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Sammanfattning  

Titel: Din order finns att hämta i butik - En kvantitativ studie om de element som 

påverkar kunders preferenser av fysiska klädbutiker i ett samhälle där e-handeln växer 

Författare: Ebba Hesselgård & Fanny Nilsson 

Handledare: Leif Rytting 

Examinator: Miralem Helmefalk 

Kurs: 2FE66E Företagsekonomi III - Detaljhandel och Service management, 

examensarbete (kandidat), 15 högskolepoäng 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniverisitetet  

 

Problemformulering: Nyttjandet av e-handel fortsätter att öka hos de svenska 

internetanvändarna och stjäl därmed andelar från de fysiska butikerna. Det syns en tydlig 

förändring i kundens köpprocess då många uppskattar tillgängligheten och smidigheten 

med digitala kanaler, vilket leder till en fundering kring vilka element kunden värdesätter 

och vill bevara i den traditionella butiken. Vi undersöker vilka inslag i fysiska klädbutiker 

som kunderna värdesätter och som bidrar till positiva preferenser av denna säljkanal.   

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka inslag som konsumenter värdesätter 

hos den fysiska butiken och hur det påverkar deras preferenser av säljkanaler. Vidare 

syfte är att skapa en ökad förståelse för varför kunder värdesätter just dessa inslag i sin 

köpprocess.  

 

Forskningsfråga: Hur påverkar relationer, sinnesupplevelser, servicekvalitet och 

kundmedverkan kundens preferenser av fysiska klädbutiker i ett samhälle där e-handeln 

växer?  

 

Metod: Studien är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Empirin 

samlades in genom en enkätundersökning som besvarades av 233 respondenter och den 

insamlade datan analyserades sedan i SPSS. Vidare utformades hypoteser som sedan 

accepterades eller förkastades.    

 

Slutsats: Studien resulterade i slutsatsen att sinnesupplevelser är det enda element som 

påverkar kundens preferenser av fysiska klädbutiker positivt. Vidare visade resultatet att 

relationer, servicekvalitet och kundmedverkan är element som inte påverkar kundens 

preferenser av fysiska klädbutiker signifikant. Därav rekommenderar vi företag att arbeta 

med omnikanalhandel, då detta kan anses fördelaktigt med tanke på vårt resultat.   

 

Nyckelord  

Säljkanaler, preferenser, relationer, sinnesupplevelser, servicekvalitet, kundmedverkan.  
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Abstract  
 

Title: Your order is now available to collect in store - A quantitative study of the elements 

that affect customer’s preferences of physical clothing stores in a community where e-

commerce grows 

Authors: Ebba Hesselgård & Fanny Nilsson 

Mentor: Leif Rytting 

Examiner: Miralem Helmefalk 

Course: 2FE66E Business Administration III - Retail och Service management, degree 

project (bachelor), 15 credits 

Institution: Linnaeus University School Of Business & Economics  

 

Problem definition: The use of e-commerce continues to increase among Swedish 

Internet users, stealing shares from the physical stores. There is a clear change in the 

customer's purchasing process, as many appreciate the availability and flexibility of 

digital channels, which leads to a speculation on which elements the customer values and 

wants to maintain in the traditional store. We study what features of physical clothing 

stores that customers value and that contribute to positive preferences for this sales 

channel. 

 

Purpose: The aim of this study is to investigate what elements consumers value at the 

physical store and how it affects their preferences of sales channels. Further aim is to 

create an increased understanding of why customers value these elements in their buying 

process. 

 

Research question: How does relationships, sensory experiences, service quality and 

customer involvement affect customer preferences of physical clothing stores in a society 

where e-commerce grows? 

 

Method: The study is based on a quantitative method with a deductive approach. The 

empirical data was collected through a survey that was answered by 233 respondents and 

the collected data was then analyzed in SPSS. Furthermore, hypotheses were formulated 

which were then accepted or rejected. 

 

Conclusion: The study resulted in the conclusion that sensory experiences are the only 

element that positively influences customer preferences of physical clothing stores. 

Furthermore, the result showed that relationships, service quality and customer 

involvement are elements that do not significantly affect customer preferences of physical 

clothing stores. Hence, we recommend companies to work with an omnichannel strategy, 

as this can be considered advantageous with reference to our results. 

 

Keywords:  Sales channels, preferences, relationships, sensory experiences, service 

quality, customer involvement. 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet behandlar vi bakgrunden till vår uppsats. Läsaren får även ta del av 

en problemdiskussion som leder till problemformuleringen och slutligen till våra syften 

med uppsatsen, samt vilka avgränsningar vi valt att göra.  

______________________________________________________________________ 

 
1.1 Bakgrund      
Detaljhandeln har traditionellt sett bestått av fysiska butiker där konsumenterna mött 

varumärket och interagerat med företaget (Sundström & Ericsson 2015). Författarna 

belyser dock att på senare år har även e-handeln blivit en naturlig del av försäljningen 

inom detaljhandeln och något som kompletterar butikerna. Människor har börjat betrakta 

e-handel som en praktisk och mer lättillgänglig inköpskanal än fysiska butiker i vissa 

situationer. 

 

Vidare menar både Sundström och Ericsson (2015) samt Svensk handel (2016) att 

detaljhandeln är en bransch som regelbundet genomgår förändringar. Detta tillföljd av att 

den är verksam på en snabbrörlig konsumentmarknad och har en sensitivitet mot hur 

konsumenter ändrar sitt beteende. Av den orsaken finns det mycket som pekar på att vi 

just nu befinner oss i början av en omvälvande förändring av konsumtionsmönster. 

 

Sundström och Ericsson (2015) påstår att digitaliseringen är en av de avsevärt mest 

betydande trenderna i den moderna tiden och att den har varit en bidragande faktor till 

den förändringsfas som detaljhandeln befinner sig i idag. Hultman, Fuentes, Hjort, 

Johansson och Tarnovskaya (2017) menar att just denna digitalisering kommer att 

förändra verksamheten i grunden. Med ordet digitalisering menas den integration av 

digitala teknologier som är kopplade till internet och som leder till nya värden som 

exempelvis tillgänglighet, transparens och nåbarhet (Sundström & Ericsson 2015). 

Hultman et al. (2017) styrker detta genom att belysa att den snabba spridning och 

möjligheten att använda sig av ny teknik har bidragit till det förändrade 

detaljhandelslandskapet. Vidare menar Sunström och Ericsson (2015) att denna 

förändring också ger allt fler möjligheter till att skapa innovativa lösningar. 

 

Inom detaljhandeln kan digitaliseringen enligt Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) 

beskrivas som transformeringen från analoga till digitala beteenden, vilket kan leda till 
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både förnyade produkter och tjänster. För företagen innebär det förändrade 

arbetsprocesser, nya arbetsmoment och högre konkurrens i form av fler aktörer på 

marknaden. Vidare leder det enligt författarna även till att konsumenter idag kan få 

tillgång till oändligt med information om produkter, varumärken och tjänster vart de än 

befinner sig.  

 

Den digitala tekniken har blivit en stor del av besöket i den fysiska butiken, vilket leder 

till att gränserna mellan den fysiska butiken och e-handeln håller på att suddas ut 

(Sundström & Ericsson 2015). Hultman et al. (2017) påpekar dock att den fysiska butiken 

fortfarande är den primära kanalen att möta sina kunder och att handeln besitter unik 

erfarenhet och kompetens för just denna typ av möten. Sundström och Ericsson (2015) 

håller med om detta då de menar att e-handeln, som den ser ut idag, fortfarande är 

beroende av de fysiska butikerna. Forskning visar att digitaliseringen samtidigt har 

bidragit till att den moderna konsumentens köpprocess har blivit förändrad (Sundström 

& Ericsson 2015; Hultman et al. 2017; Ström & Vendel 2015; Rigby 2011). 

 

Inom många branscher har det blivit allt vanligare att företag erbjuder försäljningskanaler 

som består av både fysiska butiker och webbutiker (Ström & Vendel 2015), exempelvis 

inom klädbranschen (Sundström & Ericsson 2015). Enligt Statistiska centralbyrån (2004) 

avser klädbranschen främst handel av kläder och skor, vilket beskrivs som 

konsumtionsvaror. Förr användes de för syftet att skydda och skyla, men idag har kläder 

mycket större betydelse än så. I dagens moderna samhälle hjälper de oss att signalera både 

livsstil och tillhörighet samtidigt som den ekonomiska och sociala statusen markeras.  

 

E-handeln har på senare år blivit mycket stor inom klädbranschen och enligt Statistiska 

centralbyrån (2016) var kläder en av de produktkategorier som var mest populär att handla 

via internet under 2016. Däremot säger väldigt många konsumenter att de föredrar att 

shoppa i fysiska butiker, då de kan känna och röra vid produkterna innan de gör ett beslut 

angående köpet. En tredjedel säger även att de inte tycker om att vänta på att varorna ska 

skickas (TouchPoints 2015). Överlag har onlinehandeln i Sverige vuxit de senaste åren 

(Statistiska centralbyrån 2016) och Swedbank (2017) räknar med en minskning av 

klädförsäljningen i fysiska butiker mellan år 2018 och 2020, då försäljningen tycks ha 

nått toppen.  
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1.2 Problemdiskussion 
Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (2017) har konsumtionen via e-handeln ökat 

enormt under de senaste åren. Lite över hälften av alla medborgare i EU som använder 

internet har under de senaste 12 månaderna genomfört ett köp online. Svensk handel 

(2016) stärker även denna statistik genom att förklara att mellan perioden 2004 och 2015 

har e-handeln vuxit med ungefär 20 procent per år och den spås att växa ännu mer i 

framtiden.  

 

I och med den ökade digitaliseringen och e-handelns framväxt har dagens konsumenters 

köpprocess förändrats (Sundström & Ericsson 2015). Författarna menar att detta syns 

tydligt i utnyttjandet av internet och e-handelns tillväxt. Däremot visar forskning att varor, 

i de flesta köpsituationer, fortfarande köps i de fysiska butikerna inom detaljhandeln 

(TouchPoints 2015) och Hultman et al. (2017) förutspår att det kommer fortsätta vara så 

de kommande åren. Postnord (2018) menar i sin senaste rapport att detta beror på att 

kunderna gärna vill klämma och känna på olika varor, framförallt kläder och skor. Som 

ett resultat av att den här typen av sinnesupplevelser är så viktiga för kunderna har 

sinnesmarknadsföring blivit ett populärt forskningsområde inom detaljhandeln (Hultén 

2014).  

 

Sundström och Ericsson (2015) förklara även att konsumenterna vill ha möjlighet att välja 

mellan att hämta de beställda varorna i en butik eller få dem hemskickade, samtidigt som 

de vill kunna returnera varor i butik eller annat inlämningsställe på ett enkelt sätt. I den 

nordiska e-handelsmarknaden är den viktigaste variabeln fortfarande bekvämlighet 

(Swedbank 2017). Detta leder till att det är svårare än någonsin för företag att förstå sina 

kunder och hur deras anskaffning- och köpprocess går till (Sundström & Ericsson 2015). 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) instämmer om att konsumenternas beteende har 

förändrats genom digitaliseringen. De menar att konsumenternas köpprocess har blivit 

allt mer komplex, vilket innebär att deras väg till köp idag kan innehålla både traditionella 

och digitala kanaler. 

 

Vidare menar forskning att digitaliseringen dessutom har bidragit till en förändrad och 

medveten konsument som ställer nya krav på företagen (Sundström & Ericsson 2015; 
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Hultman et al. 2017; Rigby 2011; Higham 2009). Genom internet kan konsumenter idag 

hitta mängder av information angående produkter och tjänster, vilket har gjort att 

medvetenheten ökat enormt. Detta leder till att dagens kunder kan ställa krav på företagen 

på ett sätt de inte haft möjlighet till tidigare (Sundström & Ericsson 2015; Rigby 2011). 

Bland annat kring faktorer som pris, erbjudanden och information, men med e-handeln 

kommer naturligt också krav på element som leveranser och servicevillkor (Sundström & 

Ericsson 2015). 

          

Enligt Grönroos (2008) har digitaliseringen bidragit till att kunderna blivit mer 

involverade i den värdeskapande processen då de kan interagera med företagen på en helt 

ny nivå och på så sätt skapa ett värde tillsammans. Sundström och Ericsson (2015) 

instämmer att digitaliseringen har förändrat hur företag ser på värdeskapande genom att 

beskriva att det blivit allt viktigare att anpassa processen efter varje individs behov och 

förväntningar. Genom att titta på konsumenternas livsstil, köpprocess och önskemål kan 

man som företag lättare ge dem en värdefull upplevelse. Författarna menar att detta 

innebär att förståelsen för hur konsumenten fattar köpbeslut och vad den värdesätter blir 

oerhört viktig för företag idag.  

 

Med hänsyn till denna problemdiskussion har vi tittat på tidigare forskning inom ämnet 

och funnit mycket relevant litteratur. En bok som belyser vårt valda ämne väl är Digital 

marknadsföring av Ström och Vendel (2015). Författarna av boken skriver bland annat 

om de olika säljkanalernas syfte och värde i dagens samhälle. Vidare fann vi även en 

intressant rapport skriven av Sundström och Ericsson (2015) vid namn Detaljhandeln i 

förändring: konsumentinsikt, värdenät och nya affärsmodeller där författarna beskriver 

digitaliseringen och de olika säljkanalerna.  

 

Trots omfattande forskning gällande både fysiska och digitala kanaler anser vi att det 

finns ett forskningsgap gällande hur värdefull den fysiska butiken är för just klädhandeln 

och vilka element det är som gör den värdefull för kunden. Det har skett en förändring 

inom klädbranschen de senaste åren, frågan är bara hur omfattande den är. Vi är otroligt 

medvetna om hur kunder idag ofta vänder sig till e-handeln och internet, vilket är något 

som även vi själva gör. På grund av detta vill vi undersöka vilka element en fysisk butik 

bidrar med, som e-handeln inte kan göra i samma utsträckning, och om dessa element 

påverkar kundens preferenser av fysiska butiker positivt. 
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1.3 Problemformulering och forskningsfråga  

Nyttjandet av e-handel fortsätter att öka hos de svenska internetanvändarna och stjäl 

därmed andelar från de fysiska butikerna. Det syns en tydlig förändring i kundens 

köpprocess då många uppskattar tillgängligheten och smidigheten med digitala kanaler, 

vilket leder till en fundering kring vilka element kunden värdesätter och vill bevara i den 

traditionella butiken. Vi anser att detta är ett mycket intressant område att få djupare 

kunskap inom och har formulerat följande forskningsfråga: 

 

Hur påverkar relationer, sinnesupplevelser, servicekvalitet och kundmedverkan kundens 

preferenser av fysiska klädbutiker i ett samhälle där e-handeln växer?  

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka inslag som konsumenter värdesätter hos 

den fysiska butiken och hur det påverkar deras preferenser av säljkanaler. Vidare syfte är 

att skapa en ökad förståelse för varför kunder värdesätter just dessa inslag i sin 

köpprocess.  

 

Avsikten med uppsatsen är att detaljhandelsföretag ska kunna ta lärdom från detta och på 

så sätt skapa den bäst lämpade strategin för användningen av olika säljkanaler, vilket i sin 

tur leder till ett ökat värde av varumärket i kundens ögon.  

 

1.5 Avgränsning 
Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till klädbranschen inom detaljhandeln. 

Anledningen till att vi valt klädbranschen är för att det är en bransch som vi finner 

intressant och som till stor del präglas av e-handelns hårda konkurrens. Vidare har vi valt 

att begränsa oss till en relativt ung målgrupp i åldern 18 till 29 år. Statistiska centralbyrån 

använder vid vissa tillfällen denna åldersgrupp i sina rapporter, vilket har varit en 

bidragande faktor till att vi valt att använda samma åldersspann i vår undersökning. Vi 

tror även att konsumenternas åsikter kan skilja sig betydligt mellan ett yngre och ett äldre 

segment, då de inte bevittnat den digitala världen på samma sätt.  

 



  
 

6 

2. Teoretisk referensram   
I teorikapitlet redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för att 

uppnå uppsatsens syften. Den teoretiska referensramen mynnar slutligen ut i en 

argumentation som motiverar valen av teorier och fyra hypoteser.  

______________________________________________________________________ 

 
2.1 Säljkanaler  
Marknadskanaler används av företag och organisationer för att kommunicera, sälja och 

serva sina kunder. En viktig funktion med kanalerna är att överbrygga både mentala och 

fysiska avstånd som kan finnas mellan parterna (Ström & Vendel 2015). Antalet digitala 

kanaler har ökat enormt de senaste åren, men faktum är att även de traditionella och 

fysiska kanalerna har blivit fler (Schmidt & Ohlsson 2016).  

 

I en fysik butik är det väldigt viktigt att de marknadskommunikationer som bjuder in 

kunden ger förväntningar som stämmer överens med varumärket, menar Schmidt och 

Ohlsson (2016). Besöket börjar nämligen redan innan kunden stiger in i butiken och det 

är viktigt att upplevelsen stämmer överens med de förväntningar denna 

marknadskommunikation har skapat. Fortsättningsvis menar författarna att det inte bara 

gäller produkterna utan även bemötande av personal, butikslayouter med skyltar, 

inredning och budskap. Valet av färger, grafiska element och inredningen kommer att 

påverka kundens inställning och uppfattning. Vidare menar Hagberg och Jonsson (2016) 

att planeringen av butikens utformning är viktig för hur kunden uppfattar tiden som 

spenderas där. Om kunden trivs i miljön kommer detta leda till att tiden som spenderas 

där upplevs som positiv tid och kunden kommer att stanna längre. Detta kommer 

förhoppningsvis leda till att de gör fler inköp.  

 

Något som kunderna uppskattar med att handla i fysiska kanaler är att de får med sig 

varorna hem direkt (Hagberg & Jonsson 2016). Mellergårdh (2017) och Rosenström 

(2016) menar att denna otålighet som finns hos många konsumenter är till den fysiska 

butikens fördel gentemot den konkurrerande e-handeln. Vidare kan otåligheten leda till 

att kunden känner en negativ tid under butiksbesöket. Detta kan uppstå om kunden får 

vänta länge i kö och kan då leda till att de plötsligt väljer att lämna butiken (Schmidt & 

Ohlsson 2016). 
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I samband med digitaliseringen har även medielandskapet förändrats. Framförallt så har 

mängden av information och möjligheten till interaktion expanderat enormt (Schmidt & 

Ohlsson 2016). Att erbjuda försäljningskanaler som både är fysiska butiker och 

webbutiker har blivit allt vanligare inom branscher som modebranschen (Sundström & 

Ericsson 2015). Antalet kanaler har ökat inom många segment, både de traditionella och 

de digitala kanalerna är fler än någonsin (Schmidt & Ohlsson 2016). Idag har majoriteten 

av företagen förstått vikten av att investera tid och arbete i den digitala marknadsföringen 

(H Jönsson 2011). Ström och Vendel (2015) menar att den nya tekniken generellt sett 

bidrar till att företags verksamheter och processer blir snabbare och mer effektiva, 

samtidigt som de blir mer flexibla. Det möjliggör även för en snabbare kommunikation 

och interaktion.  

 

Ström och Vendel (2015) talar vidare om hur digitala kanaler spelar en stor roll för hur 

företag kan göra information och innehåll tillgänglig för konsumenter. Med digitala 

kanaler avses främst webbplatser som görs tillgängliga via internet och andra plattformar 

som exempelvis dator eller mobiltelefon. Just mobiltelefonen har blivit en väldigt vanlig 

kanal med många användningsområden menar Postnord (2018) i sin senaste rapport. I 

dagens moderna samhälle är det väldigt vanligt att kunderna använder mobiltelefonen i 

köpprocessen, inte bara genom att göra det slutgiltliga köpet utan även som hjälpmedel 

under procedurens gång.  

 

Enligt Verhoef et al. (2015) har digitaliseringen och möjligheten att använda internet som 

en säljkanal också gett företag större närvaro och en utökad kanalmix. På grund av detta 

har begreppet omnikanalhandel blivit mycket populärt. Begreppet innebär att företag 

använder sig av flera olika kanaler och att dessa kanaler integrerar med varandra (Verhoef 

et al. 2015; Rigby 2011). Vidare beskriver Sundström och Ericssons (2015) 

omnikanalhandel genom att belysa att dagens kunder använder många olika kanaler i sin 

sök- och köpprocess på ett sömlöst och integrerat sätt, vilket ger en enhetlig 

varumärkesbild och en överlägsen kundupplevelse. 

 

I dagens samhälle flyttar kunder mer och mer över sin konsumtion till internet då 

fördelarna att genomföra ett inköp där upplevs som större än fördelarna med fysisk handel 

(Postnord 2018). Att kunna handla när som helst och vart som helst utan att behöva 

planera något innan är en av de stora fördelar som kunderna ser med digital handel. Enligt 
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Postnord (2018) värderar kunderna i Sverige också det stora utbudet, de låga priserna, 

bekvämligheten och tidsbesparandet högt när det kommer till konsumtion på internet.  

 

Genom att tillföra fler kanaler ökar tillgängligheten för de befintliga kunderna samtidigt 

som företaget ökar sin möjlighet att nå ut till nya kunder, menar Ström och Vendel (2015). 

Vidare menar författarna att det exempelvis även kan leda till en ökad kundnöjdhet och 

effektivitet. Den ökade effektiviteten sker då genom att kunderna skickas till mer 

kostnadseffektiva kanaler. Den ökade kundnöjdheten sker ifall varumärkesupplevelsen är 

sömlös och enhetlig mellan kanalerna. Ström och Vendel (2015) menar även att det sker 

om kunderna i hög grad själva kan välja vilka kanaler de vill använda samtidigt som 

företaget har en hög integration mellan kanalerna.  

 

Gränserna mellan fysisk handel och e-handel i dagens samhälle börjar, som tidigare 

nämnt, suddas ut då mobila och digitala tekniker till viss del blir en del av konsumentens 

butiksbesök (Sundström & Ericsson 2015; Rigby 2011). En generell trend som syns idag 

är att en allt större del av kundens sökning och utvärdering av alternativa köp eller 

lösningar sker nära, eller till och med i, de fysiska butikerna. Detta har gjort att kundernas 

beteenden och köpprocess har förändrats. En köpprocess beskriver de steg en konsument 

tar från det att ett behov upplevs tills dess att ett köp av en produkt eller tjänst görs, men 

även de steg som sker efter köpet. Traditionellt har denna köpprocess setts som en linjär 

process och menat att kunderna går igenom dessa steg inför varje köp (Ström & Vendel 

2015). Burdett, Smith, Curry, Gildenberg, & Mader (2013) menar dock att i takt med 

digitaliseringen har den blivit mer komplex än så.   

 

 

Modell 1. Köpprocess (Blackwell, Engel & Miniard 2001) 

 

Burdett et al. (2013) beskriver att processen har gått från att fungera som en tratt till något 

som snarare kan beskrivas mer som ett nät, som författarna kallar the purchase fish. 

Genom internet slussas kunder från sida till sida och finner oändligt med feedback. De 

möter säljaren i flera olika kanaler samtidigt som de enkelt kan ta del av andra kunders 
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åsikter. De hittar varan på en skärm, sparar den och genomför sedan köpet på en annan 

skärm. När shoppingen ändras och konsumentens erfarenhet blir mer komplex på detta 

sätt, blir det allt svårare för återförsäljare att hantera. Slutligen menar Sundström och 

Ericsson (2015) att vi tydligt kan konstatera att detaljhandelns förändring drivs av ett 

digitaliserat samhälle med nya köpprocesser och sätt att handla.  

 

 

Modell 2. The purchase fish (The future company 2013)  

 

2.2 Preferenser  

Ordet preferens innebär enligt Nationalencyklopedin (2018) att föredra något över något 

annat och Lichtenstein och Slovic (2006) menar att preferenser är en människas attityd 

gentemot en uppsättning av objekt. Detta återspeglas vanligtvis tydligt i en 

beslutsprocess. Preferenser genererar ospecifika positiva eller negativa känslor, med låg 

beteendepåverkan förutom tendenser mot antingen närmande eller undvikande (Scherer 

2005).  

 

Begreppet används också i utvärderande bedömningar och då handlar det om att personen 

i fråga antingen tycker om eller inte tycker om ett objekt (Scherer 2005). Personliga 

preferenser grundar sig i människors omgivande miljö och uppväxt i form av bland annat 

geografiska position, kulturella bakgrund, religion och utbildning. Dessa faktorer har 

enligt forskning visat sig påverka människors preferenser eftersom upprepad exponering 

mot en viss idé eller ett visst koncept korrelerar med en positiv preferens (Zajonc & 

Markus 1982).  

 



  
 

10 

Även Grönroos (2015) belyser preferenser genom att förklara att kunder värdesätter saker 

utifrån sina egna preferenser. Det innebär med andra ord att kunden bestämmer värdet på 

något utifrån vad hen föredrar, oavsett vad det gäller. Föredrar kunden att handla sina 

kläder i en fysisk butik kommer det att påverkar det upplevda värdet positivt och kunden 

kommer att uppleva den kanalen som mer värdefull. Zajonc och Markus (1982) belyser 

även dem hur preferenser ger människan ett värde. Författarna beskriver att ifall vi önskar 

veta varför en människa föredrar och värdesätter ett objekt över en annat behöver vi ta 

reda på vilka faktorer objektet innehåller som personen tycker om.  

 

Människors preferenser, attityder och uppfattningar är alla en del av de val vi människor 

gör i livet (Van Boven & Kane 2006). Författarna menar även att preferenser är mer 

stabila över tid och sammanhang än människors känslor, vilka ofta är instabila och 

fluktuerande. Det innebär att människor är mer benägna att ändra sina känslor än sina 

preferenser och val.  

 

Vidare förklarar Zajonc och Markus (1982) att preferenser upptar en viktig position i 

socialpsykologi. Preferenser är något som bör tas hänsyn till i exempelvis forskning om 

attityd och beslutsfattning. Detta beror på att om en människa föredrar X över Y är det 

mycket sannolikt att människan kommer närma sig X oftare än Y (Zajonc & Markus 

1982). Det innebär med andra ord att om kunden föredrar och har en positiv attityd till 

fysiska butiker kommer hen för det mesta också göra valet att handla i fysiska butiker 

istället för onlinebutiker. Scherer (2005) menar även att stabila preferenser bör generera 

egenvärdering och egenkontroll, oberoende av aktuella behov eller mål, även om målen 

kan nyansera bedömningen.   

 

2.3 Service management  
2.3.1 Servicekvalitet 

Att som företag kunna erbjuda kunden en upplevelse av god kvalitet är en väldigt stark 

konkurrensfördel (Wilson, Zeithalm, Bitner & Gremler 2012). Kvalitet beskrivs av 

Grönroos (2015) som vad kunden upplever att den är och syftar till hur en kund upplever 

en vara eller tjänst. Däremot kan det vara svårt att både definiera och mäta kvaliteten på 

en tjänst, då den är så personlig (Wilson et al. 2016). Normann (2011) menar att kvaliteten 

bör betraktas som nära kopplad till effektiviteten och lönsamheten, då det bidrar till ett 

företags strategiska positionering. Det hjälper till att skapa en passande 
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prissättningsstrategi samtidigt som det definierar dess servicekoncept och 

marknadssegment.  

 

Grönroos (2015) menar att den tjänstekvalitet som kunderna upplever i kontakt med ett 

företag kan delas in i två dimensioner: en teknisk resultatinriktad dimension och en 

funktionsmässig processinriktad dimension. Vad kunderna erhåller i interaktionen med 

ett företag har en tydlig betydelse för hur de uppfattar kvaliteten, vilket benämns som den 

tekniska kvaliteten. Det är däremot bara en dimension av kvaliteten. Vidare menar 

författaren att det även finns en dimension som benämns resultatkvalitet, vilket beskriver 

vad som återstår för köparen när tjänstens produktionsprocess är avslutad.  

 

Denna tekniska kvalitetsdimension kommer däremot inte förklara hela den kvaliteten som 

kunden upplever, utan kunden kommer även att utvärdera hur denna tekniska kvalitet 

överförs (Grönroos 2015). Författaren förklarar att detta benämns som den 

funktionsmässigt processinriktade dimensionen och innebär att servicepersonalen 

kommer att påverka den uppfattade kvaliteten genom hur de utför sitt arbete och hur de 

interagerar med kunden. Wilson et al. (2012) menar att ett företag kan skapa goda 

förutsättningar att lyckas med detta genom att utbilda personalen i servicemöten. 

Gummesson (2012) instämmer och menar att kundernas upplevda servicekvalitet börjar 

hos personalen. De måste vara nöjda och själva uppleva kvalitet för att kunna erbjuda 

kunderna kvalitet.  

 

Utöver de två grundläggande kvalitetsdimensionerna som Grönroos (2015) nämner, vad 

och hur, finns det även en tredje dimension: var. Författaren menar således att även den 

fysiska omgivningen har en påverkan på den upplevda kvaliteten. Bitner (1992) lanserade 

begreppet servicelandskap, vilket blivit ett begrepp som används för att beskriva diverse 

element i servicemötets fysiska omgivning. Denna omgivning kommer att ha påverkan 

på den funktionella kvaliteten i form av exempelvis inredningen eller skicket på butikens 

lokal (Grönroos 2015). Förutom effekterna på kundens individuella beteende menar 

Bitner (1992) att servicelandskapet påverkar kvaliteten på interaktionen mellan kund och 

anställd, speciellt i personliga servicesituationer.  

 

Eftersom e-handeln blivit ett naturligt komplement till butiksbesök är det även viktigt att 

det virtuella servicelandskapet stödjer det fysiska och traditionella servicelandskapet 
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(Wilson et al. 2012). I den digitala handeln har design och utformning samma viktiga 

funktion som i de fysiska butikerna och det visuella uttrycket ger kunden förväntningar 

om köpupplevelsen (Schmidt & Ohlsson 2016). Wilson et al. (2012) menar att varumärket 

måste var koncist och samtidigt stödja positioneringen av märket, eftersom detta kommer 

att påverka kundens totala upplevelse. Det virtuella servicelandskapet ger kunden en bild 

av vad de kan förvänta sig av servicen och andra typer av prestationer. Därför är det 

avgörande hur väl utformandet av det virtuella servicelandskapet stämmer överens med 

hur företaget vill bli uppfattat. 

 

Generellt sett finns det två olika typer av reaktioner som individer har i möten med nya 

miljöer; närmande eller undvikande (Grönroos 2015; Bitner 1992; Wilson et al. 2016). 

Närmande beteende inkluderar alla de positiva beteende som kan uppstå i samband med 

en ny omgivning, såsom en önskan att stanna och upptäcka mer. Ett undvikande beteende 

är då motsatsen och således en önskan att lämna (Wilson et al. 2016; Bitner 1992).  

 

Det kan vara mycket användbart för ett företag att tänka på de olika aspekterna kring 

servicelandskapet och hur de interagerar med varandra. För att kunna göra detta är det 

avgörande att förstå varför olika effekter uppstår och hur företaget ska hantera dem 

(Wilson et al. 2012). Gummesson (2012) påpekar att omgivningen även kommer att 

påverka kundens relation till butiken, samt den uppfattade kvaliteten.  

 

Servicekvaliteten betraktas ofta som en nyckel till framgång och anses vara en 

förutsättning för att ett företag ska kunna skapa konkurrensfördelar (Wilson et al. 2016; 

Grönroos 2015). På grund av detta menar författarna att det är otroligt viktigt för företag 

att skapa sig en passande servicestrategi som hjälper till att utveckla företagets policy 

angående servicemöten. Den tekniska kvaliteten som nämndes tidigare anses ofta vara 

grunden för att en kund ska uppfatta kvaliteten som god och måste ligga på någon form 

av acceptabel nivå för det företaget. Däremot är detta ingen garanti för att kvaliteten ska 

upplevas som god, då det fortfarande är viktigt att kunden upplever den funktionella 

kvaliteten som god eftersom det är detta som ger konkurrensfördelar (Grönroos 2015).  

 

Grönroos (2015) belyser sammanfattningsvis att det finns sju kriterier för god 

servicekvalitet, vilket också är en lämplig lista för företag att använda sig av. 
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1. Professionalitet och färdigheter 

Denna typ av kvalitet upplever kunden i situationer då tjänsteleverantören, dess 

anställda samt tillhörande system erhåller de kunskaper och färdigheter som 

kunden kräver för att lösa deras problem på ett professionellt sätt. Detta kriteriet 

är resultatinriktat och utgör därmed en teknisk kvalitetsdimension.  

2. Attityd och beteenden 

En kvalitetsdimension som styrs av huruvida personalen är intresserad av att lösa 

ett problem på ett vänligt och spontant sätt.  

3. Tillgänglighet och flexibilitet 

Kunden upplever att leverantören och dess geografiska läge, öppettider, anställda 

och system fungerar på ett sätt som gör att det är enkelt att få tillgång till resursen. 

Det gäller även huruvida företaget kan anpassa sig efter en kunds önskningar på 

ett flexibelt sätt.  

4. Pålitlighet och trovärdighet 

Kunderna känner att de kan lita på att företaget håller sina löften oberoende av 

vad som än händer. 

5. Service recovery 

Om något går fel vill kunderna uppleva att företaget arbetar för att hitta en ny, 

alternativ, lösning som kunden finner acceptabel.  

6. Servicelandskap 

En positiv erfarenhet av ett företags fysiska omgivning kommer att ge kunderna 

en god upplevd kvalitet angående servicelandskapet.  

7. Rykte och trovärdighet 

Kunderna upplever och tror på att företagets verksamhet är pålitlig, prisvärd och 

att de följer god sed samtidigt som deras värden är gemensamma för kunderna och 

företaget.  

 

En annan aspekt som Grönroos (2015) menar är värd att ha i åtanke är att kundens 

upplevda kvalitet även kan bero på de förväntningar som funnits i förväg. En besökare 

upplever kvaliteten som god om den motsvarar de förväntningar kunden skapat sig i 

förväg.  Lusch och Vargo (2015) påpekar dock att varje tjänsteutbyte skapar olika 

erfarenheter för olika individer, vilket ger individuella upplevelser och bedömningar om 

upplevelsen.  
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Den förväntade kvaliteten menar Grönroos (2015) att en kund har som ett resultat av olika 

faktorer såsom företagets image, priser, kundens eventuella behov eller exempelvis 

diskussioner i sociala sammanhang. Enligt Wilson et al. (2012) kan även det virtuella 

varumärket  skapa förväntningar på det fysiska. Har kunden inga tidigare erfarenheter av 

företaget, bildas de genom online research eller exempelvis word-of-mouth menar Wirtz 

och Lovelock (2016). Författarna förklarar då att förväntningarna formas under sök- och 

beslutsprocessen.  

 

Dessa förväntningar menar Grönroos (2015) att vi vidare kan dela upp i tre olika 

underkategorier; oklara, uttalade och underförstådda förväntningar. De oklara 

förväntningarna uppstår i ett sammanhang då kunden har ett problem eller en situation 

som hen vill ha löst, med en förväntning om att företaget ska kunna lösa det, samtidigt 

som de inte har klart för sig hur problemet ska lösas. Även om lösningen är oklar är dessa 

förväntningar verkliga för kunden, vilket gör att kunden förväntar sig att något ska göras. 

Som tjänsteleverantör är det därför viktigt enligt författaren att känna till vilka potentiella 

oklara förväntningar en kund kan tänkas ha, för att kunna möta kunden på bästa sätt. Detta 

kommer leda till att kunden anser att upplevelsen är av god kvalitet.  

 

De uttalade förväntningarna menar Grönroos (2015) är mycket tydliga i en kunds 

medvetande och hen utgår från att dessa kommer att uppfyllas av företaget. Vidare kan 

de uttalade förväntningarna delas in i ytterligare två kategorier; realistiska och 

orealistiska förväntningar. Den typ av service kunden hoppas få beskrivs som den 

önskade servicen (Wirtz & Lovelock 2016). I de fall förväntningarna är orealistiska menar 

Grönroos (2015) att det är viktigt för ett tjänsteföretag att göra kunden medveten om detta 

och försöka förändra förväntningarna till realistiska, för att undvika att kunden blir 

besviken.  

 

Den sista kategorin kallar Grönroos (2015) för underförstådda förväntningarna, vilket är 

ett resultat av de fall då kunden tar för givet att företaget ska uppfylla vissa förväntningar. 

I situationer som denna är tjänsteelement så självklara för kunden att de inte tänker på 

dem medvetet. Här kommer kunden att ha en miniminivå av service som måste uppnås, 

annars kommer kunden känna sig missnöjd (Wirtz & Lovelock 2016). Det är väldigt 

viktigt för ett företag att arbeta för att uppfylla de olika typer av förväntningar deras 

kunder kan tänkas ha eftersom det annars kommer att leda till missnöjda och besvikna 
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kunder (Grönroos 2015). Skålén (2016) menar även att den upplevda kvaliteten beror på 

hur personalens personliga egenskaper motsvarar vad kunden förväntade sig.  

 

Normann (2011) menar att det finns en del vanliga orsaker till att ett företag misslyckas 

med att erbjuda kvalitet. Ett exempel på detta kan vara om företagsledningen har brist på 

intresse kring ämnet eller om det finns en form av rolltvetydighet, som blir ett resultat av 

de fall då ledningen och personalen i frontlinjen misslyckas med att främja en logik som 

är nödvändig för att skapa bra kvalitet i kundrelationer. Det finns även en risk att företag 

misslyckas med att bibehålla kvalitetsstrategin och göra den långsiktig. Det krävs 

systematiska ansträngningar för att kvalitetshöjningar ska bli bestående.  

 

2.3.2 Värdeskapande  

Grönroos (2012) menar att det länge har varit centralt i service management att skapa 

värde för sina kunder. Begreppet är däremot svårdefinierat och tolkas och betraktas på 

olika sätt, i olika sammanhang. Författaren anser dock att ordet simpelt kan definieras 

som att få det bättre. Värde är något upplevt och med definitionen menas att kunden får 

det bättre eller upplever att hen får det bättre efter att ha interagerat med företaget 

(Grönroos 2015; Wilson et al. 2016). Termen värde kan användas på tre olika sätt. Det 

allmänna relationsvärdet syftar på kundens värde för företaget. Värden inom 

organisationen syftar till de grundläggande värderingar som utgör företagskulturen. Den 

tredje termen, värdeskapande, avser uppfyllandet av målen med processen (Storbacka & 

Lehtinen 2000). Motsatt till att få det bättre kan kunden även få det sämre, genom en så 

kallad värdeminskning (Grönroos 2015).  

 

Wilson et al. (2016) menar att ett företag producerar ett värdeerbjudande genom 

produktutveckling, design och leverans, vilket sker även om kunden inte är involverad. 

Kunderna köper sedan dessa erbjudande för att skapa värde för sig själva och andra 

(Skålén 2016). Kunden är således ansvarig för värdeskapandeprocessen, där kunderna 

deltar genom att vara engagerade med företagets produktdesign, leverans, installation 

eller andra service aktiviteter (Wilson et al. 2016). 

 

Även Grönroos (2015) menar att värdet skapas för kunden av kunden i dennes processer, 

med stöd av tjänsteleverantörens resurser och processer. Det gäller alltså att skapa 

förståelse för vad kunden anser tillför värde, samtidigt som det gäller att förstå hur detta 

passar in i det individuella företagets verksamhet (Eliasson 2012). Grönroos (2015) 
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konstaterar att kunder inte köper varor eller tjänster i sig, utan snarare den service som 

resurserna ger dem och som sedan möjliggör värdeskapande i deras processer. 

 

Grönroos (2015) talar vidare om begreppet bruksvärde, vilket innebär att ett företag väljer 

att se på värde som något som skapas av kunden själv. I ett sådant fall är det viktigt att 

definiera vad tjänsteleverantören gör och vad kunden gör i värdeskapandeprocessen. Det 

var tanken av att förse andra med nytta som ledde till detta begrepp, menar Lusch och 

Vargo (2015). Denna värdegenereringsprocess delar Grönroos (2015) in i tre sfärer; en 

kundsfär, en leverantörsfär och en gemensam sfär. Vidare kan kundsfären delas in i två 

kategorier av värdeskapande. Den första kategorin beskriver en situation när en kund 

skapar värde oberoende av tjänsteleverantören och beskrivs som att kunden endast 

indirekt samverkar med ett företag genom deras produkter eller ett icke-interaktivt 

system. Den andra sker när kunden ingår i ett gemensamt socialt värdeskapande med 

personer i deras omgivning, såsom familj, kollegor eller vänner.  

 

Den andra sfären i värdegenereringsprocessen är enligt Grönroos (2015) 

leverantörssfären, som sammanställer företagets resurser som de har att erbjuda 

kunderna. Tjänsteleverantören har som mål att underlätta kundens skapande av 

bruksvärde genom en sammanställning av resurser som ska erbjuda kunden detta 

bruksvärde. Den gemensamma sfären beskriver författaren som den del av 

serviceprocessen då en kund interagerar direkt med en leverantör, på så sätt att de 

kommunicerar och arbetar tillsammans. Detta gör att de påverkar varandras upplevelse 

och värdeskapandet blir till genom den gemensamma interaktionen (Grönroos 2015). 

Personalen ingår då i kundens värdeskapandeprocess och kan således påverka den, 

däremot är det fortfarande kunden som bestämmer över processen (Wilson et al. 2016; 

Grönroos 2015).  

 

Det innebär att kunden kan bjuda in tjänsteleverantören att delta i en situation, men väljer 

den sedan att inte lyssna på vad leverantören har att tillföra eller håller en god 

kommunikation, kommer inget gemensamt värdeskapande att äga rum (Grönroos 2015). 

Wilson et al. (2016) och Gummesson (2012) menar att det är kundens ansvar då de 

förväntas agera på vissa sätt för att säkerställa den optimala uppnåelsen av värde. 
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En framgångsrik organisation är därmed en som lyckas erbjuda sina kunder något som 

får dem att känna att de får ut något genuint och värdefullt ur mötet med företaget, bortom 

själva köpet (Bill, Vasischeva, Philipson & Sandell 2012). Enligt Grönroos (2015) är det 

avgörande att erbjuda värde som kunden upplever som bra eftersom det har en positiv 

påverkan på kundlojaliteten, vilket i det långa loppet kommer att bidra till företagets 

vinster.   

 

2.3.3 Kundens medverkan 

Traditionellt sett har värdeskapande setts som en linjär kedja där kundernas roll har 

neglatiserats då många ansett att värdet endast skapas som ett resultat av leverantörens 

olika handlingar. Under 1990-talet argumenterade bland annat Evert Gummesson och 

Christian Grönroos om hur viktig kundens deltagande är för skapandet av värde. Detta 

har lett till att många idag anser att värdet skapas gemensamt i interaktionen mellan kund 

och leverantör, vilket betyder att båda parterna är ansvariga för att upplevelsen ska bli 

positiv (Grönroos 2015; Wilson et al. 2016; Gummesson 2012). Till följd av detta nya 

tankesätt har den service dominanta logiken växt fram. Enligt den service dominanta 

logiken är även kundens bidrag viktigt för hur värdet skapas och påpekar hur leverantören 

och kunden har skilda roller i värdeskapandet (Grönroos 2015; Wilson et al. 2016). 

Mossberg (2015) menar att perspektivet handlar om samspelet som sker mellan kund, 

personal och tjänsteleverantörer i ett servicemöte där genomförandet ses som processer 

där det krävs input från båda sidorna.  

 

Detta betyder att den ena partens beteende kommer att påverka den andras uppfattning 

om situationen (Grönroos 2015; Mossberg 2015; Wilson et al. 2016). För att kunden ska 

erhålla en positiv upplevelse menar Mossberg (2015) att det även krävs att kunden ska få 

ha en viss kontroll över situationen. Det finns två sätt för ett företag att öka denna 

uppfattade kontroll. Det första innebär den kontroll en kund anser sig ha på grund av 

kunskap hen besitter, vilket beskrivs som kognitiv kontroll. Det andra är beteendemässig 

kontroll som upplevs när kunden får möjlighet att förändra erbjudandet, exempelvis 

genom att skapa nya alternativ av befintliga situationer. Genom att bjuda in kunden att 

känna denna typ av kontroll kommer de uppleva upplevelsen som mer positiv.  

 

Vidare går det även att beskriva en upplevelse utifrån kundens grad av deltagande. Detta 

beskrivs utifrån huruvida kunden är aktiv eller passiv. Vid vissa situationer, som 

exempelvis när vi tittar på tv hemma, beskrivs vi som passiva. I andra situationer krävs 
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det att kunden tar sig till platsen för att kunna delta, som vid en konsert eller en teater, 

vilket beskriver kunden som aktiv. Utöver deltagandet kan även kundens engagemang 

variera vid olika upplevelser (Mossberg 2015). Grönroos (2015) menar att det finns en 

hel rad olika engagemangsbeteenden, såsom diskussion, kommentarer och deltagande i 

olika undersökningar. Mossberg (2015) påpekar att graden av engagemang som en kund 

känner vid ett köpbeslut bestäms av hens kunskap angående vilka personliga 

konsekvenser köpet kommer att få.  

 

Utöver detta kommer även andra kunders roll att ha en påverkan för hur kunden upplever 

servicemötet, genom kund-till-kund kommunikation. Det betyder kort sagt att kunderna 

interagerar med varandra (Grönroos 2015). När kunden upplever något görs det ofta 

tillsammans med andra, vilket gör att den sociala gemenskapen också spelar roll. Andra 

kunder i sammanhanget kan förstärka upplevelsen genom interaktion och samhörighet 

inom gruppen (Mossberg 2015).   

 

2.3.4 Relationer  

Relationer beskriver förhållandet som råder mellan två parter där karaktären och 

intensiteten kan variera (Godson 2009). Författaren beskriver att det inom detaljhandeln 

finns två tydliga parter som interagerar med varandra; organisationen (säljare) och 

kunden (Godson 2009), vilket innebär att det måste finnas någon typ av relation mellan 

dessa vid mötet som sker (Grönroos 2015). Relationer är enligt Bill et al. (2012) ett 

verktyg som kan användas av företag för att söka direktkontakt med kunder, bygga en 

kunddatabas, utveckla kundorienterad service och öka kundlojaliteten. Detta leder i sin 

tur till ökad försäljning, återförsäljning och merförsäljning.  

 

Storbacka och Lehtinen (2000) menar dock att avkastningen från enskilda transaktioner 

inte är det allra viktigaste, utan att skapa bestående relationer tillsammans med kunden. 

Enligt Grönroos (2015) kan relationer utvecklas och bli bestående om kunden anser att 

kontakterna med ett företag och dess personal är särskilt värdefulla och givande. Vidare 

menar Storbacka och Lehtinen (2000) även att huruvida ett företag lyckas skapa en 

varaktig relation eller inte, beror på om företaget vinner en del av kundens hjärta och 

medvetande.  

 

Ett viktigt begrepp, och en hörnsten, inom styrning av kundrelationer eller Customer 

Relationship Management (CRM) är skapandet av kundvärde (Storbacka & Lehtinen 
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2000). Enligt Godson (2009) och Bill et al. (2012) är kundvärde förhållandet mellan de 

uppfattade fördelarna och de uppfattade kostnaderna eller uppoffringarna som finns i 

köpet och konsumtionen av en produkt. För att utveckla kundrelationer krävs således en 

djupgående kunskap om den process där kunden skapar sitt eget värde (Storbacka & 

Lehtinen 2000). Inom en relation innebär detta att båda parterna anpassar sina processer 

efter varandra, vilket skapar ett ömsesidigt värde och förhoppningsvis en framgångsrik 

relation (Storbacka & Lehtinen 2000; Grönroos 2015; Gummesson 2012; Bill et al. 2012). 

Konkurrensmässiga fördelar baseras då inte enbart på pris, utan även på företagets 

förmåga att hjälpa kunden nå sina mål i sin värdeskapande process (Storbacka & Lehtinen 

2000).  

 

Den andra hörnstenen i CRM innebär att se produkten som en process och som en del 

som är kopplad till ett utbyte mellan kunden och företagets processer (Storbacka & 

Lehtinen 2000). I detta utbyte omvandlas företaget och personalens kompetens till viss 

del till skapandet av kundvärde. Enligt Storbacka och Lehtinen (2000) blir 

produktdifferentiering då processdifferentiering och ger oändliga möjligheter för företag 

att skapa olika slags relationer. 

 

Tredje och sista hörnstenen är enligt Storbacka och Lehtinen (2000) kopplad till 

företagets ansvar att utveckla en kundrelation. Som företag är det nämligen inte 

tillräckligt att enbart tillfredsställa kundbehov eller att tillfredsställa kunden. De måste ta 

ansvaret för att utveckla dessa relationer och erbjuda sina kunder nya möjligheter att 

skapa värde själva, om de vill bygga starkare relationer. Detta till följd av att företagen, 

till skillnad från kunderna, besitter en överlägsen kunskap om hur värde bäst kan skapas 

i den specifika branschen.  

 

Enligt Godson (2009) finns det tre olika sätt som relationer kan skapa kundvärde på. Det 

första sättet innebär att se till att produkterna möter kundens krav och förväntningar exakt, 

vilket görs genom nära kontakt med kunderna och uppmuntran till interaktion. Det andra 

sättet är att genom en nära relation till kunderna skapa starka band baserade på förtroende, 

engagemang och tillhörighet, vilket gör det enklare för båda parterna att tryggt göra 

affärer tillsammans. Det sista sättet innebär enligt författaren att människor vill bli 

behandlade som människor och inte som siffror eller statistik. När produkter blir mer 
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standardiserade och svåra att skilja från varandra är det företagen som kan ge en personlig 

touch till kunden, förbättra kvaliteten och skapa fördelar.  

 

Vidare beskriver Grönroos (2015) att när kunden väl hittat en pålitlig relationspartner blir 

andra företag mindre attraktiva och utvärderas därav inte i samma utsträckning. 

Författaren påpekar även att det finns tre fördelar för kunden med att upprätthålla och 

utveckla en redan befintlig relation. Dessa fördelar är: säkerhet, sociala fördelar och 

särskilda förmåner. Säkerhet syftar till minskad oro, ökad tilltro och en känsla av att 

företaget är pålitligt, vilket stärker Godsons (2009) tidigare nämnda teori. De sociala 

fördelarna för kunden är att hen blir igenkänd av personalen i butiken eller till och med 

utvecklar en vänskap med personalen. Till sist syftar de särskilda förmånerna på 

tilläggstjänster, förmånliga priser och att kunden prioriteras högre än andra kunder vid 

besök.  

 

Enligt Bill et al. (2012) har dock relationer i dagens samhälle förändrats genom internet 

och sociala medier. Precis så som organisationer, människors tankesätt, livsstilar, 

attityder och beteenden också har förändrats. Några exempel på detta är att människor 

idag letar information, chattar med andra människor, deltar i e-möten, marknadsför, köper 

och säljer saker samt dejtar på internet. Den traditionella marknaden har blivit 

kompletterad med e-marknaden och blivit ett e-nätverk utspritt över hela världen. Vart 

som helst och när som helst har blivit en riktig marknadsföringsstrategi, vilket också 

påverkar företagen och kundernas roll/ansvar (Gummesson 2012).  

 

Relationer har i och med detta utvecklats och till viss del blivit e-relationer som omfamnar 

relationer, nätverk och interaktion baserat på IT (Gummesson 2012). Dessa tekniker har 

även skapat fördelar och nya kanaler för företag att nå ut till och engagera sina kunder 

(Bill et al. 2012). E-relationer kan därav användas som viktiga konkurrensfördelar och 

ses som långsiktiga investeringar som kräver nya marknadsföringsstrategier (Bill et al. 

2012; Gummesson 2012). Utöver detta har e-relationer också ökat kundernas interaktion 

med andra kunder som har liknande intressen och livsstilar. Många kunder delar sina 

åsikter och tankar om ett företags kvalitet och värde med andra på internet (Gummesson 

2012). Kunder delar däremot bara sina rekommendationer med andra kunder om de litar 

på företaget och känner att de har ett gemensamt engagemang för relationen. Ytterligare 
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påverkar internet dagens relationer positivt genom att kunderna lättare kan ge sin åsikt 

och bli involverade i produktutvecklingsprocessen i realtid (Bill et al. 2012).  

 

2.4 Sinnesmarknadsföring  
2.4.1 Sinnesupplevelsen  

Tidigare har människans fem sinnen förbisetts inom marknadsföringen, trots att det varit 

känt att de har en stor betydelse (Hultén et al. 2011; Krishna 2010). Enligt tidigare 

forskning spelar syn, lukt, ljud, smak och känsel en stor roll när det kommer till en 

människas upplevelse av köpprocessen och hur deras beteenden artar sig (Hultén et al. 

2011; Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström 2014; Krishna 2010). Krishna 

(2010) belyser även att de fem sinnena påverkar människors känslor, preferenser och val. 

Det är nämligen genom sinnena som varje person blir medveten om, uppfattar och 

upplever olika produkter eller tjänster, vilket också kallas för sinnesupplevelser (Hultén 

2014).  

 

Under senare år har därmed sinnesmarknadsföring blivit ett populärt forskningsområde 

(Hultén 2014; Gustafsson et al. 2014). Sinnesmarknadsföring innebär enligt Hultén 

(2014) att en konsumentupplevelse skapas genom ett företags marknadsföring, antingen 

avsiktligt eller oavsiktligt. Denna typ av marknadsföring tydliggör även företagets 

identitet, värderingar och det långsiktiga målet för företaget blir att bygga upp en 

varumärkesimage hos kunderna (Hultén et al. 2011). Det blir som ett resultat av detta 

viktigt för företag att beröra sina kunder på nya, uppfinningsrika sätt och fånga deras 

sinnen på bästa möjliga sätt (Krishna 2010).  
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Modell 3. Sinnesupplevelsen (Hultén 2014) 

 

Enligt Hultén et al. (2011) har även servicelandskapet blivit en plats där företagen bygger 

sin varumärkesimage. Många fysiska butiker idag eftersträvar att erbjuda emotionella 

kopplingar till kunderna för att skapa sinnesupplevelser. Vidare förklarar Hultén (2014) 

att dessa sinnesupplevelser bygger på sinnesstrategier som utgår från just syn, ljud, lukt, 

känsel och smak. Enligt författaren anses det att konsumenter är sinnesproducenter och 

att de blir både emotionellt och kognitivt påverkade av positiva och negativa 

sinnesupplevelser vid köp.  

 

2.4.2 Synsinnet  

Synsinnet anses vara det starkaste och mest förföriska sinnet hos människan vad gäller 

perceptionen och upplevelsen av vår omgivning, ett servicelandskap eller ett varumärke 

(Hultén et al. 2011; Hultén 2014; Lindström 2005). Synupplevelsen är rentav avgörande 

för om kunder attraheras av och noterar en produkt eller ett varumärke (Gidlöf, Anikin, 

Lingonblad & Wallin 2017). Vidare beskriver Hultén (2014) att ögonen är ansvariga för 

att samla in 70 procent av all den sensoriska information som människans hjärna är i 

behov av.  

 

Enligt Hultén (2014) har synsinnet som främsta uppgift att hjälpa oss människor att 

upptäcka skillnader och förändringar i omgivningen, vilket görs via ögonen. Den bild som 

individen får på näthinnan när hen tittar på något jämförs med tidigare minnen och 

upplevelser, vilket gör att varje ny bild sätts i relation till tidigare sinnesupplevelser 
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(Hultén et al. 2011). Exempel på detta kan vara en ny butikslayout, en ny design på en 

förpackning (Hultén 2014) eller en ny färg på ett klädesplagg (Gustafsson et al. 2014). 

Tidigare forskning har även visat att belysning, färger, layout, design och utrymme har 

stor betydelse för ett servicelandskap (Hultén 2014; Lin 2004).  

 

Företag som skapar visuella sensationer som strategi för synsinnet bidrar positivt till 

konsumentvärde, konsumentupplevelser och varumärkesimage (Hultén 2014). 

Författaren beskriver även att visuella stimuli kan, antingen själva eller tillsammans med 

andra stimuli, göra den synupplevelse ett varumärke vill förmedla gällande servicemiljö 

och produkter tydligare för kunden.   

 

När det gäller en kunds upplevelse av ett varumärke på internet är det den visuella 

upplevelsen som dominerar, menar Hultén (2014). Detta beror på att det enbart är 

synsinnet, av de fem sinnena, som kan navigera i en miljö som är totalt datorbaserad. 

Visuella bilder och visuell image är därmed av betydelse för hur produkter och 

varumärken framställs för kunder i dagens samhälle.  

 

2.4.3 Ljudsinnet  

I alla tider har ljud varit grundläggande för vårt samhälle och bidragit till att människor 

kan skapa sig en bättre förståelse och verklighetsuppfattning (Hultén et al. 2011). Det är 

ljud som hjälper hjärnan att tolka och ge mening till miljön och omgivningen vi befinner 

oss i (Hultén 2014). Enligt Hultén (2014) kan företag använda sig av en ljudstrategi för 

att uttrycka sin identitet auditivt och särskilja sig inom sinnesmarknadsföring, vilket 

skapar uppmärksamhet och väcker känslor hos kunderna. Några exempel på detta är 

musik, röst eller jingel som alla bidrar till att skapa en sinnesupplevelse av en produkt 

eller tjänst (Hultén et al. 2011).  

 

Även Gustafsson et al. (2014) och Krishna (2010) belyser musikens påverkan på 

sinnesupplevelsen genom att förklara att musik i detaljhandeln bidrar till hur människor 

agerar olika i köpögonblicket. Gustafsson et al. (2014) menar att musik kan användas av 

företag för att påverka atmosfären och attraktionskraften i butiken eller för att dölja 

oönskade ljud. Vidare förklarar Hultén (2014) att bakgrundsmusik har en positiv inverkan 

på kundens produktuppfattning och uppfattning av servicekvaliteten, men det påverkar 

även kundens humör och upphetsning. Slutligen har forskning visat att musiken i en butik 

kan påverka hur länge en kund väljer att stanna i butiken och hur mycket hen sedan 
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spenderar under sitt besök (Gustafsson et al. 2014; Hultén et al. 2011; Helmefalk 2017; 

Hultén 2014; Mossberg 2015; Lin 2004; Krishna 2010).  

 

2.4.4 Känselsinnet 

Känselsinnet är enligt Hultén (2014) det sinnet som gör det möjligt för människor att 

inneha fysisk kontakt med ett föremål eller med andra människor. Det är också det sinnet 

som hjälper till att bygga upp ett formsinne som berättar för oss människor när ett föremål 

är vasst, runt eller hårt, utan att vi behöver känna på det. Som ett resultat av detta kan 

människor enligt Hultén et al. (2011) komma ihåg och återuppleva känslan av ett föremål 

endast genom att se eller tänka på det. Hultén (2014) och Krishna (2010) beskriver även 

att känseln är ett viktigt hjälpmedel för kunder när det kommer till att få betydelsefull 

information om en produkt eller ett varumärke. Om kunden får möjlighet att beröra och 

känna på en fysisk produkt skapas positiva känslor, vilket i sin tur kan leda till en positiv 

attityd och en bra upplevelse av produkten.  

 

Känselsinnet har enligt Hultén (2014) även stor betydelse för relationen mellan kunden 

och butikspersonalen. Skulle personalen vid något tillfälle röra vid kunden kan detta 

tillföra en positiv uppfattning av butiken och servicen. Det kan också bidra till att kunden 

stannar längre i butiken och blir mer öppen för butikens marknadsföring.  

 

Företag som involverar känselsinnet i sin marknadsföring och skapar unika 

känselupplevelser bidrar därmed positivt till sin image och identitet. Gustafsson et al. 

(2014) och Underhill (2009) menar även att känselsinnet kan vara den mest kritiska 

faktorn till huruvida konsumenten gillar en produkt och har viljan att köpa den eller ej. I 

servicelandskapet kan känseln ofta uttryckas genom stimuli såsom material, ytskikt, 

fasthet, form, temperatur och vikt. Det är därmed viktigt att alla produkter finns 

tillgängliga för kunderna att klämma och känna på i en butik (Hultén 2014; Hultén et al. 

2011). Forskning menar att möjligheten att få känna på en produkt eller prova ett 

klädesplagg kan öka chanserna för att kunden slutligen genomför sitt köp (Gustafsson et 

al. 2014; Hultén et al. 2011; Hultén 2014). För företag som enbart befinner sig på internet 

blir det därav svårt att skapa känselupplevelser som kompenserar för känsel eller beröring 

(Hultén 2014).  
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2.4.5 Multisensorisk upplevelse 

Människor använder, som tidigare nämnt, sina fem sinnen för att uppleva sin omgivning, 

produkter och varumärken (Hultén 2014). Författaren menar att de fem sinnena därmed 

är mycket viktiga för perceptionen och sinnesupplevelsen av andra människor och 

föremål, vilket kallas för att använda sinnena externt. Att istället använda sina sinnen för 

att fantisera eller tänka på hur något luktar, smakar eller låter kallas för att använda 

sinnena internt (Hultén 2014). Att använda sinnena internt har stor betydelse för hur en 

människa fantiserar, skapar idéer och tankar, samt hur dessa leder till ett specifikt 

beteende. Enligt Hultén (2014) är det således samspelet mellan det externa och det interna 

som bildar en multisensorisk upplevelse. Det innebär att två eller flera av de mänskliga 

sinnena samspelar för att uppfatta sensoriska stimuli och ge människan en bredare 

medvetenhet av omgivningen och varumärket (Helmefalk 2017; Hultén 2014).  

 

Vidare belyser Hultén (2014) att en multisensorisk upplevelse grundar sig i att de 

bedömningar en människa gör av en butik, produkterna i butiken och personalen till stor 

del påverkas av de fem sinnena. Exempelvis kan en kund bedöma dessa tre saker med 

hjälp av vad hen ser, hur det luktar, hur det låter, känslan hen får av att ta på produkter 

eller hur något smakar. Enligt Helmefalk (2017) är det därför viktigt att förstå att om man 

tar bort ett eller flera sinnen eller stimuli så blir upplevelsen annorlunda. Ökar man 

däremot antalet sensoriska stimuli i en miljö kan kunderna få ökad närvaro och minnas 

föremål i miljön bättre (Hultén 2014).  

 

Modell 4. De fem sinnenas funktion externt och internt (Hultén 2014) 



  
 

26 

 

När en kund ska utvärdera en butik eller servicemiljö spelar atmosfäriska stimuli stor roll 

för kundens affektion, kognition och beteende (Hultén 2014). Det är därmed väldigt 

vanligt med många olika sorters stimuli för syn, ljud, lukt, känsel och smak, som ger 

information till de fem sinnena inom detaljhandeln. Dessa stimuli hänger ihop och jobbar 

tillsammans för att bilda synergier och påverka kunderna positivt i deras köpbeteende 

(Helmefalk 2017). Vidare beskriver Hultén (2014) att sinnena och olika stimuli också är 

oerhört viktiga vid multisensorisk produktutvärdering i en butik. Känselsinnet är oftast 

sinnet som står i fokus vad gäller hur kunden får relevant information om en produkt, men 

också andra sinnen har stor betydelse. Synen kan exempelvis uppfatta vissa färger på 

kläder som att plagget är mjukt. Hultén (2014) menar därmed att det är viktigt för företag 

att förstå hur kunder utvärderar och processar multisensorisk information för att designa 

varumärken som leder till önskvärd respons.  

 

2.5 Teoretisk argumentation  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att preferenser har en stor betydelse för vad kunder 

värdesätter (Grönroos 2015) och huruvida de i det här fallet väljer att handla i en fysisk 

butik eller i en onlinebutik. Vi tror att dessa preferenser kommer att vara avgörande för 

hur värdefull individen upplever respektive kanal samt vad den värdesätter med dessa 

kanaler.  

 

Den teoretiska referensramen har även pekat på att alla våra valda koncept hänger ihop 

med varandra, med den gemensamma nämnaren att de alla är element som ingår i kundens 

köpprocess och värdeskapande. Det innebär att kundens medverkan, relationer, 

servicekvaliteten och sinnesupplevelsen är fyra inslag som påverkar hur kundens 

köpprocess artar sig. Även kundens preferenser är en delkomponent av köpprocessen. 

Kundens egen medverkan är en betydelsefull del av köpprocessen och det är genom den 

som kunden aktivt, tillsammans med företaget, skapar ett värde. Tack vare kundens 

interaktion och aktiva samarbete med personalen kan köpprocessen styras i en önskvärd 

riktning för båda parterna och en preferens kring säljkanaler kan uppstå.  

 

Den ovan nämnda interaktion som sker med företaget har gjort att vi också valt att belysa 

teorier om relationer. Det är ett element som ingår i kundens köpprocess främst genom 

att kunden har någon form av relation till företaget, dess anställda och möjligtvis andra 
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kunder. Bill et al. (2012) menar att relationerna har förändrats genom internet och sociala 

medier, vilket betyder att i de fall då en kund väljer att handla online kommer relationer 

se annorlunda ut än i de situationer då en kund väljer att handla i en fysisk butik. Detta 

skapar en fundering kring om de fysiska mötena är något som kunden värdesätter och 

föredrar.  

 

Vidare är den uppfattade servicekvaliteten en stor del av kundens köpprocess och något 

som påverkar hur kunden upplever personalen, servicelandskapet och dess sortiment. 

Grönroos (2015) belyser hur dessa faktorer kommer att ha en stor påverkan på den 

upplevda kvaliteten. Det är även god servicekvalitet som kan skapa konkurrensfördelar 

för företagen och göra att kunderna väljer att handla hos just det företaget. Grönroos 

(2015) påpekar att kunder värdesätter saker utifrån sina egna preferenser, vilket innebär 

att dessa kommer att vara avgörande för hur kunden uppfattar och värderar 

servicekvaliteten. Vi anser därmed att det är ett viktigt koncept att inkludera och 

undersöka huruvida det påverkar värdeskapandet och vilken kanal kunden väljer att 

handla kläder i.  

 

Till sist har Krishna (2010) skrivit om hur de fem sinnena faktiskt påverkar en kunds 

preferenser och val i köpprocessen, vilket har gjort att vi valt att involvera 

sinnesmarknadsföring i vår teoretiska referensram. Vi anser att sinnena är väldigt centrala 

i processen vid köp av kläder. Vi valde däremot att utesluta teorier om smaksinnet och 

luktsinnet då vi anser att dessa inte är relevanta för kundens preferenser av klädbranschen. 

Utöver detta anser vi att sinnesupplevelsen är ett intressant och relevant koncept i vår 

uppsats då sinnesupplevelser ofta uteblir i onlinevärlden, precis som Hulten (2014) 

nämner.  
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Modell 5. Undersökningsmodell (Egengjord modell 2018) 

 

 

2.6 Hypoteser  
Baserat på ovanstående teoretisk referensram och argumentation har vi formulerat fyra 

hypoteser:  

 

H₁ = Behov av sinnesupplevelser påverkar positivt preferenser av fysiska klädbutiker. 

 

H₂ = Kundens relation med företaget och dess anställda påverkar positivt preferenser av 

fysiska klädbutiker.  

 

H₃ = God servicekvalitet påverkar positivt preferenser av fysiska klädbutiker.  

 

H₄ = Aktiv och kompetent kundmedverkan påverkar positivt preferenser av fysiska 

klädbutiker.  
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3. Metod  
Metodkapitlet redogör och motiverar för de metodval vi gjort i vår uppsats. Detta för att 

läsaren ska få en djupare kunskap och förståelse för vårt praktiska tillvägagångssätt.  

______________________________________________________________________ 

 
3.1 Val av metod   

Det finns två olika typer av forskningsansats; kvantitativ eller kvalitativ (Bryman & Bell 

2015; Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2016). Författarna belyser att en 

kvantitativ ansats innebär att forskarna samlar in en stor kvantitet i sitt forskningsarbete 

och främst fokuserar på siffror. Jacobsen (2002) förklarar också att forskarna då skickar 

ut enkäter eller frågeformulär och på så sätt undersöker en stor grupp, utan att gå in på 

djupet. De allra största fördelarna med denna typ av metod är att datan blir lätt att 

behandla och att kostnaderna hålls relativt låga. Nackdelen med en kvantitativ ansats, 

enligt författaren, kan dock vara att forskarna enbart skrapar på ytan och inte får 

tillräckligt djup information om ämnet.  

 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2015) och Christensen et al. (2016) att en kvalitativ 

ansats istället innebär att ord har stor betydelse för forskarna i insamling- och 

dataanalysprocessen. Forskarna kan vid denna typ av metod exempelvis utföra 

observationer eller djupintervjuer. Enligt Jacobsen (2002) är den största fördelen med en 

kvalitativ ansats att den oftast får fram den riktiga förståelsen för en situation genom 

detaljer och nyanser hos varje uppgiftslämnare. Författaren skriver att de största 

nackdelarna med denna metod är att den därmed blir otroligt resurs- och tidskrävande, 

samt att forskarna enbart når ett fåtal personer som inte kan representera hela 

populationen.  

 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en kvantitativ ansats och samla in vår data 

genom en enkätundersökning online. Detta för att få ett så stort urval och representativitet 

som möjligt, men även på grund av det faktum att det går att täcka in flera områden i en 

sådan undersökning vilket kan hjälpa oss få reda på vilka element respondenterna föredrar 

i de olika kanalerna. Vi valde att genomföra enkätundersökningen online då vi ansåg att 

det var rätt forum för att nå ut till vår tänkta målgrupp. Detta hjälper oss att nå ut till fler 

och på så sätt få ett större antal respondenter i vår undersökning, vilket kommer öka 

reliabiliteten av vår slutsats.  
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3.2 Val av ansats 

Jacobsen (2002) beskriver att det finns tre strategier för att samla in data. Den ena 

strategin kallas för deduktiv ansats, vilket kan beskrivas som att forskaren går från teori 

till empiri. Detta sker genom att forskaren först arbetar för att bygga upp förväntningar 

med hjälp av tidigare teorier inom ämnet innan den beger sig ut och samlar in empirisk 

data för att se om dessa förväntningar stämmer med verkligheten. Det är också vanligt att 

författaren använder sig av hypoteser inom deduktiv ansats. Enligt Bryman och Bell 

(2015) är detta den vanligaste synen på förhållande mellan teori och forskning. Jacobsen 

(2002) menar dock att det finns en del kritiker mot denna typ av ansats som påpekar att 

förväntningarna som forskaren har tenderar att leda till att forskaren letar efter 

information som stödjer de teorier som forskaren hade innan arbetet startade.  

 

Den andra strategin kallas induktiv ansats och Jacobsen (2002) beskriver den som en 

motsatt arbetsprocess där författaren går från empiri till teori, utan att ha några 

förväntningar vid arbetets start. Bryman och Bell (2015) menar att det kan beskrivas som 

att resultaten matas tillbaka till teorin. Svenning (2003) beskriver det som att teorin 

successivt växer fram i  växlandet mellan observation och abstraktion. Jacobsen (2002) 

belyser även att den induktiva processen startar med att forskaren går ut och samlar in 

relevant information för att sedan reflektera över den insamlade datan och formulera 

teorier. Genom att inte ha några förväntningar begränsas inte informationsinsamlingen. 

Däremot har kritik riktats mot just detta, då vissa anser att det är omöjligt att tro att 

forskaren kan gå ut och samla in data med ett helt öppet sinne. Den tredje och sista 

strategin är enligt Bryman och Bell (2015) abduktiv ansats, vilket är en blandning av både 

deduktiv och induktiv ansats.  

 

Med vår kvantitativa metod följer ett deduktivt förfaringssätt, då vi har gått från teori till 

empiri. Detta innebär att vi har byggt upp förväntningar för att sedan samla in empiri och 

se hur väl de stämmer överens med verkligheten. Vi har även ställt upp fyra stycken 

hypoteser, vilket är vanligt vid en deduktiv ansats. Vår enkät har bestått av fasta frågor 

och en sjugradig skala som svarsalternativ, vilket gör att den beskrivs av Jacobsen (2002) 

som en sluten ansats där vi fått avgöra vilken information som är relevant.  
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3.3 Datainsamling  
3.3.1 Primärdata  

Primärdata innebär enligt Jacobsen (2002) och Christensen et al. (2016) att studiens 

forskare samlar in data för första gången genom information direkt från individer eller 

grupper av personer. Några exempel på denna typ av data kan enligt författaren vara 

intervjuer, observationer eller enkätundersökningar. Datan är då framtagen för den 

specifika forskningen och kommer direkt från primärkällan. Den typ av primärdata som 

vi har valt att samla in till vår uppsats har kommit från en enkätundersökning vi genomfört 

på internet.  

 

3.3.2 Enkätundersökning  

Insamlingen av empirisk data till den här uppsatsen har skett genom en 

enkätundersökning på internet. De största fördelarna med att använda sig av en webbenkät 

är tids- och kostnadseffektiviteten, men även möjligheten för respondenterna att vara 

anonyma är mycket positiv (Christensen et al. 2016). Webbenkäten skapades på Google 

Docs med hjälp av ett formulär och skickades ut tisdagen den 24:e april 2018 till våra 

kontaktnät på Facebook och Twitter för att nå en så stor målgrupp som möjligt. Det 

innebär att vi gjort ett icke-slumpmässigt urval. En anledning till att vi valde dessa två 

forum för vår enkät är att många människor i åldrarna 18 till 29 år befinner sig där. Vår 

enkät bestod av 31 stycken frågor som behandlade koncepten säljkanaler, relationer, 

sinnesupplevelser, servicekvalitet och kundmedverkan.  

 

En enkät kan enligt Christensen et al. (2016) vara antingen standardiserad eller icke-

standardiserad. I en standardiserad enkät står alla frågor i en viss ordning och är 

formulerade på identiskt sätt till alla respondenter. I en icke-standardiserad enkät har 

undersökaren inte formulerat frågorna i förväg och de kan då ställas i olika ordning 

beroende på hur respondenten uppger sina svar. När det gäller svarsalternativen kan 

undersökaren också välja om hen ska styra respondenternas svar eller inte. Detta genom 

att välja antingen strukturerade svarsalternativ eller icke-strukturerade svarsalternativ. 

Vid strukturerade svarsalternativ är alternativen ordagrant förutbestämda och kallas för 

slutna frågor. Vid icke-strukturerade svarsalternativ är svaren istället mycket fria och inte 

helt förutbestämda och kallas då för öppna frågor (Christensen et al. 2016). För att få svar 

på uppsatsens frågeställning och syften valde vi att utforma en standardiserad enkät med 

strukturerade svarsalternativ. Enligt Christensen et al. (2016) kan många respondenter 
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tycka att det är svårt att uttrycka sig med egna ord och föredrar frågor med strukturerade 

svarsalternativ.  

 

När man genomför en enkätundersökning finns det även flera olika typer av skalor som 

man kan använda sig av för att konstruera svarsalternativ. De vanligaste skalorna är 

nominal-, ordinal-, intervall- och kvotskala (Christensen et al. 2016). I vår enkät valde vi 

att använda oss av en intervallskala där svarsalternativen gick från ett till sju. 

Svarsalternativ ett motsvarade då instämmer inte alls och svarsalternativ sju motsvarade 

instämmer helt och respondenterna hade möjlighet att klicka i ett svar som de ansåg passar 

in på deras situation. 

 

Vid enkätundersökningar är det också viktigt att testa enkäten innan undersökaren går ut 

med den i full skala. Detta för att garantera att den fungerar, att frågorna är ställda på rätt 

sätt och att respondenterna utan problem kan förstå och fylla i enkäten (Christensen et al. 

2016). Innan vi skickade ut vår enkät valde vi att testa den på fem personer i vår närhet 

och sedan göra en enklare intervju med dessa för att få en övergripande bild av hur den 

fungerade och hur frågorna uppfattades, vilket också är vad Christensen et al. (2016) 

rekommenderar undersökare att göra.  

 

Vi valde att ta bort vår enkät från alla sociala medier tisdagen den 2:e maj 2018, en vecka 

efter att den hade laddats upp, då vi ansåg att vi fått in tillräckligt med svar och började 

analysera den insamlade datan. Totalt fick vi in svar från 237 stycken respondenter, varav 

fyra stycken fick sorteras som bortfall. Detta på grund av att respondenternas ålder inte 

stämde in med den åldersgrupp som vi ville undersöka. Att det enbart blev fyra bortfall 

beror troligtvis på att frågorna var obligatoriska. Alla återstående 233 respondenter 

svarade på samtliga frågor.  

 

3.3.3 Operationalisering  

När en forskare ska mäta ett begrepp måste det passera en process som Jacobsen (2002) 

förklarar enligt metodiklitteraturen kallas för operationalisering, vilket innebär att göra 

ett abstrakt objekt mätbart. Bryman och Bell (2015) upplyser om att begreppet 

operationalisering kommer från fysiken där man refererar till verksamheten vars begrepp 

mäts. Vidare menar Jacobsen (2002) att det inte går att mäta dessa begrepp som de är, 

utan forskaren måste mäta begreppet indirekt genom att komma fram till konkreta 
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indikationer på dem. Denna process kan vara lång och kräva både tidigare kunskap samt 

fantasi.  

 

Våra valda koncept i uppsatsen är; preferenser av säljkanaler, relationer, 

sinnesupplevelser, servicekvalitet och kundmedverkan. Det är utifrån dessa koncept som 

våra enkätfrågor formulerats och nedan har en tabell utformats för att få en mer klar bild 

av frågornas syften.  

 

Koncept Enkätfråga  Syftet med enkätfrågan 

 
Jag identifierar mig som: Att ta reda på respondentens kön 

 
Min ålder är:  Att ta reda på respondentens ålder  

Preferenser av 

säljkanaler 

Fysiska butiker är viktiga för 

mig när jag handlar kläder:  

Att ta reda på hur viktiga de 

fysiska butikerna är för 

respondenten  

Preferenser av 

säljkanaler  

Onlinebutiker är viktiga för mig 

när jag handlar kläder: 

Att ta reda på hur viktiga 

onlinebutiker är för respondenten 

Preferenser av 

säljkanaler  

Jag handlar oftast mina kläder i 

fysiska butiker: 

Att ta reda på huruvida 

respondenten föredrar fysiska 

butiker eller onlinebutiker 

Preferenser av 

säljkanaler  

Jag handlar oftast mina kläder i 

onlinebutiker: 

Att ta reda på huruvida 

respondenten föredrar 

onlinebutiker eller fysiska butiker 

Relationer  Det är viktigt för mig att ha 

möjlighet att interagera med 

personalen vid köp: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att ha en relation till 

och interagera med personalen  

Relationer  Det är viktigt för mig att känna 

mig sedd av personalen vid köp: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att bli sedd och 

uppmärksammad av personalen 
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Relationer  Det är viktigt för mig att kunna 

få vägledning av personalen vid 

köp:  

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att få vägledning av 

personalen vid köp 

Relationer  Det är viktigt för mig att ha en 

långvarig och pålitlig relation 

med personalen på ett företag: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att ha en god relation 

till personalen  

Relationer  Det är viktigt för mig att 

personalen är engagerad i vår 

relation: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att personalen är 

engagerad i deras relation 

Sinnesupplevelser  Det är viktigt för mig att få 

möjlighet att känna på ett 

klädesplagg innan jag köper det: 

Att ta reda på hur viktigt 

respondenten anser att 

känselsinnet är för 

sinnesupplevelsen under 

köpprocessen 

Sinnesupplevelser  Det är viktigt för mig att se ett 

klädesplagg i verkligheten innan 

jag bestämmer mig för att köpa 

det: 

Att ta reda på hur viktigt 

respondenten anser att synsinnet är 

för sinnesupplevelsen under 

köpprocessen 

Sinnesupplevelser  Det är viktigt för mig att prova ett 

klädesplagg innan jag köper det: 

Att ta reda på hur viktigt 

respondenten anser att 

känselsinnet och synsinnet 

kombinerat är för 

sinnesupplevelsen under 

köpprocessen 

Sinnesupplevelser  Det är viktigt för mig att kunna 

prata med personalen vid köp av 

kläder: 

Att ta reda på hur viktigt 

respondenten anser att hörselsinnet 

är för sinnesupplevelsen under 

köpprocessen 
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Sinnesupplevelser  Det är viktigt för mig att 

omgivningen där köpet äger rum 

är tilltalande för mina sinnen: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att omgivningen där 

köpet sker är tilltalande för 

sinnena 

Servicekvalitet Omgivningen där köpet äger rum 

är viktigt för mig: 

Att ta reda på huruvida 

omgivningens utformande är 

viktig för respondenten 

Servicekvalitet Det är viktigt för mig att 

personalen erhåller de kunskaper 

och färdigheter som krävs för att 

lösa ett problem på ett 

professionellt sätt: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att personalen 

erhåller goda kunskaper och 

färdigheter för att lösa ett problem 

på bästa sätt 

Servicekvalitet Det är viktigt för mig att företaget 

och dess geografiska läge, 

öppettider, anställda samt system 

fungerar på ett sätt som gör att det 

är enkelt att få tillgång till deras 

resurser: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att det geografiska 

läget, öppettiderna, de anställda 

och dess system fungerar på ett 

sätt som gör att det är 

lättillgängligt 

Servicekvalitet Det är viktigt för mig att företaget 

och dess anställda arbetar för att 

hitta en ny, alternativ lösning som 

jag finner acceptabel ifall något 

går fel: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att dess anställda 

arbetar för att hitta en god lösning 

i de fall ett fel uppstått 

Servicekvalitet Det är viktigt för mig att jag 

upplever ett företag som pålitligt: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att de upplever 

företaget som pålitligt 

Kundmedverkan Det är viktigt för mig att jag 

känner att jag har en kognitiv 

kontroll vid köp: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att känna en kognitiv 

kontroll 
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Kundmedverkan Det är viktigt för mig att jag 

känner att jag har beteendemässig 

kontroll vid köp: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att känna en 

beteendemässig kontroll 

Kundmedverkan Det är viktigt för mig att det finns 

möjlighet till kommunikation 

med andra kunder under 

köpprocessen: 

Att ta reda på hur viktigt det är för 

respondenten att ha möjlighet att 

kommunicera med andra kunder 

under köpprocessen 

Kundmedverkan Det är viktigt för mig att känna 

mig aktivt deltagande i 

köpprocessen: 

Att ta reda på hur viktigt 

respondenten tycker att det är att 

själv vara aktiv i köpprocessen  

Kundmedverkan  Det är viktigt för mig att företaget 

arbetar aktivt tillsammans med 

mig som kund under 

köpprocessen: 

Att ta reda på hur viktigt 

respondenten tycker att det är att 

samarbeta aktivt med företaget i 

köpprocessen 

 

3.3.4 Sekundärdata  

Enligt Jacobsen (2002) och Christensen et al. (2016) är sekundärdata information som 

forskaren inte samlat in själv, direkt från källan, utan som samlats in av andra. Detta 

innebär att datan samlats in i ett annat syfte och för en annan problemställning. Vi har i 

vår uppsats använt oss av sekundärdata från vetenskapliga artiklar, rapporter, 

avhandlingar, vetenskaplig litteratur och andra hemsidor på internet. Efter noggrann 

granskning och analysering anser vi att all sekundärdata vi har använt oss av i arbetet är 

tillförlitlig.   

 

3.4 Analys av data  
Enligt Jacobsen (2002) är det första som bör göras vid analysering av kvantitativ data att 

föra över upplysningarna från sekundärdatan och enkätundersökningen till ett 

statistikprogram. Detta kallas för kodning och innebär att forskaren gör om alla svar till 

tal som kan förstås av en dator. Författaren fortsätter genom att belysa att det sedan finns 

två olika sätt att analysera datan på; univariat analys och bivariat analys. Univariat analys 

innebär att beskriva en variabel åt gången med hjälp av statistiska mått. Bivariat analys 
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innebär istället att titta på två frågor samtidigt och om dessa två variabler samvarierar för 

att få en förklaring på olika funderingar forskaren har.  

 

När vi skulle analysera vår insamlade data började vi, precis som litteraturen säger, med 

att föra in svaren från enkätundersökningen i Excel. I Excel kodade vi om 

svarsalternativen kvinna till 0, man till 1 och annat till 2 i frågan om vilket kön 

respondenten identifierar sig som. Övriga frågor kodades enligt vår intervallskala från 

siffrorna 1 till 7. Därefter exporterade vi denna kodning till statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics Version 23. Vi genomförde därpå en korrelationsanalys och en 

regressionsanalys där syftet var att undersöka om relationer, sinnesupplevelser, 

servicekvalitet och kundmedverkan påverkar preferenser av fysiska butiker positivt.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet  
Oavsett vilken slags empiri en forskare planerar att samla in menar Jacobsen (2002) att 

den bör uppfylla två krav; den bör vara valid och reliabel. Validiteten innebär att empirin 

ska vara giltig och relevant, vilket betyder att det vi mäter ska uppfattas som relevant samt 

att det vi mäter hos ett fåtal även ska gälla för flera (Jacobsen 2002; Christensen et al. 

2016; Halvorsen 2011). Reliabiliteten betyder att empirin ska vara tillförlitlig och 

trovärdig, vilket menar att undersökningen måste gå att lita på samtidigt som den ska vara 

genomförd på ett pålitligt och korrekt sätt. Den får alltså inte bestå av uppenbara mätfel 

(Jacobsen 2002; Christensen 2016).  

 

För att vår enkätundersökning ska vara så valid och reliabel som möjligt har vi valt att 

låta vår enkät ligga ute på olika sociala forum under en veckas tid. Detta för att få in så 

många svar som möjligt och öka stickprovet. Genom att öka stickprovet blir svaren från 

enkäten mer valida och relevanta för hela populationen. Vår enkät är även genomförd på 

ett pålitligt och korrekt sätt där vi tagit flera olika etiska ställningstaganden, som 

exempelvis att respondenternas deltagande har varit både frivilligt och anonymt.  

 

Vidare har vi även testat Cronbach’s Alpha för våra fem koncept i SPSS, vilket stärker 

validiteten och reliabiliteten i studien. Genom att testa alphavärdet säkerställer vi att vi 

verkligen mäter det vi vill mäta i vår undersökning.  
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3.6 Etik  

Vid marknadsundersökningar är allmänhetens deltagande ofta en viktig del och det är 

därmed av betydelse att undersökningen genomförs på ett sådant sätt att allmänhetens 

förtroende bibehålls (Christensen et al. 2016). Genom att som undersökare ta ställning till 

olika etiska aspekter kan detta förtroende upprätthållas under hela undersökningen. Etiska 

aspekter är enligt författarna viktiga att ha i åtanke i alla situationer där individer kan ta 

fysisk, psykisk eller ekonomisk skada. Den viktigaste uppgiften en undersökare har är då 

att alltid se till respondenternas bästa.  

 

Det finns flera olika områden vid relationen mellan respondent och undersökare där etiska 

ställningstaganden ofta måste tas. Det första området är utnyttjande av respondenten utan 

att hen vet om det. Vid marknadsundersökningar är det viktigt att få respondentens 

medgivande att hen ställer upp (Christensen et al. 2016; Halvorsen 2011; Bryman & Bell 

2017). Det andra området är bevarandet av respondentens anonymitet som syftar till att 

det är viktigt för respondentens integritet att hens identitet inte avslöjas för 

uppdragsgivaren. Då denne skulle kunna använda informationen i försäljningssyfte. Det 

tredje området syftar till användning av tvång vid undersökningen. Det är som 

undersökare viktigt att informera respondenterna att det är frivilligt att delta så att de inte 

känner sig tvingade. Till sist är det även viktigt att tänka på att inte ställa frågor till 

respondenten som kan skada hens egenintresse. Det innebär att undersökaren bör förklara 

undersökningens syfte för respondenten, så att hen vet hur svaren kan ha effekt på den 

egna situationen i framtiden (Christensen et al. 2016; Halvorsen 2011; Bryman & Bell 

2017).  

 

I vår enkätundersökning har vi tagit flera olika etiska ställningstaganden. Vi har 

exempelvis inte utnyttjat någon utan att hen vetat om det eller tvingat något till att delta. 

Enkäten har delats på Facebook och Twitter där våra kontaktnät själva haft möjlighet att 

välja om de velat delta eller inte. Våra respondenter har inte heller behövt lämna 

personliga uppgifter i enkäten som påverkat deras anonymitet. Vidare har vi även 

förklarat enkätens syfte för respondenterna så att det inte kunnat skada hens egenintresse.  

 

3.7 Metodkritik  
En utav de vanligaste kritikerna inom kvantitativ forskning är enligt Bryman och Bell 

(2017) att frågorna i en enkät kan uppfattas olika av olika personer. Att använda en enkät 
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som mätinstrument förutsätter att alla respondenter uppfattar de viktigaste begreppen och 

termerna på samma sätt, vilket oftast inte är fallet. Författarna menar då att en åtgärd som 

man vanligen tar till är att använda sig av fasta svarsalternativ, men det löser egentligen 

inte problemet gällande tolkning utan gör enbart att man som undersökare låtsas att 

problemet inte finns.  

 

Detta är en kritik som vi är väl medvetna om i vår studie. Vi anser att vi skulle kunnat ge 

bättre och mer utförliga förklaringar till varje fråga i vår enkätundersökning. När vi 

analyserade vår insamlade data i SPSS fanns det några frågetecken då vi ansåg att 

resultatet borde blivit annorlunda mot vad det faktiskt blev. I vissa fall kan vi ana att 

respondenterna eventuellt inte förstod frågorna och begreppen helt korrekt då de inte hade 

tillräcklig kunskap inom ämnet eller inte tog sig tiden att undersöka vad begreppet 

innebär. Vi försökte formulera våra frågor så grundligt som möjligt och testade enkäten 

på åtskilliga personer innan vi skickade ut den, men i efterhand ser vi att vi hade kunnat 

lägga mer tid och vikt vid detta.  

 

Kritik kan även riktas till antalet respondenter i vår enkätundersökning. Genom vår 

undersökning fick vi in 233 stycken användbara svar, vilket skulle kunna anses vara ett 

litet urval och mindre representativt för hela populationen. Vi eftersträvade att sprida 

enkäten så mycket som möjligt på sociala medier för att nå ut till många människor, men 

då vi delvis arbetat under tidspress lyckades vi inte få in fler svar. Vi är även medvetna 

om underrepresentationen av män i vår undersökning. Andelen kvinnor var 78,1% och 

andelen män var 21,1%. Vi har däremot inte valt att jämföra könen, vilket innebär att 

detta inte påverkar vår studie lika mycket som om könen varit en central del i 

undersökningen.  

 

Vidare kritik kan riktas mot vår formulering av frågorna “Fysiska butiker är viktiga för 

mig när jag handlar kläder” och “Onlinebutiker är viktiga för mig när jag handlar kläder” 

då vi i efterhand inser att kunden kan tycka att båda säljkanalerna är viktiga. En kund som 

anser att fysiska butiker är viktiga kan ändå föredra att handla sina kläder online på grund 

av exempelvis bekvämlighet, tidsbrist och tillgänglighet.  
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4. Resultat 
Resultatkapitlet sammanställer och redogör för den webbenkät och SPSS-analys som 

utförts i syfte till uppsatsen. Se bilaga 1 för enkätfrågorna.  

______________________________________________________________________ 

 
4.1 Enkätundersökning  

I vår enkätundersökning bad vi först och främst respondenterna att ange vilket kön de 

identifierar sig som. Då fick vi svaret att 185 personer, vilket motsvarar 78,1%, 

identifierar sig som kvinnor. Det var 50 personer, vilket motsvarar 21,1% som svarade att 

de identifierar sig som män. Slutligen svarade 2 personer, vilket motsvarar 0,8%, att de 

identifierar sig som annat.  

 

 

Tabell 1. Cirkeldiagram för variabeln kön, SPSS (Enkätundersökning 2018) 
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I andra frågan av vår enkätundersökning bad vi respondenterna att ange hur gamla de är. 

Eftersom vi endast valt att undersöka personer i åldrarna 18-29 blev övriga respondenter 

som svarat på enkäten bortfall. Svaren visade att de flesta respondenterna var mellan 22 

och 24 år. Hela 45 personer, vilket motsvarar 19% var 23 år gamla.  

 

Tabell 2. Stapeldiagram för variabeln ålder, SPSS (Enkätundersökning 2018)  

 

4.1.1 Cronbach’s Alpha 

I enkätundersökningen behandlade frågorna 4-7 preferenser av säljkanaler, 9-13 

relationer, 15-19 sinnesupplevelser, 21-25 servicekvalitet och slutligen 27-31 

kundmedverkan. För att kunna mäta reliabiliteten av våra valda koncept slog vi ihop dessa 

frågor till en enskild variabel för varje koncept. Dessa variabler valde vi att döpa till 

preferenser av säljkanaler, relationer, sinnesupplevelser, servicekvalitet och 

kundmedverkan. Genom att utföra en reliability-analys för varje variabel i SPSS kan man 

mäta reliabiliteten av enkätundersökningen och dess frågor. Har variabeln ett alphavärde 

som är ≤ 0,7 anses den vara mer trovärdig (Tavakol & Dennick 2011). Till sist skapade 

vi även ett medelvärdesindex för samtliga variabler och respondenter i SPSS.  
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Tabellen nedan visar att Cronbach’s Alpha för alla fem koncept ligger över 0,7, vilket 

ökar trovärdigheten för studiens koncept och enkätundersökningens frågor.   

 

Tabell 3. Cronbach’s Alpha för studiens fem koncept, SPSS (Enkätundersökning 2018) 

 

Frågorna “Jag handlar oftast mina kläder i fysiska butiker” och “Jag handlar oftast mina 

kläder i onlinebutiker” har reviderats i konceptet preferenser av säljkanaler för att passa 

ihop med de övriga koncepten i vår undersökning. Revidering innebär att skalan där 

svarsalternativ 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer helt har kodats 

om och vänts tvärtom. Detta på grund av att ett lågt svar på den ena frågan är detsamma 

som ett högt svar på den andra frågan. Handlar kunden oftast sina kläder i en fysisk butik 

handlar de således mer sällan i en onlinebutik.  

 

Vi har även valt att göra revidering på frågorna “Fysiska butiker är viktiga för mig när 

jag handlar kläder” och “Onlinebutiker är viktiga för mig när jag handlar kläder”. I detta 

fall kan det däremot vara diskutabelt om det var rätt beslut eftersom frågorna inte slår ut 

varandra på samma sätt. Som kund går det att värdesätta både fysiska butiker och 

onlinebutiker.  

 

Med hänsyn till detta valde vi även att testa frågorna två och två. Det innebär att vi slog 

ihop frågorna “Jag handlar oftast mina kläder i fysiska butiker” och “Fysiska butiker är 

viktiga för mig när jag handlar kläder” till en variabel som vi döpte till preferenser av 

fysiska butiker. Vi slog även ihop frågorna “Jag handlar oftast mina kläder i onlinebutik” 
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och “Onlinebutiker är viktiga för mig när jag handlar kläder” till en annan variabel som 

vi döpte till preferenser av onlinebutiker. Vi testade sedan dessa variabler separat med 

vår fyra andra koncept om relationer, sinnesupplevelser, servicekvalitet och 

kundmedverkan för att se om vi fick ungefär samma svar som vid tidigare mätning 

gällande medelvärdesindex. Dessa tabeller i SPSS visade liknande resultat, vilket innebär 

att trovärdigheten ökar för konceptet preferenser av säljkanaler där alla fyra frågorna 

testades tillsammans.  

 

4.1.2 Korrelationsanalys 

Som vi nämnt ovan är korrelationsanalysen bra att använda för att undersöka det linjära 

samband som finns mellan en eller fler variabler. Därför valde vi att använda oss av en 

sådan analys för att se huruvida det finns ett samband mellan våra fyra koncept och 

preferenser av fysiska butiker.  

 

Pearson Correlation är ett mått av den linjära korrelationen mellan två variabler. 

Korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och -1 (Wahlgren 2014). 0 anger inget 

samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband. 

Om p-värdet är mindre än 0,05, så är korrelationen signifikant (SPSS manual 2013). 

Vidare ser vi under tabellen att om korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå märks den 

med ** och om den är signifikant på en 0.05 nivå märks den med *.  

 

Eftersom vi valt att jämföra våra fyra koncept med variabeln preferenser av säljkanaler, 

är det där vi letar efter ett samband. Vi tittar därför på resultaten på den nedersta raden. 

Vi ser då att sinnesupplevelser är det koncept som har det största sambandet med 

preferenser av säljkanaler. Som nämnt ovan anger 0 inget samband och 1 maximalt 

positivt samband, vilket gör att korrelationskoefficienten för korrelationen 0,559 anger 

ett relativt positivt samband. Sambandet mellan preferenser av säljkanaler och relationer, 

servicekvalitet och kundmedverkan är närmare 0, vilket visar att det knappt är något 

samband mellan variablerna. Ovan nämnde vi att om p-värdet är mindre än 0,05 så är 

korrelationen signifikant. Vi kan därför avläsa i tabellen att alla korrelationer är 

signifikanta.  

 

Följande resultat kan vi utläsa från tabellen nedan: 

 Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan preferenser av säljkanaler och 

relationer, r=0,138*, N= 233, p= 0,035 
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 Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan preferenser av säljkanaler och 

sinnesupplevelser, r=0,559**, N= 233, p=0,000 

 Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan preferenser av säljkanaler och 

servicekvalitet, r=0,195**, N= 233, p=0,003 

 Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan preferenser av säljkanaler och 

kundmedverkan, r=0,193**, N= 233, p=0,003  

 

 

Tabell 4. Korrelationsanalys, SPSS (Enkätundersökning 2018)  

 

Även i korrelationsanalysen valde vi att testa konceptet preferenser av fysiska butiker 

separat för att säkerställa oss om att resultatet från ovanstående korrelation blivit korrekt. 

Den andra analysen i SPSS visade snarlikt resultat, vilket innebär att resultatet från den 

första korrelationen kan anses vara korrekt och pålitligt.  

 

4.1.3 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen kan ses som en mer avancerad korrelation. Denna typ av analys 

används för att undersöka relationen mellan en beroende variabel och flera oberoende 

variabler (SPSS manual 2013).  

 

I den första tabellen nedan ser vi att vi valt att använda preferenser av säljkanaler som 

den beroende variabeln och de övriga fyra som oberoende variabler. Anledningen till 
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detta är att vi vill se hur de fyra variablerna påverkar respondentens preferens av fysiska 

butiker.  

 

 

Tabell 5. Regressionsanalys, SPSS (Enkätundersökning 2018) 

 

I den andra tabellen nedan, Model summary, tittar vi på fjärde rutan “Adjusted R square” 

och får reda på att vår modell (relationer, sinnesupplevelser, servicekvalitet och 

kundmedverkan) förklarar 32,3 % av variationen i den beroende variabeln, preferenser av 

fysiska säljkanaler (Wahlgren 2014). 

 

Tabell 6. Regressionsanalys, SPSS (Enkätundersökning 2018) 

 

Anovatabellen nedan ger oss information angående p-värdet för modellen. Om värdet är 

lika med eller mindre än 0.05 är det signifikant (SPSS manual 2013). 

 

Sammanfattningsvis kan följande resultat utläsas från tabellen: 

Preferenser av fysiska säljkanaler prediceras av relationer, sinnesupplevelser, 

servicekvalitet och kundmedverkan. Modellerna förklarade att 32,3% av den rapporterade 

nivån av preferenser: F (4, 228) = 28,659, p = <0.000. 



  
 

46 

 

Tabell 7. Regressionsanalys, SPSS (Enkätundersökning 2018) 

 

Fjärde, och sista, tabellen ger oss tre typer av information. Under fjärde kolumnen “Beta” 

kan vi avläsa information om hur mycket varje variabel bidrar till modellen (SPSS manual 

2013). Detta betyder att om den oberoende variabeln relationer ökar med 1 

standardavvikelse kan vi förutsätta att den beroende variabeln preferenser av säljkanaler 

kommer att minska med -0,163 standardavvikelser.  

 

Vi behöver även veta om koefficienten är signifikant, vilket vi kan få reda på genom att 

titta på signifikansnivån i kolumn sex. Ju längre talet är, desto säkrare kan vi vara på att 

koefficienten är pålitlig. Ett vanligt värde att använda är 0,05, vilket vi också valt att 

använda oss av. Är talet över detta kan vi med 95% säkerhet veta att sambandet inte är 

noll  (Wahlgren 2014).  

 

Kolumnen B, är den ostandardiserade koefficienten och lutningen på regressionslinjen. 

Denna visar hur mycket varje variabel bidrar till vår modell på samma sätt som Beta, den 

standardiserade koefficienten, gör. I vår tabell kan vi därför avläsa att regressionslinjerna 

för relationer och servicekvalitet har en negativ lutning, till skillnad från 

sinnesupplevelser och kundmedverkan, som har en positiv lutning. Sinnesupplevelser är 

dock den enda variabeln som är positiv och signifikant. Detta betyder att det är den enda 

variabeln som har en positiv påverkan på preferenser av fysiska säljkanaler. På samma 

sätt kan vi se att relationer är den enda variabeln som har en signifikant negativ påverkan 

på preferenser av fysiska kanaler.  

 

Kolumnerna “t” och “Sig.” beskriver p-värdet för de olika variablerna. Ett högt t-värde 

kombinerat med ett lågt p-värde indikerar att variabeln har en stor påverkan på den 

beroende variabeln (SPSS manual 2013), vilket i vårt fall är preferenser av säljkanaler. 

Genom att analysera den femte och sjätte kolumnen kan vi därför utläsa, även i denna 



  
 

47 

tabell, att sinnesupplevelser har stor påverkan på den beroende variabeln preferenser av 

säljkanaler. I tabellen ser vi också att relationer har en signifikant påverkan på 

preferenser av säljkanaler. Däremot är den negativ, vilket tyder på att den har en negativ 

påverkan på preferenser av fysiska kanaler. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att den enda hypotesen vi kan acceptera är “behov av 

sinnesupplevelser påverkar positivt preferenser av fysiska klädbutiker”.  

 

Tabell 8. Regressionsanalys för fysiska butiker, SPSS (Enkätundersökning 2018)  

 

Även i regressionsanalysen valde vi att testa koncepten preferenser av fysiska butiker och 

preferenser av onlinebutiker separat för att säkerställa att resultatet från första 

regressionen blivit korrekt. Analysen för preferenser av fysiska butiker visade att vi med 

säkerhet kan konstatera att resultatet från första regressionen är pålitligt. Tabellen nedan 

visar regressionsanalysen för konceptet preferenser av onlinebutiker vilken pekar på att 

relationer påverkar preferenser av onlinebutiker positivt, vilket är ett förvånande resultat 

med tanke på vår teoretiska referensram.  

 

Tabell 9. Regressionsanalys för onlinebutiker, SPSS (Enkätundersökning 2018)  
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4.2 Sammanfattning av hypoteser  

 

Hypotes  Accepteras/förkastas  

H₁: Behov av sinnesupplevelser påverkar positivt preferenser av 

fysiska butiker. 

 

ACCEPTERAS 

H₂: Kundens relation med företaget och dess anställda påverkar 

positivt preferenser av fysiska butiker.  

 

FÖRKASTAS 

H₃: God servicekvalitet påverkar positivt preferenser av fysiska 

butiker.  

 

FÖRKASTAS 

H₄: Aktiv och kompetent kundmedverkan påverkar positivt 

preferenser av fysiska butiker.  

 

FÖRKASTAS 
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5. Diskussion 
Diskussionskapitlet redogör och diskuterar uppsatsens teoretiska och empiriska material 

tillsammans med författarnas egna tolkningar och de hypoteser som prövats. Detta för 

att senare ha möjlighet till att komma fram till uppsatsens slutsats.  

______________________________________________________________________ 

 
5.1 Sinnesupplevelser  
Hypotes 1: “Behov av sinnesupplevelser påverkar positivt preferenser av fysiska 

klädbutiker.” 

 

Syftet med den första hypotesen i vår studie var att undersöka om sinnesupplevelser 

påverkar kunder positivt vad gäller deras preferenser av fysiska klädbutiker och i så fall 

varför de värdesätter just detta element. Vår studie visar att sinnena och sinnesupplevelser 

är det viktigaste elementet under kundens köp- och värdeskapandeprocess i fysiska 

klädbutiker, då det är det enda element som påverkar preferenserna signifikant. Behovet 

av att stimulera sinnena är den faktor som styr kundens preferens och köpprocess mest 

mot den fysiska butiken, vilket stämmer överens med Krishnas (2010) teori om att de fem 

sinnena spelar stor roll när det kommer till kundens upplevelse av köpprocessen och deras 

slutliga beteende.  

 

I vårt resultat ser vi att kunder värdesätter att se, prova och känna på ett plagg i 

verkligheten innan de väljer att genomföra ett köp. Med paralleller till den teoretiska 

referensramen pekar undersökningens resultat på att detta är speciellt viktigt inom just 

klädbranschen då kläder kan vara väldigt varierande i storlekar, material, passform och 

färg. Kläder är, som Statistiska centralbyrån (2004) påpekar, en stor del av vår identitet 

och hjälper oss att uttrycka vår personlighet. Detta misstänker vi skapar ett viss typ av 

krav som gör att många kunder vill vara säkra på vad de får ut av ett köp. Här ligger e-

handeln, av förklarliga skäl, ett steg bakom då sinnesupplevelser är svåra att inkludera 

online (Hultén 2014).  

 

Med stöd från vår insamlade data kan vi acceptera hypotesen att behov av 

sinnesupplevelser påverkar preferenser av fysiska butiker positivt. Det innebär att 

sinnesupplevelser, enligt vår undersökning, är viktiga för kundens värdeskapande och 

preferenser av säljkanaler. Sinnesupplevelser och användningen av synsinnet, 
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känselsinnet och hörselsinnet ger kunden ett större värde i sin köpprocess och blir därmed 

en anledning till att kunden föredrar fysiska klädbutiker. När kunden föredrar fysiska 

butiker är det enligt (Zajonc & Markus 1982) också mer troligt att hen kommer välja att 

genomföra sina köp i fysiska butiker istället för onlinebutiker, vilket vår undersökning 

även pekar på.  

 

5.2 Relationer 
Hypotes 2: “Kundens relation med företaget och dess anställda påverkar positivt 

preferenser av fysiska klädbutiker.”  

 

Den andra hypotesens syfte var att undersöka om kundens relation med företaget och dess 

anställda påverkar kunder positivt vad gäller deras preferenser av fysiska klädbutiker och 

i så fall varför de värdesätter just detta element. Vår studie visar att relationer påverkar 

kundens preferenser av fysiska butiker signifikant, men med en negativ lutning. Däremot 

kan vi inte, med underlag från vår undersökning, avgöra vad detta beror på.  

 

Under vår kontrollundersökning av datainsamlingen kunde vi dock se att relationer 

faktiskt påverkar positivt på preferenser av onlinebutiker. Detta anser vi är ett förvånande 

resultat, då vi trodde att vår forskning skulle visa ett samband mellan preferenser av 

fysiska butiker och relationer. Vi misstänker däremot att resultatet skulle kunna bero på 

att onlinebutikerna är bättre på att möta kundernas behov och förväntningar, än vad de 

fysiska klädbutikerna är.  Respondenternas relationer med onlinebutiker och dess 

personal anses helt enkelt vara särskilt värdefulla och givande. Vi anar även att det ger 

mervärde för kunderna om relationer fungerar bra online, då det kan uppfattas som ett 

mer självklart element i de fysiska butikerna.   

 

Precis som Bill et al. (2012) menar har relationer i dagens samhälle förändrats genom 

internet och sociala medier. Författaren beskriver vidare att dessa tekniker skapar fördelar 

och nya kanaler för företag att nå ut till sina kunder och uppmuntra till lättillgänglig 

interaktion, vilket även detta skulle kunna vara en bidragande faktor till vårt resultat. 

Likaså Storbacka och Lehtinen (2000) belyser att det inte är tillräckligt som företag att 

enbart tillfredsställa kundbehov, utan de måste ta ansvar för att utveckla relationer och 

erbjuda sina kunder nya möjligheter att skapa värde själva.  
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I detta fall innebär det, som vi nämnt ovan, att onlinebutikerna och deras sociala medier 

ger kunderna nya tillfällen till interaktion och att skapa värde. Genom exempelvis 

recensioner, chatt och andra forum så uppmuntrar onlineföretagen sina kunder till en typ 

av interaktion som inte sker i samma utsträckning i fysiska butiker. Detta innebär att 

företaget bjuder in kunderna på ett sätt som stärker relationerna och således även 

varumärket i kundens ögon. I de fysiska butikerna finns det inte samma möjlighet för 

kunder att uttrycka sin åsikt och bidra till förändring.  

 

Med stöd från vår insamlade data måste vi förkasta hypotesen att relationer med företag 

och dess anställda påverkar preferenser av fysiska klädbutiker positivt. Det innebär att 

relationer, enligt vår enkätundersökning, inte är viktiga för kundens värdeskapande och 

preferens av fysiska butiker. Däremot har vår undersökning visat att det är viktigt för 

kundens värdeskapande och preferens av onlinebutiker.  

 

5.3 Servicekvalitet 
Hypotes 3: “God servicekvalitet påverkar positivt preferenser av fysiska klädbutiker.”  

 

Syftet med den tredje hypotesen var att undersöka om god servicekvalitet påverkar kunder 

positivt vad gäller deras preferenser av fysiska klädbutiker och i så fall varför de 

värdesätter just detta element. Vår studie visar att en god servicekvalitet inte påverkar 

kundens preferenser av fysiska klädbutiker signifikant. Vi kan däremot se att många av 

faktorerna kring servicekvalitet är viktiga för respondenterna, men det finns inget 

signifikant samband mellan det och preferenser av fysiska klädbutiker. Detta med hänsyn 

till att respondenterna ansett att det är viktiga faktorer oavsett vilken säljkanal de föredrar.  

 

Kunderna upplever att det är viktigt att de uppfattar ett företag som pålitligt, att personalen 

har den kunskap som krävs för att lösa eventuella problem samt att det geografiska läget 

och öppettiderna fungerar på ett bra sätt, precis som Grönroos (2015) säger. Däremot 

visar vår undersökning att det är viktigt för kunderna oberoende av i vilken kanal de väljer 

att möta företaget. Vi anar att detta beror på att det är väldigt grundläggande faktorer, som 

behöver fungera väl, för att inte vara ett störande moment i köpprocessen. Om kunder 

upplever att företaget inte är pålitligt och kan lösa deras problem, väljer de förmodligen 

att söka sig vidare. Vad kunderna uppfattar som god kvalitet kan dock vara väldigt 

personligt och det kan vara svårt att förutspå vilka grundläggande krav kunden innehar. 
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Det kan även vara svårt att veta vad varje kund uppskattar och värdesätter då det kan vara 

väldigt individuellt.  

 

Detta resultat förvånar oss då vi förväntade oss ett starkt positivt samband mellan 

preferenser av fysiska butiker och servicekvalitet. Anledningen till att vi räknade med att 

resultatet skulle bli annorlunda var för att vi trodde att det kunde finnas en viss typ av oro 

kring bland annat pålitlighet och service recovery hos onlinebutiker, vilket skulle föra 

kunden mot de fysiska klädbutikerna. Däremot visade vår undersökning inte något 

underlag för denna teori.  

 

Med stöd från vår insamlade data måste vi därav förkasta hypotesen att god 

servicekvalitet påverkar preferenser av fysiska klädbutiker positivt. Det innebär att god 

servicekvalitet, enligt vår enkätundersökning, inte är viktigt för kundens värdeskapande 

och preferens av fysiska butiker. Däremot har vår undersökning visat att servicekvalitet 

är viktigt, men det är viktigt för båda säljkanalerna. Både Grönroos (2015) och Wilson et 

al. (2016) menar att servicekvaliteten ofta betraktas som en nyckel till framgång och anses 

vara en förutsättning för att ett företag ska kunna skapa konkurrensfördelar. Detta finner 

vi ett uppenbart stöd för i vår undersökning. 

 

5.4 Kundmedverkan 
Hypotes 4: “Aktiv och kompetent kundmedverkan påverkar positivt preferenser av fysiska 

klädbutiker.”  

 

Den fjärde hypotesens syfte var att undersöka om en aktiv och kompetent kundmedverkan 

påverkar kunder positivt vad gäller deras preferenser av fysiska klädbutiker och i så fall 

varför de värdesätter just detta element. Vår studie visar att en aktiv och kompetent 

kundmedverkan inte påverkar kundens preferenser av fysiska klädbutiker signifikant. Det 

innebär att behovet av att vara aktiv och kompetent i köpprocessen inte styr kunden mer 

mot fysiska butiker än onlinebutiker.  

 

Vi kan se att respondenterna i vår undersökning inte tagit någon vidare ställning till de 

flesta av faktorerna som ingår i kundmedverkan, oavsett vilken säljkanal de angivit att de 

föredrar. Detta går emot vad Grönroos (2015) och Gummesson (2012) påstår, då de menar 

att kundmedverkan är väldigt viktigt för att köpprocessen ska upplevas som positiv för 
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kunden. Hela den service dominanta logiken bygger även på detta tankesätt samtidigt som 

det finns många författare inom service management som lägger stor vikt vid just 

kundmedverkan i sin forskning.  

 

Med hänsyn till detta förväntade vi oss därför att resultatet från vår undersökning skulle 

bli annorlunda. Vi anar däremot att resultatet kan bero på att respondenterna inte har 

reflekterat över vad begreppet kundmedverkan innebär eller att de inte innehar den 

grundläggande kunskap som krävs för att förstå frågan på ett korrekt sätt. 

Kundmedverkan kan av många  anses vara ett diffust begrepp. Vidare kan även resultatet 

också betyda att kunderna anser att deras medverkan kan vara stark och aktiv både online 

och fysiskt.  

 

Med stöd av vår insamlade data måste vi förkasta hypotesen att aktiv och kompetent 

kundmedverkan påverkar preferenser av fysiska klädbutiker positivt. Det innebär att 

kundmedverkan, enligt vår enkätundersökning, inte är viktigt för kundens värdeskapande 

och preferens av fysiska butiker.  
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6. Slutsats  
I det avslutande slutsatskapitlet redogör vi för uppsatsens resultat genom att besvara våra 

syften, frågeställning och hypoteser. Slutsatsen avslutas även med förslag till fortsatt 

forskning.   

______________________________________________________________________ 

 
6.1 Slutsats av forskningsfråga och hypoteser  
Hur påverkar relationer, sinnesupplevelser, servicekvalitet och kundmedverkan kundens 

preferenser av fysiska klädbutiker i ett samhälle där e-handeln växer? 

 

Med hänsyn till vår teoretiska referensram och enkätundersökning kan vi konstatera att 

sinnesupplevelser är det element som kunder i åldrarna 18-29 värdesätter högst hos de 

traditionella klädbutikerna. Det innebär att om detta kopplas tillbaka till vår 

forskningsfråga är det enbart sinnesupplevelser som påverkar preferenser av fysiska 

butiker positivt, vilket således blir den enda hypotesen i vår studie som vi kan acceptera. 

Vi kan även dra slutsatsen att kunderna värdesätter sinnesupplevelser högt då de upplever 

ett starkt behov av att se, prova och känna på klädesplagg innan de genomför ett köp.  

 

Övriga element såsom relationer, servicekvalitet och kundmedverkan har ingen 

signifikant positiv påverkan på preferenser av fysiska klädbutiker enligt vår 

undersökning. Vi kan däremot konstatera att relationer istället påverkar preferenser av 

onlinebutiker positivt, då vår forskning visar att det finns ett signifikant, positivt, samband 

mellan dessa. Vidare kan vi även fastställa att kunder i åldrarna 18-29 värdesätter 

servicekvalitet lika högt i både fysiska klädbutiker och onlinebutiker. Vad gäller 

kundmedverkan är det ett element som respondenterna i vår undersökning inte har tagit 

någon vidare ställning till, oavsett vilken säljkanal de har angivit att de föredrar.  

 

Utifrån resultatet av vår undersökning skulle vi därmed rekommendera klädföretag att 

använda sig av omnikanalhandel. Detta för att få ut så mycket som möjligt av varje kanal 

och för att möta kundens förväntningar samt behov beroende på situation. Den fysiska 

klädbutiken är uppenbart viktig för att kunna erbjuda kunden sinnesstimulans, då det inte 

går att involvera sinnena i samma utsträckning i onlinekanaler. Däremot anser vi att 

onlinebutiken är ett bra substitut för de fysiska butikerna, i de fall då kunden saknar ett 

behov av att besöka en traditionell butik. Denna kanal har även visats vara positiv för 

starka och långvariga relationer.  
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Vidare ser vi omnikanalhandel som något fördelaktigt då vår undersökning pekar på att 

servicekvaliteten anses vara värdefullt för kunderna i båda säljkanalerna. Vi finner att det 

kan vara av betydelse för klädföretag att arbeta fram en välfungerande strategi för 

samtliga av dessa fyra element i båda sina säljkanaler, då det sannolikt skulle bidra till ett 

ökat värde av varumärket i kundens ögon. Det är dock viktigt att tänka på helheten av 

kanalerna och att de arbetar sömlöst tillsammans.  

 

Avslutningsvis vill vi markera att den fysiska butiken fortfarande är viktig, trots den 

växande e-handeln. Den innehar element som ännu fyller viktiga funktioner, vilket gör 

att vi förutspår att de fysiska klädbutikerna kommer att leva vidare.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  
Trots att vi anser att vår forskning belyser viktiga aspekter kring vilka inslag som är 

värdefulla och inte för kunders preferenser av den fysiska butiken har vi förslag på hur 

undersökningens omfattning och reliabilitet hade kunnat förbättras. Detta skulle 

exempelvis kunna ske genom att granska en bredare åldersgrupp, för att undersöka 

eventuella skillnader och likheter som kan finnas mellan grupperna. Vi valde vår 

målgrupp på grund av att vi ansåg att de är uppväxta med digitaliseringen, vilket gör att 

det kan finnas intressanta skillnader från en målgrupp som möjligen inte anammat 

digitaliseringen på samma sätt.  

                                                                                                                                            

Ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna vara att analysera och undersöka 

andra branscher inom detaljhandeln för att sedan jämföra resultatet och se huruvida 

kunders preferenser till fysiska butiker skiljer sig åt i olika branscher. Eventuellt kan de 

element som är viktiga för köp av produkter i vår valda bransch, inte vara lika 

betydelsefulla för en annan bransch som säljer en annan typ av produkter. Det kan även 

finnas produkter som inte fungerar lika bra att sälja online, vilket gör att resultatet skulle 

vara skiljt.  

 

 

 



  
 

56 
 

7. Referenser  

 

Bill, F. Vasicheva, V. Philipson, S. & Sandell, M. (2012). Relationship management for 

the future.  1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Bitnér, M. (1992). Servicescape: The impact of physical surroundings on customers and 

employees. Journal of marketing. 56: 57-71. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business Research Methods. 4. uppl. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. 3. uppl. Malmö: 

Liber AB. 

 

Burdett, J., Smith,W., Curry, A., Gildenberg, B. & Mader, S. (2013). The Future 

Shopper.   

 

Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2016). Digital Marketing: strategy, implementation 

and practice. 6. uppl. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2016). Marknadsundersökning - 

en handbok. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Eliasson, B. (2012) Value selling - värdebaserad försäljning från start till resultat. 1. 

uppl. Malmö: Liber AB. 

 

Gidlof, K., Anikin, A., Lingonblad, M. & Wallin, A. (2017). Looking is buying. How 

visual attention and choice are affected by consumer preferences and properties of the 

supermarket shelf. Appetite. 116: 29-38.  

 

Godson, M. (2009). Relationship marketing. 1. uppl. New York: Oxford University Press 

Inc.  

 



  
 

57 

Grönroos, C. (2008). Service management och marknadsföring. 2. uppl. Malmö: Liber 

AB.  

 

Grönroos, C. (2015).  Service management och marknadsföring. 3. uppl. Stockholm: 

Liber AB.  

 

Gustafsson, I-B., Jonsäll, A., Mossberg, L., Swahn, J. & Öström, Å. (2014). Sensorik och 

marknadsföring. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Gummesson, E. (2012). Total relationship marketing. 3. uppl. New York: Routledge. 

 

Hagberg, J. & Jonsson, A. (2016). Handelns digitalisering. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB.  

 

Halvorsen, K. (2011). Samhällsvetenskaplig metod. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Helmefalk, M. (2017). Multi-sensory cues in interplay and congruency in a retail store 

context: Consumer emotions and purchase behaviors. Växjö: Linnaeus University Press.  

 

Higham, W.  (2009). The Next Big Thing: Spotting and forecasting consumer trends for 

profit. 1. uppl. London: Kogan Page Limited.  

 

Hultén, B. (2014). Sinnesmarknadsföring: Teoretiska och empiriska utgångspunkter. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Hultén, B., Broweus, N. & Van Dijk, M. (2011). Sinnesmarknadsföring. 2. uppl. Malmö: 

Liber AB. 

 

Hultman, J., Fuentes, C., Hjort, K., Johansson, U. & Tarnovskaya, V. (2017). Handeln 

rustar för multi-kanal. Lund: Lund University.  

 

Jacobsen, D. (2002). Vad Hur Varför? Om Metodval I Företagsekonomi Och Andra 

Samhällsvetenskapliga Ämnen. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 



  
 

58 

Jönsson Häger, A. (2011). Digitala kampanjer. 1. uppl. Malmö: Liber AB 

 

Krishna, A. (2010). Sensory Marketing: research on the sensuality of products. New 

York: Routledge.  

 

Laudon, C, K. & Traver, G, C. (2016). E-commerce 2016: Business. Technology. Society. 

12. uppl. Harlow: Pearson Education Limited.  

 

Lichtenstein, S. & Slovic, P. (2006). The Construction of Preference. New York: 

Cambridge University Press.  

 

Lin, I. (2004). Evaluating a servicescape: The effect of cognition and emotion. 

International Journal of Hospitality Management. 23 (2): 163-178. 

 

Lindström, M. (2005). Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, 

Sight and Sound. New York: Free Press.  

 

Lusch, R. & Vargo, S. (2015). Den tjänstedominanta logiken - Premisser, perspektiv och 

möjligheter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Mellergårdh, G. (2017). Fysisk butik kompletterar e-handeln. Butiksinredning.se. Mars 

2016. 

 

Mossberg, L. (2015). Att skapa upplevelser - från OK till WOW! 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

NE Nationalencyklopedin. (2018). Uppslagsverket. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/preferens (Hämtad 2018-04-

20) 

 

Normann, R. (2011). Service management: Ledning och strategi i tjänsteproduktionen. 

5. uppl. Malmö: Liber AB 

 



  
 

59 

Postnord. (2018). E-handeln i Norden 2018. 

https://www.postnord.se/foretag/foretagslosningar/e-handel/e-handelsrapporter-och-

kundcase/e-handeln-i-norden (Hämtad 2018-03-22) 

 

Rigby, D. (2011). The future of shopping. Harvard Business Review. December 2011. 

 

Rosenström, M. (2016). Tar e-handeln över? – en analys och prognos för svensk 

detaljhandel. Handelsanställdas förbund.  

 

Scherer, K.R. (2005). What are emotions? And how can they be measured? Social Science 

Information. 44: 695-729. 

 

Schmidt, H. & Ohlsson, M. (2016). Butiksboken - Om detaljhandeln på internet och i 

fysisk butik. 3 uppl. Stockholm: Liber AB. 

 

Schmitt, H.B. (2003). Customer experience management. 1. uppl. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc.  

 

Skålén, P. (2016). Tjänstelogik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Statistiska centralbyrån. (2017). E-handel allt viktigare för svenska företag. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/E-handel-allt-viktigare-for-svenska-foretag/ 

(Hämtad 2018-03-16)  

 

Statistiska centralbyrån. (2016). E-handel vanligt bland privatpersoner.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/it-bland-individer/pong/statistiknyhet/it-

bland-individer-2016/ (Hämtad 2018-03-19)  

 

Statistiska Centralbyrån. (2004). 

https://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Konkurrensindex.pdf 

(Hämtad 2018-03-19) 

 



  
 

60 

Storbacka, K. & Lehtinen, R, J. (2000). CRM - Customer relationship Management - 

leder du dina kunder eller leder dina kunder dig? 2. uppl. Malmö: Liber AB. 

 

Ström, R. & Vendel, M. (2015). Digital marknadsföring (Swedish edition). 1. uppl. 

Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 

 

Studentportalen. (2013). SPSS manual. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
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8. Bilagor  
 

Skala 1-7:  

1 = Instämmer inte alls  

7 = Instämmer helt  

 

Preferenser:  

1. Fysiska butiker är viktiga för mig när jag handlar kläder 

2. Onlinebutiker är viktiga för mig när jag handlar kläder 

3. Jag handlar oftast mina kläder i fysiska butiker 

4. Jag handlar oftast mina kläder i onlinebutiker 

 

Relationer:  

1. Det är viktigt för mig att ha möjlighet att interagera med personalen vid köp 

2. Det är viktigt för mig att känna mig sedd av personalen vid köp 

3. Det är viktigt för mig att kunna få vägledning av personalen vid köp 

4. Det är viktigt för mig att ha en långvarig och pålitlig relation med personalen på 

ett företag 

5. Det är viktigt för mig att personalen är engagerad i vår relation 

 

Sinnesupplevelsen:  

1. Det är viktigt för mig att få möjlighet känna på ett klädesplagg innan jag köper 

det 

2. Det är viktigt för mig att se ett klädesplagg i verkligheten innan jag bestämmer 

mig för att köpa det 

3. Det är viktigt för mig att prova ett klädesplagg innan jag köper det 

4. Det är viktigt för mig att kunna prata med personalen vid köp av kläder 

5. Det är viktigt för mig att omgivningen där köpet äger rum är tilltalande för mina 

sinnen (Dofter, musik, design etc)  

 

Servicekvalitet:  

1. Omgivningen där köpet äger rum är viktig för mig (layouten/skyltar/design/stil 

osv.) 

2. Det är viktigt för mig att personalen erhåller de kunskaper och färdigheter som 

krävs för att lösa ett problem på ett professionellt sätt 



  
 

II 

3. Det är viktigt för mig att företaget och dess geografiska läge, öppettider, anställda 

samt system fungerar på ett sätt som gör att det är enkelt att få tillgång till deras 

resurser 

4. Det är viktigt för mig att företaget och dess anställda arbetar för att hitta en ny, 

alternativ lösning som jag finner acceptabel ifall något går fel 

5. Det är viktigt för mig att jag upplever ett företag som pålitligt  

 

Kundmedverkan: 

1. Det är viktigt för mig att jag känner att jag har en kognitiv kontroll vid köp 

(Kognitiv kontroll innebär att jag känner att jag besitter kunskap inom branschen)  

2. Det är viktigt för mig att jag känner att jag har beteendemässig kontroll vid köp 

(Beteendemässig kontroll innebär att få möjlighet att förändra erbjudandet, 

exempelvis genom att skapa nya alternativ av den befintliga situationen)  

3. Det är viktigt för mig att det finns möjlighet till kommunikation med andra kunder 

under köpprocessen 

4. Det är viktigt för mig att känna mig aktivt deltagande i köpprocessen  

5. Det är viktigt för mig att företaget arbetar aktivt tillsammans med mig som kund 

under köpprocessen  

 

 

 


