag eftersom kunden ses som medskapare av upplevelsen. 

Normann (2011) understryker och menar att kunden både är konsument och 

medproducent i serviceupplevelsen. Även Parment (2006) förklarar hur 

distributionskanaler tidigare endast fungerat som ett sätt att förflytta en vara från 

producent till konsument men att det idag måste skapa ett värde för kunden. Vidare 

diskuterar han att distributionskanaler måste tillföra ett kundvärde utöver den fysiska 

förflyttningen av varorna för att kunna överleva på en konkurrenskraftig marknad. 

 

3.3.2 Målgrupper 
Jackson och Shaw (2009) förklarar att det viktigaste för ett modeföretag att fokusera på 

är sina kunder. Författarna menar att dagens globala konkurrens som ständigt ökar 

behöver företagen skapa en slagkraftig och trovärdigt varumärke. Samhället är enligt 

Parment (2006) präglat av individualism och skiftande önskemål kring produkter, 

distribution och leverans. Easey (2009) beskriver att kläder kan ses som en symbol för 

gemenskap eller utanförskap och har på så sätt vuxit fram som ett sätt för konsumenter 

att identifiera sig på. Vidare tydliggör han för att kunna förstå klädkonsumenter måste 

företag förstå sig på hur sociala krafter kan forma konsumentens köpbeteende. Jackson 

och Shaw (2009) menar att företag idag har möjligheten att förstå sig på kunden genom 

insamlad information i butiker och på deras hemsidor, men att det är inte tillräckligt. 

Vidare menar författaren att aspekter som demografi, personlighet och livsstil är en 

viktig del för att finna sina målgrupper, men att de endast når en bred målgrupp och inte 

den individuella, enskilda kunden.  
  

Normann (2011) menar att känslan av att “tillhöra” som kund är viktig. Vidare förklarar 

författaren att kunden vill känna en gemenskap med övriga kunder för att själv bli 

medlem i företaget och om de övriga medlemmarna inte är som kunden tänkt sig 

kommer kunden inte vilja associeras med dem. Även Grönroos (2012) och Parment 

(2006) tydliggör att konsumenter idag oftast tillhör en större målgrupp men vill känna 

sig som enskilda individer och vill därför bli behandlade därefter. Klädföretag behöver 

förstå den enskilda kundens attityd, tro och motivation mot deras varumärke förklarar 

Jackson och Shaw (2009) och menar att den förståelsen går inte samla in via 

säljstatistik. För att ett företag ska kunna lägga fokus på den enskilda kunden framhåller 

Normann (2011) att företag måste dela in större segment i mindre delsegment. Vidare 

menar han att ett sätt att möta fler kunder på är genom att bredda sitt koncept. 
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3.3.3  Kraven på hållbarhet 
Oavsett ålder, land och bakgrund är alla konsumenter av mode och kläder enligt Rath, 

Bay, Petrizzi och Gill (2015), men orsaken till köp kan skilja sig från person till person. 

Vidare förklarar Mittelstaedt, Schultz, Kilbourne och Peterson (2014) att hållbarhet 

växer fram som en megatrend och Han, Seo och Ko (2017) framhåller att intresset växer 

för hållbart mode och likaså forskningen kring ämnet. Enligt Svensk Handel (2016) 

ställer svenska konsumenter krav på att de vill handla hållbart samt hälsosamt och att 

det historiskt har bidragit till att handelsföretag har fått förhålla sig till det. Alevizou, 

Henninger och Oates (2016) förklarar att konsumentens medvetenhet och kunskap inom 

hållbart mode har ökat. Konsumentens efterfrågan på kläder är idag enligt Easey (2009) 

både splittrad och krävande. Det tydliggör han genom att förklara att återförsäljare idag 

måste förhålla sig till mindre lager, men samtidigt erbjuda kläder för olika stilar och 

tyger, vilker gör det svårt för återförsäljare att tänka långsiktigt. Svensk Handels (2016) 

hållbarhetsundersökning visar på att prissättningen är det viktigaste för konsumenter vid 

beslut vid ett köp av sällanköpsvaror, men att det är ändå är 61 procent som värderar 

hållbarhetsfrågor innan köp. Han et al. (2017) förklarar att konsumenter är medvetna om 

miljöpåverkan från klädbranschen men poängterar även att det finns barriärer som 

hindrar från att tillämpa ett fullständigt hållbart beteende.  
  

En stor utmaning inom hållbart mode är enligt Gwilt och Rissanen (2011) att 

konsumenten vill ha låga priser, god kvalité, fin design samt även en spännande och 

billig shoppingupplevelse. Faktorerna visar på ett ökat inköp för försäljarna vilket är 

svårt att sammanfläta med den hotade miljö enligt författarna. McNiell och Moore 

(2015) instämmer om att konsumenten är medveten om de hållbarhetsproblem som 

finns och även vill ta ansvar men att det är något som inte visar sig på deras slutgiltiga 

köp. Hjort, Lantz, Ericsson och Gattorna (2013) förklarar att returer är bland det 

svåraste att hantera inom e-handeln eftersom de är oförutsägbara och därmed svårare att 

förutspå för företag och det påverkar hanteringen av produkterna. Författarna förklarar 

även att klädbranschens e-handel har gått mot en trend som är mer avreglerad och 

menar att trender är ett sätt att hantera konkurrensen samt att locka nya konsumenter 

från de traditionella detaljhandelskedjorna. Wood (2001) understryker tidigare författare 

och menar att målet med förändringen i att hantera leveranser och returer är att locka till 

sig nya konsumenter samt skapa lojala kunder som ökar försäljningen. Dock poängterar 

författaren att en frikostig returhantering istället ökar returerna.  
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3.4 Varumärket 
3.4.1 Varumärkets roll 
Schmidt och Ohlsson (2016) förklarar hur varumärkets roll har vuxit inom detaljhandeln 

och Parment och Ottosson (2013) klargör att företag bör lägga vikt vid utformning av 

varumärken. Parment (2006) tydliggör att ökat fokus på varumärken sätter press på 

producenterna att ladda varumärket med unika värden. Thomson, MacInnis och Park 

(2005) tydliggör att framgångsrika varumärken skiljer sig genom att främja förtroende 

och leverera särskilda uppsättningar av förmåner. Inom klädbranschen är det extra 

påtagligt och Power och Hauge (2008) lyfter fram att varumärkets värde är högt 

relaterat till identitet inom mode. Vidare förklarar Kastanakis och Balabanis (2012) att 

konsumenter använder varumärken som ett sätt att utforma en önskad bild av sig själv 

och det genom de stilar och bilder som varumärket presenterar. Konsumenten vill köpa 

unika kläder som uttrycker något samtidigt som de känns personliga och reflekterar 

deras klädsmak och status poängterar även Hines och Bruce (2007). Samtidigt 

understryker Evans (2008) att varumärken har utvecklats till att bli en stor del av våra 

sociala liv. Vidare förklarar författarna hur varumärken används som ett medel för att 

uttrycka hur andra uppfattar oss men även hur vi ser på oss själva.  
 

Hines och Bruce (2007) beskriver hur klädbranschen är globalt och är en spännande, 

dynamisk samt kreativ bransch som handlar om självuttryck, känslor och identitet. 

Arvidsson (2006) menar att skapandet av gemensamma identiteter, relationer och delade 

upplevelser utgörs av varumärken och företagsidentitet. Det uppmärksammas även av 

Cheng, Hines och Grime (2007) som förklarar att företagsidentitet blir alltmer populärt 

inom detaljhandeln. Författarna menar att det beror på att sektorn är starkt beroende av 

sin personal på butiksnivån för att interagera och kommunicera identiteten med 

kunderna.  
 
 
3.4.2 Image och positionering 
Enligt Keller, Apéria och Georgson (2008) kan ett varumärkes image definieras genom 

hur kunden ser på varumärket, det vill säga vilka uppfattningar och associationer som 

konsumenten har. Escalas och Bettman (2005) förklarar att eftersom konsumenter 

använder kläder som ett sätt för att uttrycka självidentitet blir således image av en 

modeprodukt i synnerhet viktigt. Vidare skriver författarna att det är mer sannolikt att 

konsumenter kommer köpa modemärken som hjälper dem att skapa den bild de önskar. 

Grönroos (2012) beskriver image som en viktig aspekt på både koncern och lokal nivå. 
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Författaren menar att image kan ha en avgörande betydelse för hur kunden väljer att se 

på företag, om företaget har en bra image är det lättare för kunden att förlåta ett misstag 

än om företagets image fallerar. Janonis, Dovaliené och Virvilaité (2007) betonar att 

image ska gå hand i hand med varumärkets koncept och att om matchningen mellan 

image och kundens förväntningar fallerar kan konsumenten komma att vända sig till en 

konkurrent.  
 

Hines och Bruce (2007) förklarar att företag i klädbranschen är starkt beroende av hur 

varumärkesidentitet framställs samt hur samhället och dess intressenter upplever 

identiteten. Vidare menar författarna även att det kan uppstå ett gap mellan hur företag 

upplever sin identitet och hur omgivningen uppfattar den. Enligt Grönroos (2012) är det 

image som är företagets värderingar som både befintliga och potentiella kunder 

förknippar med företaget. Banister och Hogg (2004) nämner att konsumentens själv-

image spelar en stor roll i deras köpbeslut och därför måste klädföretagens image passa 

med konsumentens. Det menar även Grönroos (2012) att en positiv och välkänd image 

är en tillgång för alla företag, stora som små, eftersom det kan påverka kundens 

upplevelse på ett positivt sätt. Vidare förklarar han att det är via marknadsföringen och 

image som kunden bygger upp förväntningar som sedan måste uppfyllas av företaget.  
 

Positionering är enligt Easey (2009) hur konsumenter ser på företagens 

marknadsföringsinsatser och hur de uppfattar företaget gentemot andra företag. 

Författaren menar att konsumenten väger in konkurrenssituationen, företagets 

marknadsföringsaktiviteter och i en viss mån erbjudanden från företag. Samtidigt 

beskriver Rossiter och Bellman (2005) och Gummesson (2008) att positionering är ett 

försök för företag att behålla en unik placering i konsumentens sinne som kan få 

konsumenten att välja varumärket innan ett köp är oavgjort. Kärnan i positionering är 

enligt Easey (2009) att följa kundbehov och förväntningar för att skapa produkter för att 

sedan skräddarsy marknadsföringen för att nå det valda 

marknadssegmentet. Positionering handlar även om att företagets varumärke ska ställas 

i relation till dess konkurrenter samt bör kommuniceras ut till konsumenterna på ett bra 

sätt och samtidigt bör företagets position vara tydlig på marknaden förklarar Uggla 

(2006). 
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3.4.3  Konkurrens 
Dagens konkurrenskraftiga värld präglas enligt Parment (2008) av ökade kundkrav, 

globalisering samt ett ökat fokus på serviceaspekten vilket reflekteras på kundens 

beteende. Konsumenter har idag ökade förväntningar på detaljhandelns leverantörer 

enligt Krafft (2010) och tillsammans med teknikens framsteg underlättar och 

effektiviseras tillhandahållandet av produkter. Även Janonis et al. (2007) tydliggör att 

framväxten av digital teknik har gjort konsumenterna mer inflytelserika och det skapar 

utmaningar för företag i dagens intensiva konkurrens.  
 

Konsumentens vilja att kunna påverka hur, när och var de handlar har skapat nya 

möjligheter för företag inom detaljhandeln enligt Frostenson et al. (2017). Payne, 

Storbacka, Frow och Know (2009) menar att konsumenterna även är aktiva aktörer med 

inflytande i utvecklingen av varumärken och kan ses som medskapare av varumärken. 

Det beror på enligt Pires, Stanton och Rita (2006) att konsumenter har givits eller har 

tagit sig makten och befogenheten att ta beslut om olika varumärkes erbjudanden. Enligt 

Cova och Pace (2006) har konsumenterna även möjlighet att påverka andra 

konsumenters utvärderingar av varumärkes erbjudanden och det genom grupper av 

likasinnade individer. Vidare diskuterar Christodoulides (2009) hur internet har en stor 

betydelse för hur konsumenter kan kommunicera med både varumärken och med andra 

om varumärken, vilket ger konsumenterna mer makt och större inflytanden. Även Krafft 

(2010) resonerar om att detaljhandeln drivs av kräsna konsumenter och det är viktigt för 

företag att sticka ut ur mängden. Grewal et al. (2017) understryker vikten av att utforma 

samt producera erbjudanden som fångar konsumentens uppmärksamhet. Även Sorensen 

(2009) beskriver att företag måste förstå att kunden står inför flera olika val och även 

flera olika alternativ att spendera sina pengar på och därför är det viktigt att förstå att 

företagets erbjudanden måste sticka ut.  
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4 Empirisk och teoretisk analys 
 
 
I kapitel fyra presenteras och analyseras det empiriska materialet tillsammans med en 
analys av teorin uppdelat i fyra olika huvudområden. Vi kommer ställa teorin i relation 
till den insamlade empirin som är uppbyggd på semistrukturerade intervjuer.  
 
 
Som nämnts består vår datainsamling av åtta kvalitativa intervjuer med företrädare och 

konsulter inom detaljhandeln och klädbranschen. Deras erfarenhet och expertis inom 

området har byggt upp studiens empiriinsamling. En kort sammanfattning av våra 

respondenter ges nedan. 
 

• Bergh, Lave. Centrumchef på Kvasten i Kalmar och Linnégallerian i Växjö. 

• Tawakkoli Gunmalm, Gesica. Affärsutvecklare för modebranschen på Fashion 

INK. 

• Lundberg, Rikard. Grundare och VD för Pop up Agency. 

• Ullman Sersé, Anna. Head of Business Development på Qliro Group som driver 

Nelly.com.  

• Sandow, Maria. Kanslichef på Svensk Handel Stil. 

• Söderholm, Lisa. Centrumutvecklare på Kalmar City. 

• Ivarsson, Emma. Affärsutvecklare för modebranschen på Fashion INK. 

• Blom, Carin. Detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord Sverige. 

 

4.1 Detaljhandeln och den svenska klädbranschen 
4.1.1 Den största förändringsfasen någonsin 
Det har skett stora förändringar inom detaljhandeln de senaste åren enligt Blom (2008) 

och detaljhandeln står än idag inför mängder av möjligheter men också utmaningar. Det 

är något som flera av studiens respondenter var eniga om och Carin Blom1 framhåller: 

“Detaljhandeln är inne i den största förändringsfasen någonsin på grund av 

digitaliseringen”. Lisa Söderholm2 förklarar att förändringen är en möjlighet samt en 

utmaning för detaljhandeln och att den största förändringen ligger hos kunden, vilket 

även Gesica Tawakkoli Gunmalm3 framhåller. Flertalet av respondenterna förklarar att 

konsumentens sätt att handla har förändrats, att kunden idag använder internet som 

                                                
1 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
2 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
3 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
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sökmotor och sedan går och handlar i butik. Vilket även Grewal et al. (2017) stödjer 

genom att framhålla att den snabba utveckling sker på grund av förändringar och 

möjliggörande av tekniken vilket också har förändrat konsumenternas beteende. Anna 

Ullman Sersé4 nämner att kunden besitter mer makt idag, vilket har gjort att kunden 

shoppar annorlunda idag, hon beskriver det som ett mer informerat sätt, vilket ger 

kunden mer förutsättningar. Det understryker även Floor (2009) som menar att det beror 

på konsumentens tillgång till information via internet och hans teori stöds av Blom5 som 

beskriver att hela köpresan har förändrats och att kunden idag gör research via internet 

innan köp. Vidare förklarar Blom5 att enligt e-barometern finns det siffror på att 

research på internet och sedan köp i butik är mycket vanligare än vad många tror. 
 

Det är viktigt att förstå kundens köpprocess enligt Schmidt och Ohlsson (2016), dels var 

processen startar och var kunden under processens gång kan komma att stöta på 

företaget. Ullman Sersé4 beskriver dagens köpprocess: “Det har blivit mycket mer 

ostrukturerat, det finns flera vägar att gå till samma mål. Det är inte lika enkelt, det är 

en mycket mer kringelikrokig resa till att köpa en vara”. I linje med Grönroos (2012) 

förklarar Hines (2007) att företaget måste förstå kundens köpprocess för att på så sätt 

vara betydelsefull för kunden. Tawakkoli Gunmalm6 förtydligar att kundens resa är 

viktig men att det är svårare idag att maximera kundresan på grund av att kunder har 

olika köpprocesser vilket gör resan ojämn. Parment (2006) beskriver samhället som 

individualiserat eftersom önskemål kring produkter, distribution och leverans är mycket 

varierat. Vidare menar Tawakkoli Gunmalm6 att vi lever i ett tjugofyratimmars samhälle 

där kunden vill ha tillgång till att kunna shoppa dygnet runt. Emma Ivarsson7 anser att 

den främsta förändringen som skett på grund av digitaliseringen är att nya 

affärsmodeller har tagit form. Blom5 förklarar att förändringen i detaljhandeln är 

omfattande och att det kan handla om allt från e-handelns framväxt till tekniska 

lösningar i butiken och hur logistiken utvecklas. Hon understryker också att alla 

lösningar skapas för att förenkla för kunden och dess köpresa.  

 

4.1.2  Från modemagasin till influencers 
Enligt Bruce och Daly (2007) är klädbranschen i en ständig förändring. Bhardwaj och 

Fairhurst (2010) instämmer med föregående författare och beskriver mode som en 

                                                
4 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
5 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
6 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-11-21  
7 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
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snabbföränderlig bransch vilket även Lave Bergh8 menar och framhåller att modet 

skiftar snabbt och trenderna växlar. Maria Sandow9 förklarar hur allt inom 

klädbranschen har blivit snabbare och hur digitaliseringen har skapat smarta system för 

allt från logistik till produkter vilket har förenklat flödena. Vidare förklarar Sandow9 i 

sällskap med Söderholm10 hur vi har gått från ett samhälle som använde sig av 

modemagasin för att se vad som var nytt inom modevärlden till att varje dag få nya 

uppdateringar via bloggare och influencers om vad som är nytt och trendigt. Det 

förklarar Bhardwaj och Fairhurst (2010) som en reaktion på den hårda konkurrensen 

som bidragit till att företag ständigt måste hålla sig uppdaterade till modet. Vidare 

menar Sandow9 att dagens mode har fått anpassa sig till en nyare och snabbare tid vilket 

Bhardwaj och Fairhurst (2010) också poängterar vikten av. Författarna förklarar att 

inom klädbranschen handlar det om att erbjuda rätt produkt vid rätt tillfälle och även på 

rätt marknad. Tawakkoli Gunmalm11 instämmer och klargör att problematiken har ökat 

idag och i dagens snabba samhälle uppdateras inspirationskällorna ständigt och kunden 

vill ha nya produkter varje vecka. Även Blom12 förklarar hur tekniska lösningar som att 

se videoklipp med modeller som bär plaggen och recensioner har förändrat 

klädbranschen. Framförallt förklarar hon hur marknadsföringen på sociala medier och 

huvudsakligen Instagram har förändrat konsumentbeteendet innan köp. Söderholm10 har 

svårt att se hur kataloger kan vara något stort i framtiden. Hon tror att kataloger talar till 

den äldre generationen och att vi hela tiden går mot en mer digitaliserad värld vilket 

innebär att de kommer försvinna. 
  

Flertalet av respondenterna talar om hur inspirationen har blivit en allt viktigare, och 

ibland en avgörande, faktor i dagens klädbransch. Ullman Sersé13 upplever att 

klädbranschen skiljer sig från andra branscher när det handlar om inspiration. Kunden 

tycker, exempelvis, att priset är viktigt vid köp av elektronik men köp av kläder är mer 

baserat på inspiration. Ullman Sersé13 stödjer Söderholm10 och Sandows9 tidigare 

argument om att inspirationen har förflyttats från modemagasin till YouTube, bloggar 

och Instagram. . Hagberg et al. (2016) påpekar ny teknologi sker utvecklas ständigt och 

att det leder till att mobiltelefoner blir allt viktigare. Ivarsson14 nämner att kunden är 

                                                
8 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
9 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
10 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
11 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-11-21 
12 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
13 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
14 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 



  
 

33 

otålig och inte vill vänta i ett halvår på att få köpa kläder som är på catwalken idag. Det 

senaste modet sprids via sociala medier samt influencers och det sätter press på 

företagen. Sandow15 menar att inspirationen har digitaliserats och skett en förändring i 

var kunden kommer på att den vill köpa kläder. I linje med Ullman Sersé16 förklarar 

Blom17 att en nackdel med att shoppa kläder på internet har alltid varit att kunden vill 

klämma och känna på varorna, men att det är något som förbättrats med filmer och 

bilder där konsumenten har möjlighet att se plaggen på modellerna. Enligt Tawakkoli 

Gunmalm18 är Instagram ett forum där kunden på ett enkelt sätt kan bli inspirerad av 

influencers och sedan enkelt klicka sig vidare till ett köp. Hagberg et al. (2016) 

benämner mobiltelefonens applikationer som ett enkelt sätt att finna inspiration. Ullman 

Sersé16 förklarar att dagens kund vill känna sig fin samt hitta kläder som passar 

personens stil och att hon tror att lösningarna på det kommer att ändra sig i framtiden. 

 

4.1.3 Enkla relationer 
Sandow15 menar att dagens mode har fått anpassa sig till en nyare och snabbare tid. 

Lantz (2014) förklarar att företag måste fortsätta följa förändringen och utvecklas i takt 

med e-handelns framväxt. I linje med Lantz (2014) talar Tawakkoli Gunmalm18 om en 

förändring som e-handeln har skapat, att e-handeln bygger på att kunden ska shoppa 

mer och alltid ha tillgång till shopping och på så sätt alltid vara en konsument. Det 

menar även Rikard Lundberg19, att shoppingen idag inte har något att göra med 

transaktioner, utan handlar mer om att investera tid. Han förklarar att det går att shoppa 

en hel dag utan att spendera pengar och att det är tiden som kunden spenderar i ett 

koncept som är investeringen. Ruobei (2011) är inne på samma spår och framhåller 

upplevelsen i fysiska butiker som viktig. Ivarsson20 nämner att just relationen med 

kunden har förändrats, företaget behöver jobba mer för att synas på marknaden, ifall de 

lyckas så finns möjligheten att skapa en direktkontakt med kunden. Instagram och 

Facebook är två plattformar hon nämner där kunden kan ge direkt feedback till företaget 

och därmed skapa en relation. Sandow15 är inne på samma spår och förklarar att 

kundrelationer har förändrats och förenklats via sociala medier. Det är idag lättare att 

skapa en kontakt med företagets kunder. Både Ivarssons21 och Sandows22 uppfattning 

                                                
15 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
16 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
17 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
18 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-11-21 
19 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
20 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
21 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
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stöds av Grönroos (2012) som förklarar att ny teknik har skapat en enklare medverkan 

där kunden snabbt kan tillgå företags kommunikation och tjänster. Det viktigaste för 

modeföretag är att fokusera på sina kunder enligt Jackson och Shaw (2009). Ivarsson21 

uppfattar att det just nu är trendigt för företag att bjuda kunden på event via sociala 

medier och antyder att det kommer utvecklas mer i framtiden.  

 

4.1.4 Fashion Tech 
Hur utvecklingen kan komma att utvecklas är svårt att förutspå enligt majoriteten av 

studiens respondenter. Enligt Grewal et al. (2017) kommer framtiden handla om 

teknikens utveckling och hur den kan komma att påverka handeln. Bergh23 förklarar att 

handel är något som människan sysslat med i urminnes tider och att det inte är något 

som kommer förändras. Tawakkoli Gunmalm24 tror att tekniken kommer att 

revolutionera shoppingen på sätt som vi aldrig tänkt på och det går inte att förutspå hur 

tekniken kommer att utvecklas. Även Ullman Sersé25 är inne på samma spår, hon 

nämner exempelvis hur tekniken kan underlätta e-handeln med hjälp av 3D-scanning av 

kroppen för att på så sätt kunna beställa hem rätt storlek. 
 

Bergh23 i sällskap med Tawakkoli Gunmalm24 framhåller teknik som en viktig del av 

klädbranschens framtid. Bergh23 talar om en underlättande teknik för e-handeln som 

redan existerar. Det innebär att kunden ska med hjälp av en kamera kunna testa kläder 

framför en bildskärm, att kunden skapar en outfit med kläder och accessoarer. Genom 

det kan kunden se hur kläderna sitter på, vilket enligt Blom26 idag är en problematik 

inom e-handeln. Hagberg (2016) beskriver det som en av anledningarna att handla i 

fysisk butik, att sinnena används på ett annat sätt som underlättar för ett köp. Även 

Sebald och Jacob (2018) beskriver en sensorisk butiksmiljön som något kunden 

uppskattar. Blom26 benämner det som en av de största frågorna för modekonsumenterna 

som handlar på internet, vad gör jag om plagget inte passar mig? Det är ett hinder inom 

e-handeln som måste fungera smidigt och Blom26 ror att tekniken är på god väg inom 

området. Tawakkoli Gunmalm24 inne på samma spår och talar om begreppet “fashion 

tech” vilket innebär att kläder och teknik integreras på olika sätt. Tawakkoli Gunmalm27 

talar mycket om att det spås att bli en stor del av framtiden, men berättar återigen att på 
                                                                                                                                          
22 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
23 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
24 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
25 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
26 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
27 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
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vilket sätt det kommer ske är oklart. Janonis et al. (2007) klargör att konsumenten får 

mer inflytande genom framväxten av digital teknik, vilket skapar en utmaning för 

företagen att följa med i utvecklingen och den intensiva konkurrensen. Blom28 tror att 

konsumtionen kommer att fortsätta flytta ut till nätet. 

 

4.2 Klämma och känna eller titta och klicka? 
4.2.1 Den fysiska butiken 
Easey (2009) nämner att olika distributionskanaler spelar en stor roll inom 

klädbranschen och Hagberg och Jonsson (2016) förklarar hur nya innovationer inom 

handeln har förändrat hur dagens affärer sker och även utformningen av 

distributionskanaler. Hagberg och Jonsson (2016) är dock tydliga med att fysiska 

butiker är det vanligaste alternativet när svenskar handlar, men att det hamnar i 

skymundan i och med e-handelns framfart. Författarnas teori stöds av Carin Blom28 men 

samtidigt förklarar hon: ”Klädbranschen är en av de branscher som har det tuffast 

idag, tillsammans med elektronik. Mode är en av de varor som handlas mest på nätet”. 

Gesica Tawakkoli Gunmalm27 menar att shoppingupplevelsen i fysisk butik kontra 

internet är en stor kontrast. Lave Bergh29 förklarar att fysiska butiker ger en mer social 

upplevelse och talar mer till konsumentens sinnen, vilket även Hagberg (2016) 

framhåller. Att kunden får testa och känna på produkter är något som de flesta 

respondenterna framhåller som en fördel med fysiska klädbutiker, men de är också 

överens om den tydliga stagnationen av köp i fysiska butiker i Sverige. Det tyder även 

Svensk Handels mätningar på, försäljningssiffrorna i fysiska klädbutiker minskar 

(Svensk Handel, 2017c). Till skillnad från e-handelsföretag talar Tawakkoli 

Gunmalm27, Blom28 och Maria Sandow30 om att fasta kostnader som, exempelvis hyror 

och personal, är en nackdel för den fysiska butiken. 
  

Emma Ivarsson31 förklarar att dagens utmaning för fysiska butiker är att inte bli ett 

skyltfönster, de måste lyckas hålla kvar kunden i butiken och se till att produkten 

handlas på plats och inte på internet. Ivarsson31 uppfattning stöds av Hagberg och 

Jonsson (2016) som framhåller att fysiska butiker står inför en utmaning där 

affärsmodeller kommer upplösas för att hitta nya sätt att attrahera samt behålla kunder. 

                                                
28 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
29 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
30 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
31 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 



  
 

36 

Lisa Söderholm32 berättar att digitaliseringen, det snabba modet och kundens beteende 

har ställt högre krav på fysiska butiker. Hon menar att när kunden idag väljer att besöka 

en fysisk butik istället för att näthandla så har kunden högre krav på service och 

inspiration. Det stöds av Easeys (2009) teori som beskriver dagens efterfrågan från 

konsumenter som splittrad och krävande. Vidare förklarar Söderholm32 att på grund av 

ett förändrat kundbeteende är det inte lika viktigt att gå in i en butik idag, vilket inte 

skapar samma personliga kontakt med kunden. Det ligger en utmaning i att få kunden 

till butiken. Ruobeis (2011) uppfattning är att fysiska butiker måste förbättra sin service 

och skapa mer personliga upplevelser för kunden.  
  

Ivarsson33 tror att butiken alltid kommer vara en viktig del av detaljhandeln eftersom 

kunden inte kommer vilja sluta besöka fysiska butiker, men att dess utformning kommer 

se annorlunda ut. Hon poängterar dock att fysiska butiker kommer växa enormt mycket 

tillsammans med e-handeln. Blom34 är inne på samma spår och beskriver att fysiska 

butiker måste arbeta med upplevelsen och säger samtidigt: ”Butiker har möjligheten att 

leverera en köpupplevelse i världsklass!”. Till skillnad från e-handeln får kunden varan 

direkt i handeln vid köp i fysisk butik, vilket är en stor fördel enligt både Blom34 och 

Sebald och Jacob (2018). Sandow35 förklarar att fysiska butiker kan ge en annan typ av 

service som inte fungerar inom e-handeln, men att den fysiska biten är det som ska 

prioriteras för att det ska fungera. En viktig aspekt är att människor gillar att träffas och 

därför är det enklare att tillföra attraktiva element för kund. Tawakkoli Gunmalm36 är 

inne på att det skulle kunna ske en motreaktion på e-handeln eftersom valmöjligheterna 

är enorma och kunden vill ha personlig service. Hon tror att vissa butiker kan behöva att 

satsa mycket mer på service och erbjuda kunden specialhjälp med shoppingen, det 

framhåller även Ruobei (2017) som en viktig aspekt i framtiden.  
 

Samtliga respondenter tror att konsumenten alltid kommer att ha ett behov av fysiska 

butiker, men flertalet tror att utformningen av dem kommer att ändras och anpassas till 

nya konsumentbeteenden. I enlighet med Kahn (2017) resonerar Blom34 att 

köpprocessen vanligtvis startar online men att köpet sedan sker i en fysisk butik. Rikard 

                                                
32 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
33 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
34 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
35 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
36 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
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Lundberg37 lyfter fram att i början av e-handelns utveckling byggdes hemsidan upp som 

en fysisk butik, men att företag nu ser hur kunden agerar på nätet och istället applicerar 

det till den fysiska butiken. Han menar att det inte är längre är produktuppdelat utan att 

företag mer delar in butikens produkter i olika stilar och att kategorier som exempelvis, 

“andra köpte även detta”, är något som kommer bli vanligare i den fysiska butiken. 

Även Bergh38 tror att fysiska butiker kommer att vara en del av framtiden, men att de 

kommer att minska i antal och att butikernas ytor kommer att minska. En stor 

förändring inom klädbranschen är enligt Tawakkoli Gunmalm39 butikerna, hon menar 

att varuflödet har förändrats och att det har luckrat upp tidigare affärsmodeller. Var det 

skickas, hur det skickas och hanteringen av produkter är något som måste ses över i 

framtiden. Hur varuflöden ska hanteras i framtiden är även något som Hagberg och 

Jonsson (2016) benämner som en viktig fråga inför framtiden. 
 
4.2.2 E-handeln 
Att handla online har idag blivit en del av vardagen för många konsumenter enligt 

Frostenson et al. (2017) vilket tyder på en av de stora förändringarna av 

konsumentbeteendet som e-handeln bidragit med. I enlighet med Floor (2009) uttrycker 

Sandow40 den geografiska friheten som en fördel med att handla online eftersom företag 

kan nå kunder över hela världen. Det går i linje med Söderholms41 argument att 

möjligheterna är enorma eftersom företagare kan bo och verka på en plats och samtidigt 

ha kunder över hela världen. Det menar även Hagberg och Jonsson (2016) som förklarar 

att det skapat möjligheter för nya företagare och även att befintliga företag har kunnat 

bredda sina kanaler med hjälp av e-handeln. Enligt Tawakkoli Gunmalm39 är förmånen 

med e-handeln att den har öppet 24 timmar om dygnet vilket gör att kunden alltid kan 

shoppa. Det nämner även Söderholm41 och menar att det har blivit tydligt att kunden 

gillar att handla på sena kvällar och helger och hon ställer frågan om det betyder att 

fysiska butiker måste ha längre öppettider för att hänga med i utvecklingen?  
  

Fysiska butiker är fortfarande det vanligaste alternativet enligt Hagberg och Jonsson 

(2006) men e-handelns tillväxt ökar varje år, vilket även Lundberg37 är tydlig med och 

enligt Blom42 är det tre delar som kommer att driva e-handeln framåt i framtiden, 

                                                
37 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
38 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
39 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
40 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
41 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
42 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
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företagets mognad, konsumentens mognad och utvecklingen av teknik. Med det menar 

hon att konsumenten har blivit mer mogen och van att handla på internet, att företag har 

förstått vikten av digitala kanaler och den tekniska utvecklingen går ständigt framåt. Det 

går i linje med Lantz (2014) argument att det kan vara svårt för företag inom 

detaljhandeln driva sitt företag om de inte finns på internet. Tawakkoli Gunmalm43 tror 

att vi bara är i början av e-handeln och att det är mycket som fortfarande måste 

utvecklas. Det är många hemsidor som idag måste uppdateras till det bättre men det 

finns potential på många plan inom e-handeln och därför tror Tawakkoli Gunmalm43 att 

e-handeln i åtminstone några år till kommer fortsätta att spricka upp. Även Ivarsson44 är 

inne på samma spår: “Men man får liksom ta en fråga och ett steg i taget. Som ett litet 

företag är det viktigt att slå armkrok med andra i nätverket för det är svårt att vara 

ensam i den här djungeln”. Ivarsson44 nämner att hon är mycket positiv till e-handelns 

utveckling och framväxt, men att det finns många frågetecken som måste rätas ut inom 

bland annat logistik, betalningar och frakt. Ivarssons44 resonemang är dock enligt 

Lammgård (2016) några av anledningar till e-handelns framgång.  
 

Majoriteten av respondenterna benämner sortimentet som en stor fördel med e-handeln. 

Bland annat säger Sandow45 att kunden får tillgång till mer via e-handel, att det finns ett 

enormt utbud. Det understryker även Blom42 och Anna Ullman Sersé46. Tawakkoli 

Gunmalm43 menar att e-handeln har skämt bort konsumenten som nu kan få vad som 

helst, när som helst och hur som helst. På grund av de oändliga valmöjligheterna tror 

Tawakkoli Gunmalm43 att det kommer behövas kompletterande tjänster inom e-

handeln. Hon talar om att det redan finns beställningstjänster där konsumenten får en 

stylist som väljer ut kläder baserat på konsumentens stil och att produkterna skickas 

hem som ett kit varje månad. Kunden går in på hemsidan fyller i frågor om stil, storlek, 

livsstil och favoritvarumärken och sedan sätter en stylist ihop ett paket med kläder som 

skickas ut. Hon menar att det redan existerar och att det kan bli större eftersom det finns 

så mycket att välja på idag och kunden orkar inte. Avslutningsvis förklarar Tawakkoli 

Gunmalm43 att det hela tiden kommer nya tjänster och lösningar inom e-handeln.  
  

                                                
43 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
44 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
45 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
46 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
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Möjligheterna att nå ut till en stor massa med få resurser är enligt Lundberg47 den 

främsta egenskapen med e-handeln. Enligt Nisar och Prabhakar (2017) har e-handelns 

öppnat upp möjligheter för företag runt om i världen att nå den globala marknaden och 

att det innebär att alla företag har samma chans att konkurrera med varandra. Det kräver 

dock att företaget är bra på att marknadsföra sig och sticka ut ur mängden poängterar 

Lundberg47. Ullman Sersé48 menar att det är enklare för en butik att få uppmärksamhet 

än vad det är för ett e-handelsföretag som många gånger måste köpa till sig 

uppmärksamhet. Nisar och Prabhakar (2017) tydliggör att utan e-handeln vore det 

nästan omöjligt för mindre företag att konkurrera med de stora företagen som finns idag 

och Frostenson et al. (2017) framhåller att e-handeln expanderat företagens marknader 

och skapat en större kundkrets. Även Ivarsson49 förklarar att samtidigt som e-handeln 

skapar stora möjligheter så är konkurrensen stenhård. Att vara digital betyder inte att 

företaget kommer synas och lyckas sälja. Om inte marknadsföringen sker på rätt sätt 

jämför hon det med att placera en fysisk butik i skogen. Men det är dock enligt 

Lundberg47 ett billigt alternativ att starta nya företag på. Han menar att det aldrig varit 

så enkelt att starta ett företag och e-handeln kostar inte något, men är även inne på 

samma spår som Ivarsson49 eftersom det är många företag som idag inte går runt. Att 

kunden hela tiden kan jämföra produkter via e-handeln har enligt Tawakkoli 

Gunmalm50 skapat illojala kunder. Att kunden i viss mån kan vara lojal mot 

varumärken, men inte mot butikerna. 
  

Att inte kunna klämma och känna på produkterna anser samtliga respondenter är en 

nackdel med e-handeln. Hultén (2014) förklarar att om kunden får känna, lukta och se 

produkterna leder det lättare till köp. Men Blom51 är tydlig med att det är något som e-

handeln hela tiden utvecklar och försöker bli bättre på. Det sker även en utveckling på 

den personliga kontakten via e-handeln, som flertalet av respondenterna talar om som 

obefintlig eftersom företag idag kan skräddarsy kommunikationen både innan och efter 

köp. Lundberg47 förklarar att en nackdel är att det är svårt att få ett ansikte av företaget 

via e-handeln och även att det är lätt för konsumenterna att skriva dåliga recensioner om 

de inte är nöjda. Söderholms52 uppfattning är att e-handel kan vara en generationsfråga 

                                                
47 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
48 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
49 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
50 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
51 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
52 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 



  
 

40 

eftersom det kan vara svårt för äldre näringsidkare att skaffa sig kunskapen som behövs 

för att starta en e-handel. Ur ett konsumentperspektiv stödjer Tawakkoli Gunmalm53 att 

e-handel ofta är en generationsfråga, unga konsumenter handlar mer på nätet än vad 

äldre konsumenter gör. 
  

Idag ligger det mycket fokus på priset enligt Sandow54 och det är något som e-handeln 

bidragit till. Sandow54 benämner prispressen som en negativ reaktion på e-handeln 

eftersom som det bidragit till lägre marginaler för företagen samt att priserna ständigt 

måste pressas. Ur ett kundperspektiv argumenterar Blom55 istället för att det är en 

positiv aspekt. Hon menar att låga priser blivit någon form av en hygienfaktor för 

kunden. Bergström och Fölster (2009) talar för att konkurrensen och prispressen är 

enorm inom klädbranschen eftersom stora kedjor pressar priserna och att klädbutiker 

också konkurrerar med sport- och fritidskläder.  
 

Lundberg56 klargör tillsammans med Söderholm57 och Tawakkoli Gunmalm53 vikten av 

att tekniken fungerar som den ska inom e-handel. Lundberg56 menar att kunden har låg 

toleransnivå till att något går fel på internet och Söderholm57 förklarar att dagens 

konsument värdesätter sin tid, vilket ställer högre krav på att allt måste gå snabbt och 

smidigt. Vidare menar Söderholm57 att minsta lilla tröskeln för konsumenten är farligt 

för företag och att beteendemönstret utvecklas mer till att allt ska gå snabbt och smidigt 

samt att konsumenten helst inte ska behöva prata med någon. Med det menar 

Söderholm57 att kunden idag väljer exempelvis en restaurang utefter vilka som erbjuder 

bokning online och att det även är applicerbart på klädbranschens kundtjänst.  

 

4.2.3 Showroom 
Schmidt och Ohlsson (2016) förklarar att det är viktigt att integrera konsumentens 

onlineupplevelse med en fysisk butik. Vidare diskuterar Frostenson et al. (2017) att 

företag bör kombinera olika kanaler för att finnas på flera marknader och på så sätt möta 

kundens behov. Lundberg56 tydliggör: ”Ska du lyckas inom digitala kanaler så måste du 

också finnas fysiskt”. I enlighet med Lundberg56 framhåller Bergh58 och Söderholm57 

vikten av fysiska butiker där kunden får klämma och känna på kläder, men tror att 

                                                
53 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
54 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
55 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
56 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
57 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
58 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
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utvecklingen går mot mindre butiksytor än de vi ser idag. Deras uppfattning stöds av 

Frostenson et al. (2017) som klargör att renodlade e-handelsföretag i allt större 

utsträckning väljer att komplettera med en fysisk butik. Vidare förklarar författarna att 

kunden oftast vill se, klämma och känna på produkter innan köp och menar att fysiska 

butiker många gånger kan användas som ett showroom. Bergh59 i sällskap med Blom60 

instämmer och tror att showrooms kommer att öka av den anledningen att företag måste 

visa upp sina produkter fysiskt. Samtidigt tror Ivarsson61 att showrooms kommer ta en 

ny form och kanske till och med att digitala showrooms kan utvecklas. 
  

Lundberg62 beskriver showrooms som en typ av marknadsföringskanal och istället för 

att lägga pengar på en helsida i en tidning kan företag lägga pengarna på ett showroom i 

en månad. Även Bell et al. (2015) beskriver showrooms som en marknadsföringsstrategi 

där företaget kan skapa medvetenhet och efterfrågan hos kunden. Vidare menar 

Lundberg62 att det blir ett annat typ av sätt att visa upp sitt varumärke på och via ett 

showroom kan kunden komma in, klämma, känna och prata samt även uppleva 

varumärket och bygga sin bild av det. Ivarsson61 är i enlighet med Lundberg62 om att 

showrooms är marknadsföring men ger ett annat perspektiv och menar att det är dyrt att 

ha en kollektion hängande bara för att visa upp den. För mindre och/eller okända 

varumärken kan det bli svårt att locka dit konsumenter, inköpare och press. 
  

Bell et al. (2015) förtydligar att ett showroom gör det möjligt för företag som enbart 

funnits online att skapa en medvetenhet och efterfrågan. Ullman Sersé63 i sällskap med 

Blom60 förklarar att showroom är ett komplement till kunden som inte gillar att shoppa 

online på grund av osäkerhet kring storlek, material och känsla. Det finns ofta en 

ovisshet av hur ett plagg framställs på bild kontra verkligheten och Ullman Sersé63 och 

Blom60 är eniga om att showrooms kan vara lösningen för den osäkra kunden. Dock 

undrar Ullman Sersé63 om kunden är nöjd med att gå därifrån utan sin produkt.  
 
4.2.4 Pop-up butiken 
Hagberg (2016) förklarar att pop-up butikens främsta egenskap är att skapa kännedom 

om företaget och dess produkter samt att kunna skapa personliga möten med kunden. 

Lundberg62 är i enlighet med Hagberg (2016) och poängterar att mötet med kunden blir 

                                                
59 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
60 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
61 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
62 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
63 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
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allt mer viktigt och Bergh64 menar att e-handelsföretag även bör möta sina kunder på ett 

fysiskt plan. Kim et al. (2010) framhåller att pop-up butiker kan främja ett varumärke 

eller en produktlinje och att det sker i mindre, fysiska lokaler vilket lockar människor 

eftersom fysiska möten är eftertraktat. Söderholm65 i sällskap med Ivarsson66 nämner 

också att företag som använder sig av pop-up butiker har möjlighet att synas på helt nya 

platser. Även Hagberg (2016) framhåller att pop-up butiker, likt showrooms, är ett sätt 

att skapa kännedom kring varumärket. Blom67 diskuterar möjligheten att främja sitt 

varumärkesbyggande eftersom den fysiska närvaron som en pop-up butik erbjuder 

skapar en trygghetsfaktor för konsumenten. Det är en enorm möjlighet för renodlade e-

handelsföretag att få synas samt testa olika kollektioner, ny yta eller nytt område för att 

se om det är rätt målgrupp. Hon berättar hur nischade företag haft pop-up butiker på 

flygplatser för att testa sina kollektioner samt få tillgång till det stora flödet med alla 

turister och på så sätt även nå en internationell publik.  
  

Lundberg68 diskuterar marknadsföringsmöjligheterna som en pop-up butik för med sig 

och det är även något som Surchi (2011) uppmärksammar. Författaren påstår att pop-up 

butiker är en av de viktigaste innovationerna inom marknadsföring och att det har 

skapat ett helt nytt verktyg för företag inom detaljhandeln. Blom67 tydliggör att 

kombinationen fysisk butik och e-handel stärker varandra. Hon tror att e-handelsföretag 

bör erbjuda sina produkter fysiskt på något sätt och poängterar att pop-up butiker är 

framförallt för att stärka varumärket. Sandow69 tror på pop-up butiker av den enkla 

anledningen att det är ett bra verktyg för en butik som inte vill knyta upp sig på lång tid, 

men samtidigt vill nå ut med sitt varumärke. Ivarsson66 och Ullman Sersé70 är eniga med 

Sandows69 tankegång och förklarar att pop-up butiker kan användas som 

uppseendeväckande marknadsföring. Lundberg68 instämmer och berättar att pop-up 

butiker kan hjälpa företag att testa marknaden samt skapa flöden och nya innovativa 

värden. Söderholm65 pratar om hur företag kan använda sig av pop-up butiker på ett 

spännande sätt och förklarar i och med den korta livslängden en pop-up butik har, kan 

företag förverkliga galna samt roliga idéer som kan leda till en ”snackis” och gratis 

publicitet. Ivarsson66 är i enighet med Söderholm65 och menar att det är viktigt att nå ett 

                                                
64 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
65 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
66 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
67 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
68 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
69 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
70 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
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nyhetsbehag för att folk ska bli intresserade. Söderholms71 och Ivarssons72 tankegång 

styrks av Picot-Coupey (2014) och Surchi (2011) som förklarar att den temporära 

butiken ofta sprids via media och word of mouth. Det är viktigt att starta stort berättar 

Ivarsson72. Genom att skapa en intresseväckande pop-up butik skapas en större 

möjlighet att nå så många konsumenter som möjligt på grund av tillfälligheten.  
  

Flertalet av respondenterna ser varierande fördelar med pop-up butiker och Söderholm71 

och Lundberg73 diskuterar hur pop-up butiker kan användas smart och anpassas efter 

säsong för att skapa en mer nyfikenhet bland konsumenterna. Lundberg73 förklarar att 

vissa saker inte säljer året runt, en cykel, som exempel, säljs inte i november och med 

pop-up butiker går det att anpassa sina produkter och försäljning efter högtider eller 

säsongsvis. Det går i linje med Bhardwaj och Fairhurst (2010) resonemang om att 

erbjuda rätt produkt vid rätt tillfälle och  på rätt marknad. Söderholm71 tydliggör att med 

en pop-up butik skapas nya möjligheter att finnas överallt och att företag kan följa 

säsongen samt befinna sig på oväntade platser. Vidare diskuterar Söderholm71 även 

möjligheterna för hur ett klädföretag kan använda sig av pop-up butiker och menar att 

de kan anpassa sin kollektion efter funktion och att företag som oftast finns som butiker 

inne i stadskärnan kan sätta upp en pop-up butik på, exempelvis, stranden och sälja sina 

strandkläder där istället. Företaget har större möjlighet att möta sina kunder på en 

annorlunda plats och i en mer avslappnad miljö samt att nya målgrupper går att nå, som 

vanligtvis kanske inte skulle besöka butiken inne i staden, men som kan lockas av det 

annorlunda som en pop-up butik erbjuder. Söderholms71 resonemang stöds av Normann 

(2000) som förklarar att företag kan bredda sitt koncept och på så sätt möta fler kunder. 

Sandow74 är också enig med Söderholm71 och Normann (2000) och menar att det går att 

nå en ny typ av målgrupp som rör sig i en viss miljö men poängterar dock att pop-up 

butiker kan leda till att företag inte hinner nå någon kundkrets. Ullman Sersé75 beskriver 

i enlighet med Sandow att det är svårt att skapa en regelbundenhet med pop-up butiker 

vilket gör att kundkretsen uteblir. Ullman Sersé75 ser dock positivt på upplevelsen en 

pop-up butik kan ge och Ivarsson72 poängterar att det tillfälliga sättet ”köp här och nu” 

gör kunden nyfiken.   

                                                
71 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
72 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
73 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
74 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
75 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
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Det är en utmaning med pop-up butiker menar Sandow76 men hon tror att det kommer 

utvecklas och komma fler nya koncept. Det finns alltid nya e-handelsaktörer som vill 

synas och möta sina kunder fysiskt. Picot-Coupey (2014) framhåller att pop-up butikens 

placering är betydande och placeringen ska går hand i hand med varumärket och dess 

värderingar. Lundberg77 är inne på samma spår som Picot-Coupey (2014) och förklarar 

att pop-up butiken kan användas som en utförsäljningsbutik för företag som inte vill 

blanda sina reaprodukter med det ordinarie sortimentet. Ivarsson78 är i enlighet med 

Lundberg77. Hon förklarar att företag kan sälja av överlager på en ny plats och genom 

det nå kunder som vanligtvis inte hade besökt butiken. Hon diskuterar också att kunden 

kan i vissa fall köpa att det är lite enklare och att det behöver inte vara lika riggat utan 

pop-up butiken är mer som en investering. Sandow76 håller med övriga respondenter 

och säger: “Det är ett flexibelt sätt och ju mer som är flexibelt, desto bättre”.  

 

4.2.5 Mobiltelefonen 
Mobiltelefonen har fått en stor betydelse för detaljhandeln förklarar Grewal et al. (2016) 

och används inte enbart som en försäljningskanal utan användningsområdena blir allt 

fler. Under intervjuernas gång lyftes mobiltelefonen fram som en viktig enhet för 

företag inom klädbranschen att finnas tillgänglig på. Tawakkoli Gunmalm79 förklarar att 

e-handeln bygger hela tiden på att kunden ska shoppa mera och helst hela tiden. 

Internetanslutna mobiltelefoner har möjliggjort kundens behov av att shoppa när, var 

och hur som helst klargör Hagberg et al. (2016) och Ivarsson78 i sällskap med 

Tawakkoli Gunmalm79 och Sandow76 framhåller att mobiltelefoner är den enhet vi 

surfar på mest idag. Mobiltelefonerna är en stor del av mångas vardag och vi finns inte 

framför datorn på samma sätt längre. Blom80 förklarar att det är viktigt att företagens 

hemsidor är mobilanpassade idag. Sandow76 instämmer med Blom80 och förklarar att 

sajter som inte är mobilanpassade får en lägre sökträff på Google. Sandows76 förklaring 

stöds av Lantz (2014) som tydliggör att e-butiker måste anpassa sig efter det mobila 

surfandet. Det ska vara lätt för kunden att e-handla menar Ivarsson78 och Sandow76 

förklarar att den största utmaningen har varit att göra mobilsurfandet smidigt för 

konsumenten. Lantz (2014) stödjer Ivarsson81 och Sandows82 tankegång och tydliggör 

                                                
76 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
77 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
78 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
79 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
80 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
81 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
82 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
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att kundprocessen bör vara enkel hela vägen för att upplevelsen ska bli så bra som 

möjligt. 
 

Sandow82 tror att användandet av mobila enheter kommer att öka och framhåller att för 

10 år sedan fanns det inte en tanke på att smartphones skulle bli så stort. Bergh83 jämför 

det mobila användandet som en enhet för informationssökande. Kunden kan idag både 

snabbt och enkelt jämföra priser samt modeller via mobiltelefonen vilket hjälper kunden 

att fatta beslut lättare. Det stöds av Priporas et al. (2017) som förklarar att mobilen kan 

ses som en rådgivare som kan visa information och rekommendationer. Sandow82 

instämmer med Berghs83 uppfattning och framhåller att den digitala utvecklingen har 

varit bra och att det styr handeln till butikerna. Rabatt- och medlemserbjudanden 

skickas mer eller mindre dagligen ut till konsumenter och det gör konsumenten aktiv. 

Blom84 instämmer med föregående respondenter men ger också ett annat perspektiv och 

förklarar att mobiltelefonen inte bara används som ett verktyg för research. Hon menar 

att vi handlar mer obehindrat idag och det mycket tack vare mobiltelefonen. 
  

Bergh83 tar upp utvecklingen för applikationer och Hagberg et al. (2016) förklarar hur 

mobiltelefonens frammarsch har drivit utvecklingen av applikationer framåt. Lantz 

(2014) framhåller också hur applikationer kan stärka konsumentens lojalitet till 

företaget. Bergh83 förklarar hur applikationer gjort det lättare samt mer säkert för 

kunden att handla och betala via mobiltelefonen. Hagberg et al. (2016) styrker Berghs83 

tankegång och framhåller att applikationer utöver shopping och betalning även används 

för att hitta inspiration. Sandow82 instämmer med Bergh83 och Hagberg et al. (2016) och 

förklarar hur konsumenter använder mobiltelefonen för att surfa runt och kolla vad det 

finns för produkter i hopp om att bli inspirerad. Söderholm85 framhåller även att butiker 

idag får hjälpa kunden att beställa produkter via mobiltelefonen för att sedan hämta 

paketet i butik. Där kan kunden prova och byta storlek samt även returnera. Lantz 

(2014) instämmer med Söderholm85 och poängterar att det är viktigt att företag ser sin 

applikation som ett komplement till webbutiken, för att skapa ytterligare en kanal. 

Ivarsson81 är enig med Lantz (2014) men ger också ett annat perspektiv och menar att 

det finns ju alltid konsumenter som inte använder sig av mobiltelefon och att det 

                                                
83 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
84 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
85 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
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handlar om en generationsfråga. Det är viktigt att det finns handelsplatser för alla att 

mötas på. 

 

4.2.6  Upplevelsen i centrum 
Paul och Rosenbaum (2017) påpekar att e-handelsföretag idag väljer att utöka sin 

handel till fysiska butiker och att det är ett tecken på att fysiska butiker inte kommer att 

försvinna utan att de för tillfället är i en omvälvande förändring. Ingen av studiens 

respondenter trodde att fysiska klädbutiker kommer att försvinna, men kopplat till Paul 

och Rosenbaums (2017) teori berättade flera respondenter att fysiska butiker redan har 

utvecklats och även hur de kan komma att utvecklas. I enlighet med författarna nämner 

Söderholm86  att det idag gäller för företag att se vad som kan erbjudas förutom kläder, 

att företag idag måste komplettera med tjänster som underlättar kundens köpprocess. 

Söderholm86 i sällskap med Ivarsson87 och Ullman Sersé88 upplyser om befintliga 

klädbutiker som öppnat upp caféer som en del av butiken och därmed har skapat en 

annan typ av upplevelse för kunden. Ivarsson87 beskriver det som att butikerna inte bara 

blir till för handel, utan blir mer som mötesplatser där andra typer av upplevelser 

skapas. Det är även något som Tawakkoli Gunmalm89 tror kommer utvecklas mer i 

framtiden, att företag försöker skapa upplevelser i butiker. För att göra kunden nöjd och 

lojal samt skapa kundvärde är det enligt Jüttner et al. (2013) viktigt för företag att 

fokusera på kundens upplevelse då det finns en koppling däremellan. I linje med 

Bergh90 beskriver Sandow91 och Lundberg92 hur upplevelser redan blivit en stor del av 

Sveriges köpcentrum, där det finns en uppdelningen mellan butiker, restauranger och 

underhållning. Bergh90 nämner också att det är något som blivit vanligare i 

stadskärnorna, vilket skapar en annan typ av upplevelse. Ivarsson87 menar att det idag 

gäller att hitta andra sätt att få kunden att handla i butik, vilket både Söderholm86 och 

Tawakkoli Gunmalm89 är eniga om och poängterar att det måste bli mer intressant att gå 

in i en butik samt att företag måste idag vara kreativa.  

 

                                                
86 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
87 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
88 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
89 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
90 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
91 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
92 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
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4.3 Hållbarhet idag och i framtiden 
4.3.1 Hur mycket får hållbarhet kosta? 
Enligt Easey (2009) är det idag svårt för återförsäljare att tänka långsiktigt på grund av 

att konsumenten är krävande. Samtidigt som återförsäljaren ska förhålla sig till mindre 

lager så ska de samtidigt erbjuda olika stilar och tyger på kläderna och Maria Sandow93 

förklarar: “Samtidigt har vi den starka konsumenten som säger att den vill ha koll på 

produktionen och dess innehåll men samtidigt beställer man hem saker från Kina utan 

att veta vad det innebär”. Hon menar att priset avgör om det är värt att handla hållbart 

eller inte. Gwilt och Rissanen (2011) stödjer Sandows93 uppfattning och förklarar att en 

stor utmaning för modebranschen är att sammanfläta låga priser och hållbarhet. Lisa 

Söderholm94 är inne på samma spår, hon nämner att konsumenten har höga krav på 

hållbarhet men samtidigt vill ha låga priser, vilket skapar en problematik. Det blir svårt 

att vara det första företaget att arbeta mer hållbart, eftersom det även innebär att det 

företaget kommer behöva höja priserna. Det viktigaste för kunden är priset på varorna 

enligt Svensk Handels hållbarhetsundersökning men samtidigt är det fortfarande 61 

procent som vill konsumera hållbart (Svensk Handel, 2016). Gesica Tawakkoli 

Gunmalm95 tror att hållbarheten är en förutsättning för framtida konsumtion och det 

kommer inte räcka med att kunden vill handla hållbart. Lisa Söderholm94 nämner att 

inom klädbranschen är hållbarhet redan en stor fråga som företag idag arbetar febrilt 

med, men att det är problematisk på grund av att det är en stor och svår fråga. 
 

Emma Ivarsson96 nämner att klädbranschen var ganska sena i hållbarhetsfrågorna i 

jämförelse med andra branscher, men är också enig med Söderholm94 att det just nu är 

mycket fokus på hållbarhet, miljö och innovation. Konsumentens medvetenhet och 

kunskap om hållbart mode har enligt Henninger et al. (2016) ökat. Vidare menar 

Söderholm94 att det är en viktig fråga för framtiden och hon tror att inom en snar 

framtid kan det komma riktlinjer från politiskt håll om hur det kan hanteras. Kraven 

som ställs idag är mestadels från konsumenten och därför tror Söderholm94 att det 

kommer ställas krav från politiker som företag måste följa. Det är även i linje med 

Ivarssons96 uppfattning där hon tror att restriktioner om hållbarhet kan komma att bli ett 

faktum i framtiden, exempelvis på hur mycket som får produceras, hur mycket 

miljöutsläpp och hur mycket som får fraktas. Ivarsson96 talar om att det sker utveckling 

                                                
93 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
94 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
95 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
96 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
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inom området hela tiden och att hon tror att det kommer leda till något positivt. Vidare 

menar Ivarsson97 och Sandow98 att dagens konsument söker transparens kring hur 

produktionen går till och vill veta mer om arbetsvillkor, produktion och exporten. Det är 

något som Ivarsson97 tror kommer komma mer inom klädbranschen då det är något som 

redan tagit fart men hon menar att det är en bit kvar. 
 

Ivarsson97 förklarar: “Vi har en överproduktion i världen idag och som sagt, det här 

fraktandet fram och tillbaka är en nöt att knäcka”. I och med e-handeln talar både 

Tawakkoli Gunmalm99 och Ivarsson97 om en överproduktion som på något sätt måste 

minska. Ivarsson97 nämner en framtida problematik i att strukturera klädlager och 

dagens överproduktion på ett kostnadseffektiv och hållbart sätt. Det är en stor utmaning 

för klädbranschen och i kombination med att hela handeln på det digitala planet 

lavinartat ökat. En av lösningarna till det skulle enligt Tawakkoli Gunmalm99 kunna 

vara att kunden får vänta på sina produkter för att de ska produceras efter beställningen 

för att undvika överproduktion. Precis som Söderholm100 tidigare nämnt anser 

Ivarsson97 att hållbarhet är en stor fråga inför framtiden till följd av att vi inte kan 

konsumera som vi gör idag. Tawakkoli Gunmalm99 tror att branschen behöver titta ur 

ett miljöperspektiv och kolla hur företag gör nu. Är det de bästa alternativet för miljön 

eller är det bättre om folk åker till shoppingcentrum och sköter sin handel där? 

 

4.3.2 Den stora returfrågan 
Tawakkoli Gunmalm99 förklarar hur e-handlare säljer mer idag samt hur omsättningen 

ökar men att en del har problem med lönsamheten och faktorer som påverkar är bland 

annat frakt och retur. Lammgård (2016) förklarar att gratis frakt och fria returer är 

aspekter som underlättar kundens köpprocess via e-handel. Lave Bergh101 i sällskap 

med Anna Ullman Sersé102 menar att konsumenter som shoppar via e-butiker oftast 

beställer hem ett x antal storlekar och färger av samma plagg för att sedan ha ett 

provrum hemma. Tawakkoli Gunmalm99 är inne på samma spår som Bergh101 och 

Ullman Sersé102 och framhåller att returhanteringen är en stor kostnad för e-

handelsföretag. Alla returer som tas emot ska packas om och strykas för att kunna sälja 

vidare igen och  Bergh101 är tydlig med att returer inte får missbrukas. Enligt Hjort et al. 
                                                
97 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
98 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
99 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
100 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
101 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
102 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
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(2013) är returer svårt att hantera för företag inom e-handeln eftersom de inte går att 

förutse och påverkar hanteringen av produkterna. Tawakkoli Gunmalm103 förklarar hur 

vissa e-handelsföretag vill att kunden ska beställa över vissa summor för att försäkra sig 

om att kunden eventuellt behåller något av det dem beställt. Ullman Sersé104 ger ett 

annat perspektiv och menar att de kunder som anses vara riktiga ”high-returnes” oftast 

är väldigt lönsamma kunder. Vidare tar Ullman Sersé104 upp en ny typ av service som 

redan används av ett fåtal företag i Europa. Där erbjuder e-butiker hemleverans av 

kläder och kunden har 15 minuter på sig att prova produkterna. Är det något kunden 

inte vill ha så lämnar de tillbaka produkten/produkterna direkt till budbilen. Tawakkoli 

Gunmalm103 förklarar hur detaljhandeln och teknikutvecklingen har samverkat och 

menar att logistiken hanteras på ett mycket snabbare och smidigare sätt idag. Bergh105 

instämmer, han menar att varor bör levereras snabbt och anser att fria returer är det 

tyngsta konkurrensmedlet för e-butiker.  

 

Ivarsson106 i sällskap med Tawakkoli Gunmalm103 förklarar att allt fraktande fram och 

tillbaka inte är hållbart för varken våra vägar eller miljön. Hon menar att problem kring 

hållbarhet måste lösas för att kunna underhålla den digitala utvecklingen. Lammgård 

(2016) är inne på samma spår och menar att gratis frakt och fria returer inte är hållbart 

ur varken ett ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv. Tawakkoli Gunmalm103 tar upp 

problemet med hur halvfulla budbilar kör in i storstäder för att leverera till en person 

eller en butik. Ivarsson106 är i enlighet med Tawakkoli Gunmalm103 och förklarar att 

företag måste bli bättre på att leverera till kundens närmsta ombud. Vidar diskuterar 

Ivarsson106 i sällskap med Tawakkoli Gunmalm103 att de tror att bolag jobbar för att 

hitta nya lösningar genom att bolagen samkör mer. Tawakkoli Gunmalm103 tror också 

att varumärken kommer samarbeta på olika sätt, hon menar att företag kanske inte 

behöver konkurrera om leverans. Hon framhåller också att det är en sak att producera 

miljövänligt, men sen när frakt och returer ska till blir det inte hållbart på den fronten. 

Ivarsson106 undrar när slutkundens ansvar slutar samt när företag inte längre ska kunna 

servera kunden med en leverans på en eller två dagar. Tawakkoli Gunmalm103 är i 

enlighet med Ivarsson106 och tror att det kommer komma restriktioner kring ett hållbart 

leveranssätt. Ullman Sersé104 förklarar hur vissa ombud idag har provhytter vid 

                                                
103 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
104 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
105 Lave Bergh, centrumchef på Kvasten Kalmar och Linnégallerian Växjö, telefonintervju 2017-11-20 
106 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
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postutlämningen för att kunden ska kunna prova sina produkter och ha möjlighet till en 

snabb retur. Ivarsson107 menar dock att kunden inte ska kunna förvänta sig att få 

leverans inom en timme. Vidare diskuterar även Ivarsson107 att vi kanske blir tvingade 

att fundera över det vi beställer hem, det är inte hållbart att beställa hem flera plagg i 

olika storlekar och färger för att sedan bara välja en produkt och skicka tillbaka resten. 

Även Lammgård (2016) förklarar att det är ett problem som inte uppstår i samma 

utsträckning i fysiska butiker. Ivarsson107 framhåller att det är dags att fundera på vilket 

ansvar vi som kunder har i det här på grund av den överproduktion vi har i världen idag.  

  

Rikard Lundberg108 framhåller att e-handeln är här för att stanna och tror att det kommer 

komma nya samt bättre sätt att testa och returnera kläder på. Tawakkoli Gunmalm109 

instämmer med Lundberg108 och diskuterar hur ”avatarer” kan komma att utvecklas. 

Genom sin egen avatar går det att slumpa kläder och stilar. Tawakkoli Gunmalm109 tror 

att det är ett sätt att få ner returhanteringen på. Söderholm110 nämner också hur företag 

kan arbeta annorlunda med frakt och returer genom samarbeten så att kunden kan hämta 

samt returnera varorna i butik. Hon menar att företag som säljer samma varumärken kan 

samarbeta så att kunden kan hämta ut sina produkter där istället för att internationella 

företag ska behöva frakta produkterna över atlanten. Tawakkoli Gunmalm109 i sällskap 

med Blom111 instämmer och menar att det kommer bli andra typer och lösningar av 

uthämtning samt utlämningsställen. Tawakkoli Gunmalm109 framhåller att 

köupplevelsen bör ske i butiken och inte på ett utlämningsställe eftersom en kö i butiken 

skapar möjligheter till shopping i just kön genom väl utplacerade produkter som drar till 

sig intresse. Vilket går i linje med Ruobeis (2011) uttalande om att fysiska butiker ska 

ge en personlig upplevelse, något som inte e-handeln kan göra.  

 

4.4 Varumärkets betydelse 
4.4.1 Varumärket 
Lisa Söderholm110 berättar: “Jag tror att vi kommer se många nya företag och profiler 

som skapar nya varumärken. Det finns redan idag och det tror jag kommer finnas mer i 

framtiden”. Enligt Kastanakis och Balabanis (2012) använder konsumenten varumärken 

för att forma en önskad bild av sig själv vilket konsumenten även gör genom bilder och 

                                                
107 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
108 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
109 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
110 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
111 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
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olika stilar som varumärket står för, vilket kan appliceras till Söderholms112 citat. 

Vidare menar Söderholm112 att varumärket i många fall istället kan komma att bli en 

person, att dagens varumärken kommer att jobba mer med profiler än med själva 

varumärket. I linje med det menar Hines och Bruce (2007) att dagens konsument vill 

köpa unika kläder som uttrycker status, känns personliga och reflekterar kundens 

klädsmak. Rikard Lundberg113 pratar om att företag måste skapa ett varumärke och få 

sin målgrupp att bli fans och ett sätt att göra det på är genom samarbeten med 

ambassadörer och influencers. Anna Ullman Sersé114 berättar att varumärket kan spridas 

genom att skicka produkter till, exempelvis, bloggare som de får testa och sedan kan 

skrivas ut till läsarna. Dock talar även Ullman Sersé114 om att det är något som blivit 

väldigt stort. Idag är det inte bara klädbranschen som konkurrerar om influencers, utan 

att alla branscher vill sprida sitt varumärke på det sättet. I enlighet med Söderholm112 

berättar Ullman Sersé114 att filmer har blivit ett nytt sätt för klädbranschen att 

marknadsföra sig på. Genom film kan kunden kan se hur kläderna sitter i rörlig bild, bli 

inspirerad och sedan kan shoppa kläderna. Det är något som Söderholm112 tror kan 

komma att utvecklas i framtiden, att exempelvis, TV-serier kan bli ett nytt sätt att sprida 

sin produkter. Kunden kan sitta hemma, se var produkterna som visas är ifrån och sedan 

köpa via internet. Vidare talar Ullman Sersé114 om att det är ett sätt för klädföretag att 

möta sin målgrupp, vilket enligt Easey (2009) är en viktig kärna i ett företags 

positionering, att skapa en produkt och sedan skräddarsy marknadsföringen för att nå 

målgruppen.  

 

Kundens beteende har påverkats av globalisering, ökade kundkrav och mer fokus på 

service, vilket även präglar dagens konkurrenskraftiga värld enligt Parment (2008). 

Gesica Tawakkoli Gunmalm115 tror att framtiden inom klädbranschen kan komma att 

vara mer uppbyggt på samarbeten. Hon talar om hybrider som redan blivit en liten del 

av marknaden, små varumärken som kommer in och designar för stora varumärken 

exempelvis. Det finns en möjlighet att olika varumärken, som vänder sig till samma 

målgrupp, kan samarbeta och öppna upp någon form av showroom. Samarbete är en 

trend som kommer fortsätta att utvecklas och företag kommer att hitta nya samarbeten 

och sätt att utföra dem på tror Tawakkoli Gunmalm115. En annan syn på framtiden 

                                                
112 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
113 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
114 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
115 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 



  
 

52 

framhåller Carin Blom116 som tror att varumärken kommer att bli mer självständiga och 

inte använda sig av återförsäljare. De kommer istället att rikta sig mot konsumenten och 

på så sätt få en direkt försäljning.  

 

Enligt Tawakkoli Gunmalm117 kan varumärket ofta vara svårt att förmedla via internet, 

vilket är till en fördel för den fysiska butiken. Hon menar att upplevelsen blir 

annorlunda mot den som kunden får på internet. Parment och Ottosson (2013) klargör 

att företag bör lägga vikt vid utformning av varumärken. I linje med Tawakkoli 

Gunmalm117 anser även Lundberg118 att en nackdel med e-handeln är att kunden inte får 

ett ansikte av företaget, det är svårt att förmedla en personlig känsla och även att det är 

svårt att leverera service. Emma Ivarsson119 är inne på samma spår eftersom fysiska 

butiker får en kontakt med kunden och kan på ett enklare sätt möta kundens behov 

vilket bygger upp varumärket på ett sätt som inte e-handeln kan. Grime (2007) klargör 

vikten av personalen på butiksnivån eftersom det är dem som förmedlar varumärkets 

identitet till kunden. 

 

4.4.2 En sömnlös lösning 
Krafft (2010) förklarar att kräsna konsumenter driver detaljhandeln idag och därför är 

det viktigt att företag sticker ut ur mängden. För att skapa konkurrensfördelar var 

respondenterna överens om att det ligger en stor vikt i att integrera sina 

distributionskanaler. Söderholm120 nämner: “Konsumenten har så höga krav och alla 

hinder måste vara så små som möjligt”. Även Lundberg118 stödjer detta: “Jätteviktigt 

att idag integrera sina fysiska och digitala kanaler, det är avgörande”. Företag måste 

idag förstå att kunden står inför valet av flera varumärken och dess produkter att 

spendera pengar på, därför är det enligt Sorensson (2009) viktigt att ett företags 

erbjudande sticker ut ur mängden. Tawakkoli Gunmalm117 poängterar att kunden idag 

vill ha en sömlös upplevelse, de vill kunna e-handla för att sedan lämna tillbaka 

kläderna över disk. Den svenska klädbranschen har enligt Söderholm120 lyckats hyfsat 

bra i nuläget med att integrera sina distributionskanaler, men hon klargör att 

varumärken inte längre kan leva på gamla meriter. Nya företag skapas dagligen och de 

företag som inte är med och utvecklar det digitala kommer att bli utkonkurrerade av mer 

                                                
116 Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert på PostNord, telefonintervju 2017-12-06 
117 Gesica Tawakkoli Gunmalm, affärsutvecklare på Fashion INK, telefonintervju, 2017-11-21 
118 Rikard Lundberg, grundare och VD för Pop up Agency, personlig intervju 2017-11-22 
119 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
120 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
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tekniska företag. Även Janonis et al. (2007) klargör att digital teknik har gjort kunden 

mer inflytelserik och det skapar utmaningar för företag i dagens intensiva konkurrens. 

Ivarsson121 nämner att till följd av digitaliseringen behöver nya affärsmodeller kring 

butiker skapas för att dem ska överleva och för att få ihop helhetslösning.  

 

I dagens skiftande landskap är det enligt Schmidt och Ohlsson (2016) viktigt att väva 

samman kundens onlineupplevelse med varumärkets fysiska butik för att på så sätt vara 

konkurrenskraftig. Det stödjer även Grewal et al. (2017) som menar att online- och 

offlinehandeln är två aspekter som måste gå hand i hand. Enligt Ullman Sersé122 ligger 

det en problematik i denna typ av integration, vilket är att ha korrekta lagersaldon. För 

att kunden ska kunna handla på nätet och exempelvis hämta ut produkten i butik måste 

butikens lagersaldo vara korrekt och här ligger svenska klädbranschen efter. Dock 

nämner Ullman Sersé122 en lösning på problemet som redan har etablerat sig på några 

klädbutiker i Europa. Genom ett RFID-chip kan klädföretag idag scanna sina varor, se 

var de ska hänga och även hur många plagg som finns i butiken. Att lyckas integrera 

sina online- och offlinekanaler till en helhet skapar enligt Ailawadi och Farris (2017) 

förbättrade distributionskanaler. Även Maria Sandow123 ser problematiken och förklarar  

att det alltid varit en stor investering för företag att satsa på integrerade kanaler. Hon 

tror dock att det något som kommer att växa eftersom den tekniska utvecklingen både 

har skapat billigare alternativ och förenklat processen. För att fysiska butiker ska 

överleva menar Ivarsson 121i enligt att företag måste anpassa sig kring digitaliseringen 

och hitta nya affärsmodeller, exempelvis för att kunna lämna ut e-handelsvaror över 

disk i butiken. Söderholm124 anser att problematiken ligger i kunskapsbristen och säger: 

“Bara se på de stora företagens styrelser, hur gamla och digitala är dem”? Hon menar 

att det idag inte går att göra som företag alltid har gjort, utan företaget måste förnyas 

och kompetens måste bytas ut. Frostenson et al. (2017) förklarar hur företag måste 

förstå vikten av omnikanaler eftersom kundens interaktiva relation till företag idag 

skapar ett behov.  

                                                
121 Emma Ivarsson, affärsutvecklare på Fashion INK Borås, telefonintervju 2017-12-04 
122 Anna Ullman Sersé, Head of Business Development på Qliro Group, personlig intervju 2017-11-22 
123 Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil, telefonintervju 2017-11-29 
124 Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City, personlig intervju 2017-11-30 
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5 Slutsats 
 
 
I det avslutande kapitlet besvaras först studiens två forskningsfrågor och sedan syftet. 
Resultatet har sin grund i vår teoretiska samt empiriska analys och kommer ge klarhet i 
klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Avslutningsvis presenteras praktisk 
betydelse samt förslag på vidare forskning inom ämnet.  
 
 
5.1 Besvarande av forskningsfrågor 
Vårt syfte med arbetet har varit att undersöka utvecklingen av olika distributionskanaler 

samt framtida förändring inom klädbranschen och studien har tagit utgångspunkt ur ett 

företagsperspektiv. Utifrån syftet formades två forskningsfrågor med fokus på 

klädbranschens och distributionskanalernas förändring som besvaras nedan.  

  

1. Vad är karakteristiskt för distributionskanalerna inom dagens klädhandel? 

 

Under arbetets gång har flera tendenser blivit påtagliga. En tydlig aspekt är 

digitaliseringens påverkan på hela klädbranschen och dess distributionskanaler. Det har 

ändrat förutsättningarna för fysiska butiker och skapat en oro för framtiden vilket har 

lyfts fram flertalet gånger under studiens gång. De vanligaste, och mest självklara, 

karaktäristiska aspekterna av e-handeln är det oändliga sortimentet, enkelheten och att 

kunna shoppa tjugofyra timmar om dygnet. För fysiska butiker är det servicen, 

möjligheten att kunna känna och klämma och få en personlig kontakt. En 

återkommande faktor är vikten av att finnas digitalt idag, det har kommit att bli ett 

måste för klädföretag. Även hållbarhet präglar dagens distributionskanaler, kunden 

kräver att företag ska arbeta med miljön.  

  

Förutom ovannämnda återkommande inslag vill vi lyfta fram vikten av fysiska butiker 

och dess betydande plats i samhället som en intressant aspekt. Människan är i behov av 

personliga möten och service som fysiska butiker erbjuder. Studien tyder tydligt på att 

fysiska butiker alltid kommer vara en del av handeln, men att det redan har skett en 

förändring och kommer att förändras ytterligare. En intressant aspekt som framkommit 

är utformningen av fysiska butiker. Idag behöver det inte vara traditionella butiker som 

endast ska antas som fysiska butiker utan fenomen som pop-up butiker och showrooms 

har växt fram ur digitaliseringen. Hagberg (2016) framhåller att pop-up butiker är något 

som blivit populärt för e-handelsföretag men det har framkommit att det också är ett sätt 
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för redan etablerade och populära varumärken att skapa mer kännedom och möta nya 

målgrupper. Genom att öppna upp tillfälliga butiker på oväntade platser, exempelvis på 

en strand, får företag uppmärksamhet och når nya kunder.  

  

I linje med det kan vi av studien konstatera vikten av e-handeln inom den svenska 

klädbranschen. Dock har det flertalet gånger framkommit i enlighet med Frostenson et 

al. (2017) och Parment och Ottosson (2013) att renodlad e-handel även måste finnas 

fysiskt. Att fysiska butiker bör finnas digitalt är en självklarhet, men att e-handeln måste 

visa sig på fysiska platser har blivit tydligt i studien. Kunden söker idag sömlösa 

lösningar och e-handeln har blivit en så pass stor del av klädbranschen att fysiska 

butiker och e-handeln måste finnas och verka tillsammans. Vi ser att följande typ av 

integration är ofrånkomligt idag, kunden har högre krav och kräver att det ska erbjudas. 

Samtidigt utvecklas tekniken ständigt vilket skapar ännu mer möjligheter och 

anledningar till att integrera sina kanaler. Att integrera sina kanaler har lyfts fram som 

en svår utmaning och stor investering vilket gör att företag inte väljer att genomföra det. 

Baserat på teori och empiri anser vi dock att det är en så pass viktig aspekt av 

klädbranschen att företag kommer behöva genomföra det för att överleva den hårda 

konkurrensen.  

  

E-handelns fördelar, som exempelvis stort sortiment och att det alltid är öppet, har 

förändrat kundens beteende och därmed bidragit till större krav på fysiska butiker. 

Kompletterande tjänster till själva huvudprodukten inom klädbutiker är något som har 

blivit allt vanligare och skapar ett annat värde enligt Parment (2006). Service har alltid 

varit en viktig faktor för företag, men i dagens klädhandel har det blivit extra påtaglig. I 

studien har det flertalet gånger framkommit att service spelar en större roll i fysiska 

butiker än vad det tidigare gjort. Dels för att kunden idag behöver nya anledningar att 

besöka fysiska butiker istället för att handla online. Det är inte längre huvudprodukten, 

alltså kläder, som står i centrum utan kompletterande tjänster som underlättar kundens 

köpprocess som har blivit allt viktigare. En intressant aspekt som inte har framkommit i 

samma utsträckning som service i fysiska butiker är att service inom e-handeln också 

spelar en stor roll. Kunden är otålig och tolererar inte misstag inom e-handeln, om något 

går fel eller går för långsamt förlorar företaget den kunden. Det är lättare att lösa 

misstag med personlig kontakt vilket innebär att företag som verkar offline måste  

erbjuda en annan typ av service. Att alltid vara tillgängliga, lätta att kontakta och 
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flexibla spelar en betydande roll inom både fysiska butiker och inom e-handeln. Det blir 

tydligt att resultatet går i linje med Jackson och Shaw (2009) som förklarar att det 

viktigaste för ett modeföretag att fokusera på är sina kunder. 

 

Sammantaget som svar på första forskningsfrågan kan vi, baserat på studien, konstatera 

att integrerade distributionskanaler där e-handeln och fysiska butiker samverkar är mer 

eller mindre ett måste samt även att service blivit alltmer betydelsefullt både online och 

offline. Slutligen lyfts upplevelsen i fysiska butiker upp som en viktig aspekt eftersom 

kunden söker mer än en köpupplevelse för att idag besöka en butik. 

 

2. Hur anser representanter för handeln och konsulter inom området att fysiska 

butiker och e-handeln kan komma att utvecklas i framtiden? 

 

Tydliga mönster som framkommit under arbetets gång är att framtiden inte går att 

förutspå, men att mycket tyder på att e-handeln kommer fortsätta att öka. Även att 

mobilen blir en allt mer vanlig kanal och därmed kommer vara en stor faktor till e-

handelns fortsatta tillväxt. Samtidigt tyder inget på att fysiska butiker kommer att 

försvinna, men att deras utformning kan komma att förändras, exempelvis genom att 

butiksytorna blir mindre. 

  

För att komma in på djupare aspekter ligger det redan idag en stor vikt vid att integrera 

sina distributionskanaler och baserat på studien kan vi konstatera att det kommer bli allt 

viktigare i framtiden. Det går hand i hand med Frostenson et al. (2017) teori om att en 

kombination av olika kanaler betyder att företaget finns på olika marknader och kan på 

så sätt möta kundens behov. För att kunna vara med och konkurrera i framtiden anser vi 

att det är ett måste. Studien tyder även på att det kommer vara viktigt att kunna beställa 

sina kläder på internet och sedan hämta ut produkterna i butik istället för på postens 

utlämningsställen. RFID chip har under studien lyfts fram som en lösning på butikens 

problem att ha ett korrekt lagersaldo, vilket kan vara en anledning till att 

onlinebeställningar inte går att hämta ut i butik. Med hjälp av ett RFID chip på 

produkterna i den fysiska butiken förenklas integrationen genom att det blir enklare att 

kontrollera lagersaldot vilket är en fördel för både företaget, kunden och miljön. Det har 

också framkommit att personalen i fysiska butiker kan öka servicen genom att hjälpa 

kunden beställa kläder via internet för att få varor som inte finns i butik.  
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Tekniken har lyfts fram som en viktig faktor inom den svenska klädbranschens fortsatta 

utveckling. Hur det kan komma att påverka handeln går inte att förutse, men under 

arbetets gång har flera tekniker som redan finns i andra europeiska länder tagits upp och 

det kan troligtvis bli en del av den svenska klädhandeln. Tekniken som framkommit har 

till största del lyfts fram som nya, förbättrade lösningar till e-handeln. En nackdel med 

e-handeln är att kunden inte kan prova kläderna innan köp och här pekar studien på att 

vi kommer få se en lösning. Det finns redan tekniker där kunden med hjälp av 

webbkameror kan prova kläder på datorn vilket vi anser kommer utveckla och förbättra 

e-handeln. Inom fysiska butiker har köpupplevelsen och personlig service framtagits 

som en av framtidens viktigaste aspekter. Sammanslagningar mellan caféer och 

klädbutiker existerar redan och är något som studien tydligt visat på kan komma att bli 

allt vanligare. Ett konstaterande är att fysiska butiker behöver bli en plats som erbjuder 

mer än shopping, butikerna måste skapa ett annat typ av värde.  

 

Hållbarhet kommer att vara en stor del av framtida utveckling och en märkbar 

överproduktion, fri frakt samt returhantering har flertalet gånger lyfts fram som 

miljöbovar. Det sker mycket arbete kring hållbarhetsaspekten inom klädbranschen, men 

den stora problematiken ligger i kunden som har krav på hållbarhet men inte är beredd 

att betala för det. Baserat på studien är vår uppfattning för att hållbarhetsarbetet ska 

kunna fungera kan det vara nödvändigt med restriktioner från politiskt håll. I det stora 

hela skulle kanske det påverka e-handeln mer än fysiska butiker. Vi ser att ett utslag 

skulle kunna vara att kunden som handlar online får vänta längre på sina varor, antingen 

för att produkterna endast ska transporteras i fulla transporter eller för att kläderna helt 

enkelt ska tillverkas först, vilket också skulle minska överproduktionen. Vi ser även att 

en reaktion skulle kunna vara att priserna måste höjas för att kläderna ska kunna 

produceras på ett miljövänligt och hållbart sätt. Ur kundens ekonomiska perspektiv är 

det inte gynnsamt, men kan samtidigt vara ett måste för den svenska klädbranschens 

fortsatta utveckling.  

 

Även andra forskningsfrågan klargör att integrerade distributionskanaler är 

grundläggande idag för klädbutiker som erbjuder online- och offlinehandel och studien 

pekar på att det i framtiden kommer bli ofrånkomligt att inte ha en integrerad 

klädhandel. Tekniken är också något som har lyfts fram som en del av e-handelns 



  
 

58 

fortsatta utveckling, men det måste dock utvecklas från ett hållbart perspektiv. Studien 

tyder på att service och upplevelser kommer vara en stor del av framtidens fysiska 

butiker där klädbutiker kan komma att utveckla nya former av handeln och sociala 

interaktioner.  

 

5.2 Besvarande av syfte 
Syftet med studien var att undersöka utvecklingen av olika distributionskanaler samt 

framtida förändring inom klädbranschen ur ett företagsperspektiv, vilket kommer 

besvaras nedan.  

 

I linje med den framtagna teorin om detaljhandeln samt klädbranschen så har även 

studien visat på en tydlig förändring inom sektorn. Förändringen beror främst på 

digitaliseringen som bidragit till ett förändrat konsumentbeteende och studien visar på 

att det kommer fortsätta prägla klädbranschen en lång tid framöver. Grewal et al. (2017) 

framhåller att nyckeln till detaljhandelns framtid är att förstå hur teknik kan påverka 

handeln. Genom studiens gång har flera olika tekniska lösningar för framtiden lyfts 

fram och det pekar på att de kommer vara en stor del av den framtida klädbranschen, 

men kanske främst för e-handeln. Att fysiska butiker är i en omvälvande förändring har 

aktualiserats och här tyder studien på att det krävs mer av de fysiska butikerna redan 

idag, men ännu mer i framtiden. Baserat på resultatet av empirin vill vi lyfta fram att till 

skillnad från Grewal et al. (2017) teori är det service och upplevelser som kommer att 

spela en större roll i de fysiska butikernas utformning. Som nämnt behöver inte fysiska 

butiker vara utformade som traditionella butiker, men studien pekar på att kunden 

behöver en shoppingupplevelse fylld med service för att i framtiden ta sig till fysiska 

butiker. Den tekniska aspekten har självfallet också en stor del i utformningen av 

fysiska butiker eftersom det, i enlighet med Floor (2009), framkommit att fysiska 

butiker måste utvecklas hand i hand med e-handeln och att fysiska butiker samverkar 

samt interagerar är något som svenska klädbranschen måste utveckla. Att kunden kan 

beställa sina varor på internet för att sedan hämta ut det i butik är inte bara ett 

miljövänligare alternativ, utan kan också leda till merköp i butiken och skapar en bättre 

shoppingupplevelse än att hämta ut varorna på postens utlämningsställen. 

 

Något som inte framkommit i teorin men som blivit en väsentlig del av den insamlade 

empirin är vikten av inspiration inom klädbranschen. Enligt Schmidt och Ohlsson 
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(2016) är det viktigt att förstå var konsumentens köpprocess startar och var 

konsumenten kan komma att stöta på företaget under processen. Enligt studiens 

insamlade material kan vi dra slutsatsen att företaget måste lyckas inspirera sina kunder 

under köpprocessens gång. Där kunden kan komma att stöta på företag måste det fyllas 

av inspiration för att det ska leda till köp. En annan viktig aspekt är att det måste gå 

snabbt och enkelt att köpa kläder. Influencers på Instagram har lyfts fram som ett viktigt 

marknadsföringsverktyg idag eftersom kunden enkelt kan finna inspiration och klicka 

sig vidare till köp. För att kunden ska inspireras i framtiden har det lyfts fram att tv-

serier kan komma att bli en distributionskanal för klädhandeln. Att kunden kan kolla på 

TV, se hur kläderna sitter på och var de är ifrån för att sedan trycka sig vidare till ett 

köp. Företag måste utnyttja att det blivit enklare att skapa en relation med kunden och 

möta dem på så många forum som möjligt. 

  

En intressant och djupgående aspekt med arbetet är problematiken kring hållbarhet och 

kundernas ständiga krav på låga priser. Gwilt och Rissanen (2011) benämner problemet 

som en stor utmaning för klädbranschen och vi kan konstatera att det är en känslig samt 

svår fråga att finna en lösning på som kan gynna både miljön och kundens ekonomi. 

Studien har lyft fram att det ligger en stor svårighet i att vara det första företaget som 

arbetar mer med hållbarhet och miljöaspekter eftersom det även innebär att priserna 

kommer behöva höjas. Enligt den insamlade empirin räcker det inte med att kunderna 

ställer krav på hållbarhet, det kommer även behövas krav från politiskt håll. Vi anser att 

det kanske kan vara den enda lösningen på en sådan känslig men samtidigt viktig del av 

dagens klädbransch. Inom ämnet hållbarhet har även faktorer som returer och frakt lyfts 

fram som en stor problematik, både ur ett miljö- och lönsamhetsperspektiv. Här står 

återigen kundens bästa i förhållande till hållbarhetens bästa. Fri frakt och fria returer har 

blivit en viktig del för kundens val av e-handelsföretag och är en stor konkurrensfaktor, 

men det är något som behöver förändras och förbättras. Studien har tagit fram ett flertal 

lösningar som vi anser tillsammans kan skapa en förbättring för den problematik som 

råder. Som nämnts kan varorna istället hämtas ut i butik, expressfrakt kan kosta mer  än 

ett långsammare samt miljövänligare alternativ och även tekniker som gör att kunden 

kan testa kläder via datorn kan minska returer. Vi ser att mindre lösningar tillsammans 

kan skapa en större förbättring på problemet. 
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Slutligen går teknikens utveckling inte att förutspå och därmed är det svårt att se hur 

den kan komma att påverka klädhandeln. I studien har flera förenklande tekniker som 

redan existerar lyfts fram i analysen, men det måste fortfarande utvecklas för att bli en 

del av den svenska klädbranschen.  I enlighet med Jackson och Shaw (2009) är en viktig 

aspekt av studien att kunden alltid står i centrum för klädföretag och därför kommer den 

tekniska utvecklingen alltid främja kundens köpprocess. Bland annat har begreppet 

“fashion tech” lyfts fram som en del av framtiden där kläder och teknik integreras för att 

skapa smarta lösningar. En annan intressant aspekt är att under studiens gång har det 

flertalet gånger framkommit att andra europeiska länder redan etablerat tekniska 

lösningar och tjänster som ännu inte finns inom den svenska klädbranschen. Baserat på 

studien ser vi att den svenska klädbranschen går i samma spår som övriga länder och att 

vi inom en snar framtid kan komma att se tekniska lösningar och tjänster  även i 

Sverige, både inom e-handeln och fysiska butiker. 

  

5.3 Praktisk och teoretisk betydelse 
Studien har givit insikt i hur den svenska klädbranschen har utvecklats, vad det har haft 

för betydelse för företag samt hur branschen kan komma att fortsätta utvecklas i 

framtiden. Vi anser att studien kan ge riktlinjer och inspiration åt företag inom 

klädbranschen för framtida utveckling. Bland annat har integrationen av olika 

distributionskanaler blivit en central del av studien eftersom att resultatet pekar på 

vikten av integrerade kanaler som en stor fördel. En annan praktisk betydelse som 

framkommit är problematiken kring e-handelns leveranser och returer, där vi kunnat se 

några mindre lösningar som företag kan anpassa sig efter.  
 

Vi kan se en öppning till att överföra studiens resultat till andra branscher på grund av 

närheten i respondenternas svar samt med tanke på att studien fokuserat på den svenska 

klädbranschen och inte på enskilda företag. Den svenska klädbranschen har lyfts fram 

som en bransch som ständigt är i förändring anser vi att studien även är relevant för 

andra snabbföränderliga branscher som präglas av trender. Sett från studiens resultat 

tycker vi att mycket stämmer överens med bland annat sportbranschen. Även inom 

sportbranschen är det viktigt med integrerade distributionskanaler samt lösningar för 

retur- och leveransproblematiken. Vi kan även tyda att inredningsbranschen är hårt styrd 

av trender och måste anpassa sig efter ett snabbföränderligt mode och vi anser att 

studiens resultat även kan överföras på inredningsbranschen. 
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Slutligen vill vi framhålla att vi funnit studien mycket intressant och att studien hela 

tiden har tagit nya spännande vägar som vi inte kunnat förutse vilket har givit oss ett 

intressant resultat. Teoretiskt bidrar studien till ökad förståelse för klädbranschens 

förändring, utveckling och framtid. Studien visar vikten av integrerade kanaler där 

kundens köpprocess förenklas. Vi vill även lyfta fram att studien pekar på att fysiska 

butiker aldrig kommer försvinna men att utformningen kommer behöva utvecklas för att 

försäljningen ska kunna kvarstå. Ur studiens resultat har vi kunnat utläsa viktiga 

aspekter som bör vidareutvecklas och finner att det skulle vara intressant med ytterligare 

forskning inom mer centrerade delar av studiens resultat eftersom studien mer har 

bidragit till generella aspekter av den svenska klädbranschen. Vi anser att en studie med 

inriktning på den rådande problematiken för leveranser och returer inom klädbranschen 

kan komma att ge fler lösningar på ett centralt problem.  
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