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Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att undersöka hur svenska e-handelsföretag inom modebranschen kan 

utforma sitt virtuella servicelandskap för att kompensera för avsaknaden av känsel-

stimuli och fysisk interaktion. Vidare ska studien även ta reda på hur e-handelsföretagen 

tar hänsyn till köpbeteendet showrooming i utformningen av det virtuella 

servicelandskapet.  

Med syftet som grund togs följande forskningsfrågor fram:  

 

1. Hur kan e-handelsföretag inom den svenska modebranschen utforma sitt virtuella 

servicelandskap för att kompensera för utebliven känsel-stimuli och fysisk interaktion? 

 

2. Hur tar e-handelsföretag inom den svenska modebranschen hänsyn till showrooming 

i utformningen av det virtuella servicelandskapet?  

 

Metod 

Denna studie är baserad på en kvalitativ fallstudie på den svenska modebranschen. 

Ansatsen är induktiv med deduktiva inslag. Den insamlade empirin består av fyra 

semistrukturerade intervjuer med tre företag och en expert inom området, samt en 

fokusgrupp bestående av sex deltagare. 

 

Slutsatser 

Studien visar på att visuella element i det virtuella servicelandskapet delvis 

kompenserar för uteblivandet av känselsinnet. Vidare påvisar studien att konsumenterna 

inte har något uttalat behov av att fysiskt interagera med personal i det virtuella 

servicelandskapet. Kundtjänst via mejl, live chatt samt telefon används endast när större 

problem uppstått. Studien fastslår även att showrooming inte är speciellt utforskat bland 

konsumenterna. Företagen å andra sidan är medvetna om fenomenet, men hur de arbetar 

med eller bör arbeta med fenomenet i det virtuella servicelandskapet är diffust.  

 

Nyckelord 

Modebranschen, e-handel, virtuella servicelandskap, känselstimuli, interaktion, 

showrooming, visuella element.   
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Abstract  

 
Title: The pursuit of the virtual touch 

Authors: Louise Borg, My Täpp 

Tutor: MaxMikael Wilde Björling 

Examiner: Christine Tidåsen  

Subject: Bachelor thesis 15 credits. Business administration III - Marketing. 

Interior Decoration and Visual Merchandising, Linnaeus University, Spring 2018.  

 

Purpose and research question 

The purpose of the study is to investigate how swedish e-commerce companies in the 

fashion industry can use their virtual servicescape to compensate for the lack of tactile 

stimuli and physical interaction.  Furthermore, the purpose is also to find out how e-

commerce companies take the shopping behaviour showrooming into account when 

designing the virtual servicescape. Based on the purpose, the following research 

questions was formed: 

 

1. How can e-commerce companies in the swedish fashion industry design their virtual 

servicescape to compensate for lack of tactile stimuli and physical interaction? 

 

2. How do e-commerce companies in the swedish fashion industry take the shopping 

behaviour showrooming into account when designing the virtual servicescape? 

 

Method 

This study is based on a qualitative case study in the fashion industry. An inductive 

approach is applied, whilst also incorporating deductive aspects. The empirical data 

consists of four semi structured interviews with three companies and one expert in the 

field. The study also contains a focus group consisting of six participants.  

 

Conclusion 

The results of the study suggest that visual elements in the virtual servicescape partly 

compensate for the lack of tactile stimuli. Furthermore, the study shows that consumers 

do not have a great need to physically interact with personnel in the virtual 

servicescape. However, customer service via email, live chat and telephone is only used 

when major problems arise. The study also states that showrooming is not specifically 

explored among consumers. The companies on the other hand are aware of the 

phenomenon, but how they should include the phenomenon in the virtual service 

landscape is still diffuse. 

 

Keywords 

Fashion industry, e-commerce, virtual servicescape, tactile stimuli, interaction, 

showrooming, visual elements 
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett tack till respondenterna som ställt upp och gjort vår 

uppsats möjlig. Vi uppskattar att ni tog er tid och delade med er av eran kunskap. 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare MaxMikael Wilde Björling som har 

stöttat och väglett oss med stort engagemang genom denna arbetsprocess. Slutligen tack 

till vår examinator Christine Tidåsen och alla opponenter som under seminarium 

bidragit med konstruktiv kritik och insikter, vilket gjort att vår uppsats kunnat utvecklas 

till det bättre.  

 

Kalmar 2018-05-23 
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1 Inledning 
I detta avsnitt introduceras bakgrunden till problemområdet samt presenteras syftet av 

studien som sedan mynnar ut i frågeställningen.  

1.1 Bakgrund 

Om Internet används rätt kan det vara en konkurrensfördel både på den nationella som så väl 

på den globala marknaden (Hamill, 1997). Allt fler företag startar en e-handel för att stödja 

sina fysiska butiker, även kallat traditionella servicelandskap, vilket Hamill (1997) 

diskuterade redan i slutet av 90-talet. Shopping, både online och i fysiska butiker, sker 

dagligen för att uppfylla olika behov som konsumenterna har (Framtida Handel, 2018).  

Att göra inköp i fysiska butiker har länge varit det traditionella sättet att handla på. Dock har 

e-handeln blivit ett allt vanligare alternativ för konsumenterna. (ibid.) E-handeln anses erhålla 

större bekvämlighet och flexibilitet för konsumenter vid deras shopping (Framtida Handel, 

2018; Ogvall, 2017). Därför att när shopping utförs i fysiska butiker måste en hög grad av 

anpassning ske. Exempelvis kan konsumenterna besöka e-handeln dygnet runt och anpassa 

sin shopping till när det passar hen och behöver heller inte ta hänsyn till andra konsumenter 

(Framtida Handel, 2018; Ogvall, 2017). I de fysiska butikerna måste konsumenterna anpassa 

sig efter exempelvis butikers öppettider eller långa köer. Detta har medfört en förändring i hur 

människor utför sina inköp och i sin tur har även förändringarna påverkat hur arbetet med e-

handeln ser ut, samt hur lösningar tas fram för att möta förväntningar (Hagberg, Jonsson, 

2016).  

 

Utvecklingen av e-handeln har exempelvis lett till att under 2017 såldes var femte skjorta 

online (Ogvall, 2017). Under en snar framtid beräknas det med att vartannat köp kommer ske 

via e-handeln. Redan under 2016 påvisades en tillväxt på 16 procent för inköp online (Svensk 

Handel, 2018a) och att ungefär sex av tio konsumenter någon gång har gjort köp via  

e-handeln (Svensk Handel, 2018b). Många av de större kedjorna står inför det stora beslutet 

att antingen lägga resurser på att öppna fler fysiska butiker eller satsa på en bättre e-handel 

(Aronsson, 2017). Koo och Ju (2009) nämner att konsumenter väljer att handla via e-handeln 

främst på grund av att det finns ett bredare urval av produkter, konkurrenskraftig prissättning, 

bekväm hemleverans samt större tillgång till produkt- och serviceinformation.  

 

Den svenska modeindustrin växer snabbt, omsättningen ökar för varje år med omkring 10 

procent och det startas ofta nya modeföretag (Expertvalet, 2018). Branschens tillväxt är 
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speciellt stor inom export och hör till en av Sveriges snabbast växande exportbranscher. 

Försäljningen i fysiska butiker inom modebranschen har dock minskat (Svensk Handel, 2017) 

och framtidsindikatorn för de fysiska butikerna har minskat med 3,2 enheter och påvisar 90,2 

enheter (Svensk Handel, 2018a). Det är cirka tio enheter lägre än vad som påvisades under 

2017. Branschen står inför en tuff utmaning då företagen är i en kraftig digital förändring. En 

stor kostnad för modebranschen är returer vilket skapar frustration både hos konsumenterna 

som får hem fel storlek och hos företagen (Tuite, 2018). Konsumenter provar och tittar på 

produkterna allt oftare i de fysiska butikerna, för att sedan åka hem och beställa produkterna 

via e-handeln (PostNord 2017b). Inom modebranschen är det 45 procent av de svenska 

konsumenterna som har detta köpbeteende när de handlar. Fenomenet har blivit vanligt och 

fått en egen term, showrooming.  

 

En e-handlare som vill lyckas på marknaden med en fullständig köpupplevelse och 

produkterbjudande bör arbeta efter nyckelorden snabbare, personligare och smartare (Ogvall, 

2017). Det är även viktigt att köpupplevelsen är positiv hela vägen och att det virtuella 

servicelandskapet, det vill säga företagets internetbaserade hemsida där företagets produkter 

finns tillgängliga, är lättnavigerat. Det tycker hela 96 procent av de svenska konsumenterna är 

viktigt (PostNord 2017b). Att e-handeln erbjuder enkla och bra betallösningar samt att 

konsumenterna kan få produkterna levererade på ett önskat sätt är ytterligare aspekter som är 

av vikt (PostNord, 2017a). De svenska konsumenterna anser att en rimlig väntan på att 

beställa varor är i genomsnitt 3,3 vardagar (PostNord 2017b).  

 

Tilläggstjänster, som möjliggör konsumtionen av en produkt exempelvis olika betalsätt, samt 

värdehöjande tjänster som ger ett mervärde till konsumenterna kan vara avgörande faktorer 

när det kommer till att konsumenterna ska få en unik upplevelse (Grönroos, 2015a). 

Faktorerna kan även vara avgörande för företagen i arbetet med att leva upp till 

konsumenternas uppbyggda förväntningar. Det är konsumenterna som har makten i sina 

händer och deras förväntningar och krav styr e-handlarna. Det blir därför av stor vikt för  

e-handlarna att lära känna sina konsumenter och vara proaktiva. Konsumenterna efterfrågar 

kvalitet från företagen och därför blir det viktigt att företagen förstår hur konsumenterna 

upplever kvalitet, då de bör definiera kvalitet på samma sätt som konsumenterna gör. (ibid.) 

 

Allt fler företag strävar efter att skapa en unik och personlig relation till sina konsumenter, 

genom både det traditionella- och virtuella servicelandskapet (Lee, Jeong, 2011; Ogvall, 
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2017). Det traditionella servicelandskapet, tidigare nämnt som fysisk butik, påverkar 

konsumenterna genom både yttre och inre aspekter (Wilson, Zeithaml, Bitner, Gremler, 

2016). Exempelvis kan detta vara inredning, butikslayout, parkeringar och exteriörer. Det har 

länge konstaterats att mänskligt beteende påverkas av omgivningen, såväl fysiska som 

materiella, där beteendet äger rum (Hultén, 2015; Bitner, 1992). Likt det traditionella 

servicelandskapet, påverkar det virtuella servicelandskapet hur konsumenterna känner när de 

besöker det (Wilson et al., 2016). Detta kan ha en inverkan på konsumenternas utvärdering av 

företaget.  

 

Det virtuella servicelandskapet skapar nya möjligheter för företag att kommunicera sina 

produkter, som enligt Gummesson (2008) kan definiera både en fysisk vara eller tjänst. 

Genom exempelvis olika bilder och andra visuella element kan förväntningar samt krav 

skapas från konsumenterna på både produkter och det virtuella servicelandskapet (Wilson et 

al., 2016). Det har därför blivit allt mer relevant att skapa så kallade atmosfärer i det virtuella 

servicelandskapet för att öka uppmärksamheten för ett företag samt skapa konkurrensfördelar 

inom e-handeln (Koo, Ju, 2009). Termen atmosfär beskriver omgivningen och dess fysiska 

attribut såsom visuella, doft, känsel och ljudmässiga dimensioner i en fysisk butik (Hultén, 

2015). Det visade sig finnas en signifikant betydelse mellan atmosfäriskt attribut i 

servicelandskapet och konsumenternas hedoniska butiksupplevelse. Vilket innebär att 

konsumenterna känner nöje när de besöker butiker (Overby, Lee, 2006). I det virtuella 

servicelandskapet uteblir däremot några av dessa aspekter, såsom temperatur, doft, och 

produktens textur (Koo, Ju, 2009).  

 

Det är av relevans för företag som erhåller en e-handel att utveckla online value proposition 

där de redogör för fördelarna eller värdet med både produkterna och e-handeln i sig (Chaffey, 

Ellis-Chadwick, 2016). Detta bör inkluderas i de virtuella servicelandskapets utformning och 

atmosfär för att motivera och förstärka konsumenternas vilja att handla (Kotler, Armstrong, 

Parment, 2011). I det virtuella servicelandskapet spelar även olika värdedimensioner in, 

utilitariskt och hedoniskt värde (Overby, Lee, 2006). Utilitariskt värde innebär att 

konsumenterna shoppar för att uppnå ett funktionellt värde, medan ett hedoniskt värde innebär 

att konsumenterna shoppar för nöje. Dessa två värdedimensioner har ett inflytande på 

konsumenters framtida inställning till shopping via e-handeln (Overby, Lee, 2006; Chang, 

Tseng, 2011). Dimensionerna spelar även en väsentlig roll i konsumenternas uppfattning av 

det virtuella servicelandskapet samt till varför de använder e-handel vid shopping.  
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1.2 Problemdiskussion  

Kraven på e-handeln förändras drastiskt och det gäller för företag att ständigt hålla sig 

uppdaterade både på tekniska aspekter samt hur en helhetsupplevelse kan skapas för 

konsumenterna online (Ah-Wong, Gardhi, Patel, Shah, 2001). Det primära sättet för 

konsumenterna att uppleva ett servicelandskap är genom synsinnet (Hultén, 2015; Krishna, 

2010). Det är främst via visuell-stimuli som en konsument kan bli attraherad av en produkt, 

både i det traditionella- och virtuella servicelandskapet. I jämförelse med fysiska butiker är 

det svårare för e-handeln att uppfylla konsumenternas behov och förväntningar (Grewal, Iyer, 

Levy, 2004). Då exempelvis möjligheten att fysiskt se produkten och dess material uteblir 

(Grewal et al. 2004; Hultén, 2015). Som nämnt tidigare finns det en avsaknad av en rad olika 

aspekter och stimuli i det virtuella servicelandskapet och det kan påverka konsumenternas 

upplevelse negativt jämfört med i det traditionella servicelandskapet (Wilson et al., 2016).  

 

Om känsel-stimuli ska upplevas bör produkten finnas tillgänglig fysiskt (Hultén, 2015). 

Känselsinnet är med andra ord av stor relevans för konsumenter i deras köpprocess och 

utvärdering av produkter (Grohman, Spangenberg, Sprott, 2007). Detta kan troligen vara en 

anledning till att konsumenter i vissa fall fortfarande väljer fysiska butiker framför e-handeln.  

I bakgrunden diskuteras det växande fenomenet showrooming, som innebär att konsumenter 

samlar information i fysiska butiker för att sedan göra inköpet online (Gensler, Neslin, 

Verhoef, 2017). Detta köpbeteende kan troligen vara en effekt av att till exempel känsel-

stimuli och interaktion med fysisk personal uteblir i det virtuella servicelandskapet. Det finns 

ett intresse att, både ur ett teoretisk samt praktiskt perspektiv, undersöka hur företag tar 

hänsyn till detta köpbeteende när de utformar och arbetar med sin e-handelsbutik. 

 

Det är svårare för företag att skapa förtroende hos konsumenterna i de virtuella 

servicelandskapen, vilket kan upplevas vara ett problem för e-handeln (Ah-Wong, et al., 

2001). Det kan vara ett resultat av att stora delar av ansikte-mot-ansikte interaktionen uteblir i 

det virtuella servicelandskapet. Många butiker online klassificeras som high tech tjänster, 

vilket innebär att de är beroende av informationsteknik, automatiserade system och andra 

fysiska tillgångar (Grönroos, 2015a). Med andra ord, high tech är teknikbaserad och personlig 

interaktion exkluderas nästintill helt. Majoriteten av de fysiska butikerna klassificeras som 

high touch tjänster, vilket innebär att de till stor del är beroende av servicepersonalen. Icke att 

förglömma enligt Grönroos (2015a) är att high touch tjänster på samma sätt innefattar 

tekniska system som både hanteras och inkluderas i serviceprocessen. Förtroendet som 
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konsumenter har för ett företag kan påverkas av exempelvis e-handelns hantering av 

leveransproblem, missnöje av produkten eller returavgifter. Hanteringen av sådana problem 

påverkar konsumenternas upplevelse av kvaliteten på både produkterna och företag. Det är i 

dessa situationer som interaktionen mellan konsumenter och företag blir väldigt viktigt. I 

vissa fall måste high touch gå in och ta över i kritiska situationer, även i high tech företag. 

Detta för att skapa en mer personlig kontakt med konsumenterna samt förbättra den upplevda 

kvaliteten. (ibid.) 

 

Det förutspås att bekvämlighet kommer vara en viktig aspekt för att skapa en 

konkurrenskraftig e-handel (PostNord, 2017b). Detaljhandelsföretag i Sverige betraktas som 

ambitiösa och konkurrensmedvetna, vilket är en faktor till den växande e-handeln i landet. 

Sverige anses ha en digital mognad och välutvecklad bredbandsuppkoppling, vilket gör att de 

svenska konsumenterna ligger i framkant när det kommer till andelen konsumenter som 

handlar online (PostNord, 2017a). Det beror likväl på att svenska konsumenter har en teknisk 

nyfikenhet, kunskap samt en vilja att använda sina betalkort online (PostNord, 2017b). Trots 

att det kan vara svårare att möta konsumenternas förväntningar så är e-handeln en av de 

viktigaste utmaningarna för handeln och företag i framtiden (Ah-Wong et al., 2001). Dock är 

det omöjligt att veta hur framtidens e-handel inom detaljhandeln kommer att se ut (PostNord, 

2017a). Företag som däremot förstår sina konsumenter samt enkelt anpassar sig till 

förändringar anses vara de som kommer överleva på den digitala marknaden. Som nämnt 

tidigare växer modebranschen och i framtiden kommer modebranschens betydelse öka 

(Expertvalet, 2018). Det är därför viktigt för både människorna i branschen och 

konsumenterna att veta hur branschen ser ut. 

 

1.3 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur svenska e-handelsföretag inom modebranschen kan 

utforma sitt virtuella servicelandskap för att kompensera för avsaknaden av känsel-stimuli och 

fysisk interaktion. Vidare är syftet även att ta reda på hur e-handelsföretagen tar hänsyn till 

köpbeteendet showrooming i utformningen av det virtuella servicelandskapet. 
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1.4 Forskningsfrågor 

1. Hur kan e-handelsföretag inom den svenska modebranschen utforma sitt virtuella 

servicelandskap för att kompensera för utebliven känsel-stimuli och fysisk interaktion? 

 

2. Hur tar e-handelsföretag inom den svenska modebranschen hänsyn till showrooming, i 

utformningen av det virtuella servicelandskapet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

7 

2 Metod 
I detta kapitel presenteras vilket tillvägagångssätt som använts för att finna svar på studiens 

forskningsfrågor och hur syftet ska uppfyllas. En argumentation för vald metod samt varför 

detta tillvägagångssätt används.    

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Studien har ett hermeneutiskt synsätt med anledningen av att studien baseras på olika teorier 

inom det valda ämnet (Yin, 2013). Synsättet valdes även för att möjliggöra en djupare 

förståelse för olika sociala sammanhang där händelser tar plats (Yin, 2013). En central grund i 

hermeneutik är insamling och analys av data för att senare söka förståelse om det studerade 

området (Bryman, Bell, 2013), vilket har varit en väsentlig del i denna studie. Detta görs 

genom att forskarna försöker förstå meningen bakom insamlade data genom att tolka 

kontexten ur upphovsmannens perspektiv. Inom detta synsätt är det även viktigt att försöka 

förstå innebörden av vad som ursprungligen var menat i en händelse. Därför har tolkning av 

respondenternas svar gjorts ur ett perspektiv de förhoppningsvis vill bli tolkade samt 

förstådda ur. Genom ett hermeneutiskt synsätt möjliggjordes även att respondenternas olika 

uppfattningar kunde analyseras, vilket skapade en klar bild samt en djupa förståelse för ämnet.  

 

Studien behandlar det hermeneutistiska synsättet ur två perspektiv, som Alvesson och 

Sköldberg (2017) benämner som objektiverande hermeneutik och aletisk hermeneutik. Det 

förstnämnda perspektivet handlar om att en del av en händelse eller text kan enbart uppfattas 

om den sätts i relation till helheten. Aletisk hermeneutik däremot fokuserar på kopplingen 

mellan förförståelse och den slutliga förståelsen. (ibid.) Valet att använda båda perspektiven 

gjordes på grund av att Widerberg (2002) beskriver innebörden av båda delarna som 

grundläggande antaganden. Vidare ansåg även Alvesson och Sköldberg (2017) att en 

kombination av del-helhet och förförståelse-förståelse kan vara till en fördel då relationen 

mellan de olika perspektiven måste förstås. Det är därför denna studie baseras på denna typ av 

kombination. Men även för att Alvesson och Sköldberg (2017) menade på att en kombination 

av perspektiven kan ge en kompletterande effekt av undersökningens helhet.  
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2.2 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2013) diskuterar två ansatser, vilket de benämner som induktion och 

deduktion. Denna studie har sin utgångspunkt i en induktiv ansats med deduktiva 

inslag.  Enligt Yin (2013) använder de flesta kvalitativa studier en induktiv ansats, vilket även 

denna studie gör. Detta innebär att studiens insamlade empiri leder till utformning av 

teoretiska begrepp. Med induktion som ansats ska den nyfunna teorin eventuellt bli resultatet 

av denna studie. Som även Bryman och Bell (2013) styrker att en induktiv ansats gör. Det är 

med hjälp av denna ansats som generaliserbara slutsatser kan dras utifrån kvalitativa 

datainsamlingsmetoder.  

 

Dock är det valda ämnesområdet baserat på befintlig teori och kunskap om området som 

sedan leder fram till forskningsfrågorna samt syftet, vilket tyder på ett deduktivt inslag. En 

deduktion innebär att studien utgår från teori för att sedan utföra en empirisk undersökning 

(Bryman, Bell, 2013). Yin (2013) beskriver deduktion som ett tillvägagångssätt som låter 

teoretiska begrepp avgränsa till vilken relevant empiri som behövs samlas in. Ansatsen gör 

det även lättare att fastslå studiens betydelse.  

 

2.3 En kvalitativ forskningsmetod och fallstudie 

En kvalitativ metod är relevant för studien då den bygger på tolkning och analysering av ord, 

jämförelse med en kvantitativ metod som utgår från kvantifiering av statistik och siffror 

(Bryman, Bell, 2013). Studien kräver att vara av beskrivande karaktär eftersom syftet är att 

skapa en mer nyanserad bild av det valda området. Det tyder enligt Bryman och Bell (2013) 

på att en kvalitativ metod är passande.  

 

Då studien ämnar skapa djupare förståelse inom det tidigare beskrivna ämnet är denna 

forskningsmetod lämpad för detta ändamål. En kvalitativ metod anses vara mer flexibel än en 

kvantitativ metod (Bryman, Bell, 2013), vilket möjliggör att studien i sin tur kan följa den 

riktning som respondenternas svar går i. Tyngden i studien baseras på intervjupersonernas 

synsätt och perception av de virtuella servicelanskapen. Det är genom en kvalitativ metod 

som man kan försöka förstå människors sätt att reagera och resonera (Trost, 2010). Genom 

metoden är det möjligt att särskilja och urskilja varierande handlingsmönster. Därför är en 

kvalitativ metod av stor vikt för att få fram denna studies angivna syfte.  
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Denna studie tillämpar även en fallstudie på den svenska modebranschens virtuella 

servicelandskap. En fallstudie beskrivs användas i olika scenarier där syftet ska bidra 

exempelvis till den samlade kunskapen om organisatoriska, gruppmässiga och individuella 

företeelser (Yin, 2007). Användandet av fallstudier är relevant då fokus ligger på att en 

aktuell händelse ska studeras.  

 

2.4 Vetenskapliga kriterier 
2.4.1 Trovärdighet  

Yin (2013) förklarar första steget för att uppnå trovärdighet i en kvalitativ studie är genom att 

arbetet sker på ett offentligt och tillgängligt sätt. All primärdata som samlats in till studien har 

en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet, då andra ska kunna granska och förstå det 

insamlade materialet. Vidare har studien försökt erhålla en transparens genom att ha tydliga 

dokumentationer av studiens övriga utförande så utomstående kan få en tydlig förståelse för 

arbetetsprocessen. Vilken Yin (2013) beskriver är av relevans när omvärlden ska förstå och 

bedöma studiens trovärdighet.  

 

Bryman och Bell (2017) nämner att trovärdighet består av fyra delkriterier, vilket har 

behandlats i denna studie. Tillförlitlighet innebär att det finns god överensstämmelse mellan 

den insamlade data och den teoretiska referensramen. Därför genomfördes en 

operationalisering där den framtagna intervjuguiden var kopplad till syftet och teori. Detta 

utfördes för att styrka hur troligt och sannolikt studiens resultat blir. Bryman och Bell (2017) 

diskuterar även delkriteriet överförbarhet som behandlar hur överförbar studien är till andra 

branscher. I studien har fokus varit på e-handeln inom modebranschen och en viss 

generalisering till andra branscher kan göras. Studiens resultat kan troligen anpassas till andra 

branscher som är lika snabbföränderliga som modebranschen, samt till andra hemsidor där 

liknande faktorer i det virtuella servicelandskapet ofta utesluts. Tredje delkriteriet Bryman 

och Bell (2017) behandlar är pålitlighet, vilket innebär ett granskande synsätt. För att stärka 

pålitligheten i studien utfördes ett genomgående metodkapitel där en tillgänglig redogörelse 

finns för hela forskningsprocessen. Det fjärde och sista delkriteriet är konfirmering, vilket 

innebär att förståelse finns kring att det inte går att få studien fullständigt objektiv i 

samhällsvetenskaplig forskning. Således har alla respondenters svar granskats kritiskt för att 

inte tolka deras svar som den enda sanningen.     
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2.4.2 Äkthet 

Förutom trovärdighet har även äkthet behandlas i denna studie. Detta begrepp består av fem 

stycken delkriterier (Bryman, Bell, 2017). Äkthet har använts för att frambringa det som 

Bryman och Bell (2017) nämner som en rättvis bild. För att uppnå en rättvis bild har olika 

åsikter och uppfattningar studeras. Det gjordes genom att intervjua företagsrespondenter med 

varierande positioner inom olika företag. Dessutom användes en fokusgrupp för att få 

konsumenternas perspektiv och för att göra studien mångsidig. Respondenterna valdes även ut 

för att de möjligtvis kan få en djupare förståelse med hjälp av studiens resultat. Bryman och 

Bell (2017) benämner detta som ontologisk autenticitet. Respondenterna valdes dessutom för 

att få en bättre bild av hur konsumenter upplever problemet området, vilket nämns som 

pedagogisk autenticitet (Bryman, Bell, 2017). Vidare har även katalytisk autenticitet och 

taktisk autenticitet behandlas för att påverka studiens äkthet. (ibid.) Katalytisk autenticitet 

nyttjades för att välja ut respondenter som har en användning av resultatet. Taktisk autenticitet 

användes för att finna respondenter som har möjlighet att vidta dessa förändringar som 

resultatet eventuellt kan frambringa.  

 

2.5 Litteratursökning  

De vetenskapliga referenser som används i teorin är insamlad via olika sökmotorer. Främst 

har insamling skett via sökningar på OneSearch och Google Scholar, då dessa sökmotorer 

erhåller ett brett urval av vetenskapliga referenser som varit användbara för studien. Vidare 

har även olika hemsidor varit av relevans för insamling av statistik och information för att 

styrka studien ytterligare. Sökord som varit relevanta för studien är; Virtuella servicelandskap, 

Känselsinnet, Interaktion, Showrooming, Visuell-stimuli, Online value proposition, 

E-handeln, Modebranschen.  

 

2.6 Datainsamling 

2.6.1  Urval 

Studien har ett icke-sannolikhetsurval i framtagandet av intervjurespondenter.  

Icke-sannolikhetsurval innebär att de urval som gjorts inte skett efter de metoder som ligger 

till grund för sannolikhetsurval (Bryman, Bell, 2013). När ett icke-sannolikhetsurval utförs 

intervjuas endast en individ i organisationen, vilket oftast är någon form av ansvarig person 

eller chef (Alvehus, 2013). Alla företagsrespondenter som deltagit i studie har en  

ansvars- eller chefsposition. Att arbeta med ett icke-sannolikhetsurval innebär att urvalet har 

strategiska beståndsdelar i sig (Alvehus, 2013). Misstag kan dock ske vid användning av 
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denna typ av urval. Det finns risk att det blir för strategiskt och på grund av det intervjuas fel 

personer, det vill säga att den personen som är mest lämpad för frågorna inte är den som 

intervjuas. Alvehus (2013) nämner att det är bra att intervjua personer som är insatta i ämnet 

från olika perspektiv, för att minimera den risk som nämnts. Det är något som tagits hänsyn 

till i studien och därför har intervjuer skett med respondenter från företag med både fysiska- 

och e-handelsbutiker, samt respondenter från företag med enbart e-handelsbutiker. För att få 

konsumenternas perspektiv har en fokusgrupp använts. En expert har även intervjuats för att 

få svar med ytterligare tyngd i samt för att förhoppningsvis kunna styrka 

företagsrespondenternas och fokusgruppens svar. 

 

Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren intervjuar respondenter som finns tillgängliga i 

omgivningen (Bryman, Bell, 2013). Detta är något som delvis skett i studiens urvalsarbete, då 

respondenterna består av de som återkopplade och hade möjlighet att delta under tiden arbetet 

med studien skedde. Med andra ord, ur det icke-slumpmässiga urvalet som gjorts skedde även 

ett bekvämlighetsurval. Många företag som blev tillfrågade tackade nej till att delta på grund 

av tidsbrist eller semester, vilket bidrog till att studien har tre företags intervjuer och en 

expertintervju.  

 

Under arbetet med att finna respondenter har det funnits  i åtanke att skapa ett heterogent 

urval. I ett heterogent urval tillfrågas olika typer av respondenter för att få bredare insikt och 

nyansrikedom i ämnet som studeras (Alvehus, 2013). Företagsrespondenterna är av olika kön 

samt från olika typer av företag, både sett till storlek och kompetensområde inom den svenska 

modebranschen. Denna typ av urval har även funnits i åtanke vid framtagandet av 

konsumenter till fokusgruppen. De sex deltagarna är både män och kvinnor samt är mellan 

19–55 år.  

 

Antalet intervjuer som är lämpligt att ha i sin studie är en praktisk fråga (Alvehus, 2013). Det 

är ofta svårt att i förhand bestämma ett visst antal intervjuer som är den rätta mängden att 

genomföra. Det handlar i hög grad om hur givande intervjuerna som hållits är, vilket menas 

med, hur fyllig och användbar den informationen man får är för studien. Det handlar snarare 

om en mättnad i information än om ett visst antal intervjuer. Med mättnad menas att den 

information som ges i intervjuerna är återkommande. (ibid.) Som nämnt tidigare har totalt 

fyra intervjuer utförts. Det finns en medvetenhet kring att antalet kan anses lågt, men sett till 

empirin som samlats in går det att hänvisa till Alvehus (2013) teori kring mättnad. Tydliga 
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kopplingar till teorin har kunnat hittats samt återkommer mycket av empirin från de olika 

respondenterna.  

 

Ett tiotal företag kontaktades via mejl och telefon där studiens ämne förklarades kort och 

koncist. De tillfrågades om de hade möjligheten och viljan för att delta i en intervju. Detta 

resulterade i följande respondenter:  

 

• Niklas Nordheim, Verksamhetschef, Hatstore. Fysisk intervju i Kalmar 36 min, 2018-

04-25. 

• Johannes Wikström, E-commerce Manager, Peak Performance. Telefonintervju 26 

min, 2018-04-30.  

• Jelena Prelevic-Vlahovic, Head of Online merchandising, NA-KD. Mejlintervju.  

2018-05-06. 

• Jörgen Bödmar, koordinator E-boost på Kalmar Science Park och ordförande i 

Europeiska E-handelsorganisationen, fysisk intervju 37 min, 2018-05-11. 

 

Mer information om respondenter går att läsa i bilaga 1. Observationer av företagens 

hemsidor har utförts i syfte att få mer förståelse kring det respondenterna säger i sina svar för 

att kunna analysera svaren i en kontext. 

 

2.6.2  Intervjuer  

I kvalitativ forskning ligger tyngden på intervjupersonens egna synsätt och uppfattningar 

(Bryman, Bell, 2013). Detta innebär att i kvalitativa intervjuer, som studien utgår ifrån, är 

intresset helt riktat mot respondentens ställningstagande. Det är önskvärt när det kommer till 

kvalitativa intervjuer att intervjun rör sig i olika riktningar då det ger insikt om vad personen 

som intervjuas upplever vara viktigt och relevant. Detta innebär att kvalitativa intervjuer bör 

vara flexibla för att kunna följa den riktning som respondenterna svar ger. (ibid.) I de utförda 

intervjuerna fanns detta resonemang i åtanke när intervjun avvek från intervjuguiden. 

Ordningsföljden på frågorna var flexibla utefter respondenternas svar. Efter att alla intervjuer 

utförts och en viss mängd material har samlats in, kan man med hårt arbete och lite tur finna 

mycket intressanta åsikter och mönster (Trost, 2010). Det eftersträvas fylliga och detaljerade 

svar i kvalitativa intervjuer, vilket studien bygger på. I enighet med Trost (2010) har 

respondenternas svar noga analyserats och studerats för att finna mönster och teman som går 

att koppla till studiens teorier. Trots det något låga antalet intervjuer har mycket relevant data 
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samlats in. Alla intervjuer har transkriberats för att få en mer överskådlig bild, samt för att 

lättare kunna sammanfatta respondenternas svar.   

 

2.6.3 Semistrukturerade intervjuer 

När en semistrukturerad intervju utförs, förhåller man sig till en lista över specifika teman 

som ska tas upp, en så kallad intervjuguide används (Trost, 2010). Studien består av 

semistrukturerade intervjuer på grund av att det blir lättare att forma en röd tråd med hjälp av 

olika teman kopplade till intervjufrågorna. Frågorna behöver nödvändigtvis inte följa den 

ordning som intervjuguiden har (Trost, 2010), vilket har nämnts tidigare att ordningsföljden i 

studiens intervjuguide har förändrats under intervjuernas gång. Trost (2010) förklarar även att 

det är acceptabelt att ställa frågor som inte står med i guiden om intervjuaren kopplar samman 

det till något som respondenten sagt. Vilket är viktigt för att få ett djupare perspektiv på 

respondentens svar. Detta hände främst under de två fysiska intervjuerna då det upplevdes 

lättare att diskutera åsikter och tankar under ett fysiskt möte än via telefon.  

 

2.6.4 Telefonintervju 

På grund av geografiska skäl har en av studiens intervjuer skett via telefon. Tidigare ansågs 

inte telefonintervjuer vara lika representativa som fysiska intervjuer, vilket betyder att 

intervjuerna sker ansikte mot ansikte (Bryman, Bell, 2013). Men med den teknologiska och 

digitala utvecklingen anses telefonintervjuer numera vara minst lika representativa som fysisk 

intervjuer. En fördel med telefonintervju är kostnader, det är billigt att utföra en kvalitativ 

intervju på telefon (Bryman, Bell, 2013). Även detta är en anledning till att intervjun skett via 

telefon, då resan till respondenten hade behövts bekostats från egen ficka. Vidare bör det 

finnas i åtanke att tekniska problem kan uppstå. Därav gjordes ett test av både  

inspelningskvaliteten samt uppkopplingen innan telefonintervjun startade, för att säkerställa 

och minimera risken för tekniska fel under intervjun. Tanken var att ytterligare en av 

intervjuerna skulle utförts på telefon, men på grund av miss i kommunikationen skedde den 

istället via mejl. 

 

2.6.5  Intervjuguide 

Innan intervjuguiden skapas är det av ytterst vikt att vara insatt i teorin och påläst om 

ämnesområdet, samt att studiens syfte är utformat (Trost, 2010). När intervjuguiden skapades 

var både studiens syfte och teoretiska referensram skrivna. En lista utformas över de 

frågeområden som bör täckas. Studiens syfte och godtycke bör ligga till grund för 
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intervjuguidens innehåll och ordning (Trost, 2010). Framtagandet av intervjuguiden utgick 

från de fem huvudrubrikerna i teorikapitlet. Studiens syfte var med i tanken för att framställa 

frågor som förhoppningsvis ska kunna besvara det.  

 

Innan intervjun startar kan det vara till fördel att beskriva syftet med intervjun (Bryman, Bell, 

2017). Ett bra sätt att börja intervjun på är att be respondenten fritt berätta om någonting som 

ligger i anslutning till det ämnesområdet som intervjun ska behandla. Dessutom borde 

intervjun inledas och avslutas med att fråga om respondenten har några allmänna frågor.  

I enlighet med Bryman och Bell (2017) har detta gjorts under intervjuerna. Första frågan som 

ställts har varit om respondenten själv och dennes bakgrund. I samsyn med Bryman och Bell 

(2017) har intervjuguiden setts över efter första intervjun då den kan ses som ett test av 

guiden. Precis som teorin tar upp har även intervjuguiden setts över och anpassats efter varje 

företag och expert. Omformulering av frågor har även utförts. I studien har en 

operationalisering gjorts som ett stöd till intervjuguiden. Detta för att tydligt genom alla 

intervjuer kunna koppla samman svaren till teori. Studiens intervjuguider går att läsa i bilaga 

2.  

 

2.6.6 Fokusgrupp 

En fokusgrupp består oftast av minst fyra personer och det handlar i grunden om en 

gruppintervju (Bryman, Bell, 2013). Arbete inom ramen för en kvalitativ studie påvisar att det 

är vanligt att använda sig av fokusgrupper. Syftet med en fokusgrupp är att få fram hur 

respondenterna tolkar den frågeställning som presenteras av forskarna. För att respondenterna 

i fokusgruppen ska vilja uttrycka sina åsikter och synsätt utformas situationen relativt 

ostrukturerat. Respondenterna får diskutera med varandra och kan ge flera synvinklar och 

åsikter i svaren. Det är gruppledarens, även kallad moderatorns, uppgift att hålla i intervjun, 

men det är viktigt att hen inte blir alltför styrande. (ibid.)  

 

Studiens fokusgrupp består av sex respondenter. Fokusgruppen är av ett heterogent urval och 

dessutom har ett bekvämlighetsurval gjorts. Respondenterna är personer från vår omgivning 

som var lätt tillgängliga och villiga att ses under en timmes diskussion. Det enda kravet på 

respondenterna var att de kontinuerligt handlar både via fysiska butiker och e-handelsbutiker. 

Frågorna har tagits fram med hjälp av operationalisering och sedan skrivits om till en 

intervjuguide som fungerat som ett hjälpande underlag till diskussionen. Inspelningen av 

samtalet skedde på samma sätt som de enskilda intervjuerna. Alla deltagare i gruppen kände 
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någon vilket gjorde att stämningen var avslappnad och diskussionerna kom igång snabbt. Data 

som samlades in transkriberades och analyserades lika noggrant som data från 

företagsintervjuerna för att hitta teman och kopplingar till teorin. 

 

2.7 Operationalisering 

Operationalisering innebär att begrepp ur teorin tas fram (Eliasson, 2013). Dessa begrepp som 

behandlas är sedan de som ligger i fokus för studiens fortsättning och anses relevanta för det 

valda ämnesområdet. Detta ses som en process där teorin förses med en eller fler operationella 

indikationer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017). Operationaliseringen 

är av stor vikt för vilka resultat som tas fram samt hur starka de resultaten är. 

Operationalisering för studiens intervjufrågor finns att se i bilaga 3. 

 

2.8 Analysarbete 

Studien följer Backmans (1985) struktur kring att sammanslå resultat och diskussion. 

Backman (1985) diskuterar att i vissa fall är det av relevans att slå ihop dessa rubriker, när till 

exempel resultatet presenteras fråga för fråga. Studien består av en mängd frågor som 

presenteras var för sig. Därför möjliggör denna struktur att det blir lättare för läsaren att 

tydligare se en koppling mellan teori och resultat.  

 

2.9 Metodkritik 

I många fall kan kvalitativa metoder få kritik för att de betraktas vara subjektiva (Bryman, 

Bell, 2013). Detta på grund av att studien styrs av vad forskarna finner är av betydelse och hur 

information ska tolkas. Därför har studien eftersträvat att vara så objektiv som möjligt för att 

försöka följa perspektiv som respondenterna tycker är intressanta. En styrka med studiens 

metod är att företags- och expertrespondenterna besitter olika kompetenser samt en bred 

erfarenhet inom området e-handel, vilket möjliggjorde en fördjupning inom ämnet. Vidare 

kan det däremot vara till studiens nackdel att endast en av företagsrespondenterna arbetar 

inom ett företag som har både fysiska butiker och e-handelsbutiker. Detta är troligen en 

bidragande faktor till att ingen större jämförelse kunde göras mellan fysiska butiker och  

e-handelsbutikernas sätt att stimulera känselsinnet på. Troligtvis beror detta på att majoriteten 

av de tillfrågade företagen inte hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. Detta resulterade 

även i att en intervju skedde på telefon samt en via mejl.  

 



  
 

16 

Telefonintervjuer har fått kritik för att det utesluter för forskarna att uppfatta respondenternas 

kroppsspråk samt hur de reagerar på intervjufrågorna (Bryman, Bell, 2013). Därför försöker 

studien ställa följdfrågor för att få en djupare inblick i vad respondenten faktiskt tyckte, 

eftersom respondentens kroppsspråk inte gick att bedöma. Att en av respondenternas svar blev 

via mejl är även något som eventuellt är en nackdel för studien. Detta intervjusätt har 

kritiserats på grund av att till exempel respondenten lätt kan tappa engagemang i intervjun, 

samt att bortfallet av frågor oftast blir större (Bryman, Bell, 2013). Dock var svaren som 

mottogs av relevans och bidrog till studiens resultat. Intervjun skulle till en början hållas via 

telefon, men miss i kommunikationen gjorde att frågorna istället fick besvaras över mejl. Att 

svaren blev på mejl skedde endast på grund av tidsaspekten.  

 

Kombinationen av intervjuer och fokusgrupp kan även det tolkas som en styrka. Eftersom 

studiens angivna problem fick fler infallsvinklar och därav kunde en djupare förståelse 

skapas. Att endast en fokusgrupp med sex respondenter anordnades kan dock ses som en 

svaghet i studien. Fler fokusgrupper hade troligen medfört att svaren blivit mer 

generaliserbara. Dock styrks generaliseringen av det heterogena urvalet. Alla respondenternas 

svar har även analyserats med kritiska ögon, för att undvika att ta deras svar som en sanning. 

Särskilt kring den insamlade datan från experten. Detta eftersom kvalitativa metoder ofta fått 

kritik för att experternas svar betraktas som expertkunskap (Ruane, 2006). Vilket kan vara 

negativt eftersom deras kunskap kan betraktas som den rätta sanningen.  

 

2.9.1  Etik  

Man ska informera respondenterna om att de när som helst kan avbryta intervjun (Trost, 

2010). Även att respondenten inte behöver svara på alla frågor kan det vara bra att förtydliga 

innan intervjun börjar. Att värna om respondenternas personliga integritet är av stor vikt 

(Eliasson, 1995). Därför bör man vara tydlig med att de får vara anonyma om de vill och att 

medverkan givetvis är frivillig. Detta har redogjorts för innan intervjun har startat. 

Respondenterna har utan något undantag blivit tillfrågade om de godkänner att intervjun 

spelas in. De har även tillfrågats om de tillåter att deras namn publiceras i studien. Empirin 

som samlats in genom respondenterna har inte på något sätt vinklats till studiens fördel. 
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3 Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Den är indelad i fem ämnesområden, 

som sedan bryts ner i mindre delar som berör olika perspektiv av teorin.  

 
3.1 Servicelandskap 

I detta stycke behandlas begreppet servicelandskap, både traditionellt- och virtuellt 

servicelandskap. På grund av att det traditionella servicelandskapet har lagt grunden för det 

virtuella servicelandskapet (Wilson et al., 2016) samt för att jämförelser eventuellt kan göras 

mellan arbetet i fysiska- och digitala miljöer. Wilson et al. (2016) nämner att servicelandskap 

förekommer i både fysisk form, kallat traditionellt servicelandskap och virtuell form, vilket 

benämns virtuellt servicelandskap. Att mänskligt beteende påverkas av den fysiska eller 

materiella omgivning som människan vistas i har länge varit en konstaterad självklarhet 

(Bitner, 1992). Servicelandskapet beskrivs likt en miljö som delvis är planerad och 

kontrollerad av företaget. Det är i servicelandskapet som kundmötet och serviceprocessen tar 

plats. Genom servicelandskapet sänder företag ut olika signaler som förmedlar den tänkta 

identitet och syfte som företaget har (Bitner, 1992). Redan innan ett köp genomförs kan 

servicelandskapet påverka konsumenternas uppfattning av företaget samt deras kvalitet. 

Servicelandskapet kan på samma sätt spela en avgörande roll under konsumenternas 

köpprocess samt efter ett inköp (Wilson et al. 2016). Hur servicelandskapet upplevs kan även 

influera hur konsumenterna väljer att knyta an till ett företag eller butik samt vilken relation 

de utvecklar.  

 

E-handeln och dess virtuella servicelandskap har skapat nya och större möjligheter för företag 

att kommunicera produkter och tjänster (Wilson et al., 2016). Det är genom visuella element 

som förväntningar samt krav från konsumenter kan skapas i det virtuella servicelandskapet. 

Begreppet servicelandskap och dess dimensioner beskriver Wilson et al. (2016) från  

början är utformat efter fysiska miljöer. Dock är det möjligt att överföra dimensionerna till det  

virtuella servicelandskapet. Miljödimensionerna får visserligen en annan utformning  

i det virtuella servicelandskapet, men anses påverka konsumenternas beteende likartat som i 

det traditionella servicelandskapet.  

 

Det traditionella servicelandskapet består av tre miljödimensioner (Grönroos, 2015b). 

Dimensionerna består av villkor i rumsmiljö som innefattar temperatur, luftkvalitet, musik, 

lukt, rum och funktion kan bestå av layout, utrustning och inredning. Samt tecken, symboler 



  
 

18 

och artefakter som exempelvis kan vara skyltning och dekorer. Detta servicelandskap kan ses 

som en miljö där olika stimuli sänds ut och influerar konsumenter och personal, som sedan 

påverkar deras beteende (Wilson et al., 2016). Sensoriska stimuli i det traditionella 

servicelandskapet kan bidra till att konsumenterna känner en positiv känsla och således ökar 

försäljningen (Hultén, 2015). Det har framgått att omgivande stimuli, som finns i 

miljödimensionerna, attraherar de fem sinnena och influerar konsumenternas perception av 

servicelandskapet. 

 

I det virtuella servicelandskapet kan villkor i rumsmiljö innefatta musik eller ljudeffekter, 

färgscheman och typsnitt (Wilson et al., 2016). Rum och funktion dimensionen kan inkludera 

tillvägagångssätt för inloggning, navigering i servicelandskapet samt olika sökfunktioner.  

När det kommer till tecken, symboler och artefakter innebär det bilder, videos, annonser och 

e-handels generella utformning. Dessa dimensioner, likt i traditionellt servicelandskap, 

påverkar hur konsumenterna beter sig i servicelandskapet. Konsumenterna kan känna sig 

attraherade till de olika dimensionerna på en e-handel, vilket kan resultera i att de spenderar 

mer tid samt pengar hos företaget. Detta fenomen kan även resultera i en motsatt effekt. 

Exempelvis om konsumenter känner sig frustrerade och irriterade över utformningen av det 

virtuella servicelandskapet kan det leda till att konsumenterna lämnar hemsidan för att besöka 

ett annat företags hemsida. (ibid).  

 

3.1.1 Atmosfärer  

När konsumenter besöker ett servicelandskap kan de uppleva så kallade atmosfärer (Kotler et 

al., 2011). Det har blivit allt mer relevant att skapa atmosfärer i det virtuella servicelandskapet 

för att företagen ska särskilja sig på marknaden (Koo, Ju, 2009). Olika former av menyer, till 

exempel där man kan utläsa e-handelsbutikens produktkategorier har visats ge en negativ 

effekt på konsumenternas uppfattning av atmosfären, samt på deras tillfredsställelse och 

nöjdhet. Enligt Koo och Ju (2009) kan anledningen till detta vara att de menyer som används 

idag inte är starka och unika nog för att locka uppmärksamhet och vidare ge tillfredsställelse 

samt nöjdhet. Dock förtydligar Lynch och Ariely (2000) att när det är lätt för konsumenterna 

att navigera sig till information om produktkvalitet, blir de mindre priskänsliga vilket kan leda 

till att de köper dyrare produkter.    

 

Vidare bör det virtuella servicelandskapet vara välstrukturerat samt ha en god balans i de 

grafiska aspekterna i atmosfären, för att påverka konsumenternas tillfredsställelse och nöjdhet 
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(Koo, Ju, 2009). Det är till fördel att använda sig av visuella medel som till exempel 

inspirerande bilder och animationer. Det rekommenderas även att färgval bör vara 

utmärkande och visuellt tilltalande. (ibid.) 

 

3.1.2 Online value proposition 

I virtuella servicelandskap bör företags online value proposition (OVP) framgå tydligt i 

utformningen (Chaffey, Ellis-Chadwick, 2016). OVP redogör fördelarna och värdet med ett 

företags onlinetjänster. Ett företags OVP är något som konsumenterna omedelbart måste se 

och komma i kontakt med under interaktionen online. Det är viktigt att ha i åtanke vid 

utformning av OVP att pris inte är det enda sättet att urskilja sig på marknaden med sin  

e-handel. Att tydligt framföra kvaliteten på både varumärkesupplevelsen och tjänsterna är av 

lika stor relevans för att skapa fördelar på den digitala marknaden. Ett företags offline 

proposition kan även uppmuntra konsumenter till e-handelns fördelar för att öka försäljningen 

online. Offline proposition innebär den proposition ett företag erhåller i sina fysiska butiker. 

(ibid.) 

  

Vid skapandet av OVP bör först en noggrann utvärdering göras av konsumenternas behov, 

konkurrenskraftiga erbjudanden samt företagets styrkor och resurser (Chaffey, Smith, 

2017).  Utvecklandet av OVP involverar att skapa relevant innehåll och kommunicera det 

tydligt genom meddelanden som förstärker kärnprodukterna (Chaffey, Ellis-Chadwick, 2016). 

Meddelandet ska belysa vad konsumenterna får ut när de handlar via företaget, jämfört med 

vad de får ut hos konkurrenterna. Det är även av vikt att sända ut dessa meddelanden till olika 

typer av potentiella konsumenter, både online och offline. Om ett företag erhåller bra 

kommunicerande OVP kan det bidra till att deras e-handel blir mer kundcentrerad. (ibid.) 

 

Ett företags OVP ska ge en fullständig upplevelse för konsumenter genom hela processen från 

att välja, till att köpa och använda produkten (Chaffey, Smith, 2017). Detta gör att många 

strategiska beslut utgår från OVP och kvaliteten av leveransen av konsumentupplevelsen 

(Chaffey, Ellis-Chadwick, 2016). Att ha en tydlig utarbetad OVP kan ha flertalet fördelar. Det 

kan göra att företag urskiljer sig från sina konkurrenter, genom exempelvis olika 

designelement. Men det kan även hjälpa ett företag internt, eftersom när OVP är väl uttalad 

kan det bidra till att personal vet syftet bakom e-handeln och rätt fokus läggs på 

marknadsföringen. Vidare kan en tydlig OVP leda till spridning av positiv word of mouth, 
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som innebär att konsumenterna sprider positiva saker om företaget till vänner och bekanta, 

vilket kan gynna företagets e-handel. 

 

3.1.3 Värdedimensioner 

Shopping online påverkas av att konsumenter vill uppnå ett specifikt värde och det kan 

influeras av servicelandskapets utformning (Overby, Lee, 2006). Overby och Lee (2006) 

diskuterar att shopping online består av olika värdedimensioner. Dessa dimensioner bidrar 

aktivt till konsumenternas inställning gentemot e-handel och framtida inköp online. 

Dimensionerna som behandlas består av utilitariskt- och hedoniskt värde. Utilitariskt värde 

innebär bedömning av funktionella fördelar och att konsumenterna shoppar för nytta. Det vill 

säga, detta värde handlar om att konsumenterna shoppar för att lösa en specifik uppgift och 

kan användas online vid övervägande samt genomtänkande av ett köp (Overby, Lee, 2006; 

Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 2016). Det hedoniska värdet innebär däremot att 

konsumenterna shoppar för nöje. Motivet för shoppingen baseras på önskan om 

tillfredsställelse, glädje och underhållning (Overby, Lee, 2006; Solomon et al., 2016; 

Hirschman, Holbrook, 1982). Atmosfäriska inslag har visat sig vara av signifikant relevans 

för att bidra till en hedonistisk butiksupplevelse (Hultén, 2015). När Internet började ge 

konsumenter informations- och ordertjänster, sågs det som mest lämpat att handla online för 

ett utilitariskt värde, och konkurrensen blev baserad på pris och tillgänglighet (Bridges, 

Florsheim, 2008) 

 

Overby och Lee (2006) noterar att båda värdedimensionerna har en inverkan på 

konsumenternas inställning mot fördelarna med e-handeln. Vidare visade det dock att det 

utilitariska värdet var av större relevans för konsumenterna vid besök av en e-handel. Det 

innebär att konsumenterna främst vänder sig till e-handel för fördelar som priser och 

bekvämlighet. Likt Overby och Lees (2006) studie, påpekar Chang och Tsengs (2011) studie 

att det utilitariska värdet är av större relevans online, än det hedoniska värdet.  

 

3.1.4 Interaktion 

I det traditionella servicelandskapet sker fysisk interaktion mellan personal och konsumenter 

(Bitner, 1992). Detta är något som uteblir i det virtuella servicelandskapet (Grönroos, 2015b). 

Interaktionen som sker mellan konsumenter och företagets personal är något som spelar in i 

konsumenternas upplevelse av tjänster (Grönroos, 2015a). Grönroos (2015a) diskuterar två 

klassificeringar av tjänster, high touch och high tech. Vidare förklarar han att high touch 
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tjänster i stor utsträckning är beroende av de människor som finns i serviceprocessen. Oftast 

ses fysiska butiker som high touch. High tech tjänster är beroende av informationsteknik, 

automatiserade system och andra fysiska tillgångar. Det är viktigt att inte glömma att high 

touch tjänster även innefattar fysiska tillgångar och tekniska system som finns med och 

hanteras i serviceprocessen, vilket förhoppningsvis är på ett kundinriktat sätt. Grönroos 

(2015a) tar upp en nackdel som gäller high tech tjänster. Nackdelen är att om high tech 

tjänster vanligen är teknikbaserade som exempelvis e-handeln, går high touch tjänster in och 

tar över om det uppstår situationer som är kritiska (Grönroos, 2015a). Det kan exempelvis 

vara att det uppstår tekniska brister eller problem som gör att konsumenterna tar kontakt med 

servicepersonalen som finns inbyggda i serviceprocessen. Det kan även vara 

klagomålshantering. Personalen i high tech tjänster hävdas behöva besitta en större 

servicekänsla och kundmedvetenhet i jämförelse med personalen i high touch. Eftersom 

konsumenter tar kontakt med personalen när det uppstått problematik. Företaget får i större 

utsträckning en andra chans på sig för att göra konsumenter nöjd vid eventuella misstag i high 

touch tjänster, det vill säga tjänster som sker i fysiska miljöer, än vad de får i high tech 

tjänster. (ibid.) 

 

Personalen som arbetar i frontlinjen är av yttersta vikt för att ett företag ska bli  framgångsrikt 

(Wilson et al., 2016). Detta beror på att det är frontlinjen som står för servicen i ett företag. 

De spelar även en avgörande roll då frontlinjen speglar företaget i konsumenternas ögon. Allt 

som frontlinjen säger och gör när de interagerar med konsumenterna påverkar 

konsumenternas uppfattning av företaget. Således innebär det att om frontlinjen är otrevlig 

mot konsumenterna kan det bidra till att de får en dålig upplevelse och bild av företaget och 

varumärket. Med andra ord är det frontlinjen som personifierar företaget och varumärket för 

konsumenterna. (ibid.) 

 

Personlig interaktion på distans sker exempelvis via telefon (Schmitt, 2003). Precis som 

ansikte-mot-ansikte interaktion skräddarsys interaktionen för den enskilda konsumenten när 

den sker på distans. Skillnaden är den att konsumenter och företaget inte befinner sig i samma 

fysiska rum. Den elektroniska interaktionen består av utbyte och interaktion via exempelvis 

en e-handelsplats, sms eller via mejl (Schmitt, 2003). Denna interaktion framstår som 

personlig men följer många gånger en mall och kan ses som en produkt av massproducerad 

kommunikation. 
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3.2 Sinnen  

Sinnesmarknadsföring har under de senaste åren ökat i betydelse både ur en praktisk och 

teoretisk synvinkel för marknadsförare (Hultén, 2015). Krishna (2010) som definierar denna 

typ av marknadsföring som ett sätt att engagera konsumenternas sinnen samt ett sätt att 

påverka deras beteende. Sinnesmarknadsföring kan användas för att skapa undermedveten 

trigger hos konsumenterna för att påverka deras perception av en produkt eller varumärke 

(Krishna, 2012). En grundläggande praktisk förutsättning i sinnesmarknadsföring är att 

företag genom sitt varumärke kan erbjuda konsumenter en sinnesupplevelse på ett mycket 

intimt och personligt sätt (Hultén, 2015). Till exempel via ansikte-mot-ansikte interaktion 

eller på ett liknande sätt online kommunicera med konsumenterna. När de fem sinnena, som 

är syn, ljud, känsel, smak och doft, används kan det på ett djupt emotionellt plan skapas en 

individuell och personlig upplevelse av varumärket (Krishna, 2010). Viktiga drivkrafter är 

exempelvis konsumenter eller i detta fall individen och dess livsstil, sociala sammanhang och 

personliga egenskaper (Hultén, 2015). Studien kommer endast behandla två, känselsinnet och 

synsinnet, av de fem sinnena då det endast är de som är av relevans för studien. 

 

Genom att utveckla produkter, som likväl kan vara tjänster eller varumärken, som blir en 

positiv sensorisk upplevelse för konsumenterna är det med stor sannolikhet att en positiv 

koppling till produkten eller varumärket förblir i framtiden (Krishna, 2010). Detta på grund av 

att människans sinnen reagerar omedelbart och omedvetet, vilket påverkas av positiva eller 

negativa kopplingar som är inlärda. Det är inte längre tillräckligt att bara tillfredsställa 

konsumenter efter de grundläggande materiella och fysiska behoven (Hultén, 2015). Det har 

påvisats att marknadsföring genom sinnena kan vara ett allt mer effektivt sätt att engagera 

konsumenter på gentemot en produkt eller varumärke (Krishna, 2012). Vidare kan detta även 

leda till att konsumenterna självständigt upptäcker önskvärda produkt- eller 

varumärkesattribut.   

 

Det har konstaterats att inköp som görs i dagens samhälle är mer än någonsin baserade på en 

sensorisk upplevelse, till exempel att konsumenterna vidrör eller på andra sätt provar 

produkten (Underhill, 2010). Vidare påstår Underhill (2010) att i princip alla oplanerade köp, 

men även många planerade, är influerade av att konsumenter ser, smakar, luktar eller vidrör 

en produkt. Inom exempelvis modebranschen påverkas konsumenternas köpbeslut oftast av 

att de vill prova och se hur klädesplagget sitter på kroppen samt känna och klämma på 

plagget, särskilt när det gäller dyrare märkeskläder. (ibid.) 
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3.2.1 Känselsinnet 

Företag eller varumärken kan med hjälp av olika känselstrategier uttrycka sin identitet taktilt 

(Hultén, 2015). Taktilt innebär detsamma som känsel och upplevelsen kring beröring. 

Känselns uppgift är att skapa sinnesupplevelser som blir bestående (Hultén, 2015; Krishna, 

2010). När företag arbetar med det nämnda sinnet och skapar känselstrategier, bidrar det till 

både konsumtentvärde, varumärkesimage och konsumentupplevelser. Vidare har det påvisats 

att när konsumenter får möjligheten att känna och klämma påverkar det deras 

produktutvärdering (Grohman et al., 2007). Temperatur, vikt, material och ytskikt är stimuli 

som kopplas till känselupplevelsen (Krishna, 2010). Känsel-stimuli som fasthet och form, 

bidrar likväl till konsumenternas känselupplevelse. För att framkalla den emotionella känslan 

måste beröring ske (Hultén, 2015). Om känselupplevelsen ska inträffa förutsätter det att 

produkten är fysisk tillgänglig. Det är då möjligheten till att känna och klämma, vrida och 

vända samt prova ges. Denna typ av beröring anses leda till att konsumenter lägger märke till 

produkter som de annars inte hade lagt märkte till. I sin tur kan detta leda till att 

konsumenterna genomför oplanerade- eller impulsköp. (ibid.) 

 

“Att beröra och ta på ett varumärke kan leda till en känslomässig respons, som annars inte 

skulle ha uppstått.” (Hultén, 2015, s.136)  

 

Konsumenter föredrar, när det kommer till interaktion genom känsel och beröring, att 

integrera med fysiska produkter som tillåter dem att inspektera produkten i butiksmiljön 

(Hultén, 2015). Konsumenterna är således mer benägna till att röra vid och plocka upp samt 

välja materiella produkter i en fysisk butik. Detta kan påverka konsumenternas 

produktutvärdering både positivt och negativt (Grohman et al., 2007). Det har visat sig att 

konsumenternas förtroende för ett varumärke ökar om möjligheten att beröra en fysisk 

produkt i butiksmiljön finns (Hultén, 2015). Det skapar även positiva känslor hos 

konsumenter när de kan beröra produkterna. I sin tur kan det leda till en positiv attityd och 

upplevelse kring produkten. På grund av detta anses känselsinnet ha stor betydelse när det 

kommer till skapandet av positiva effekter i arbetet med köpbeslutssituationer. Möjligheten att 

använda känselsinnet vid shopping har ofta mest positiv inverkan vid produkter som har hög 

kvalitet (Grohman et al., 2007). En negativ effekt kan dock uppstå vid beröring av produkter 

med en lägre kvalitetskänsla. Krishna (2012) redogör att konsumenter kan vara i olika stort 

behov av att beröra en produkt. En konsument som erhåller ett stort behov av beröring känner 
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sig inte tillfredsställd vid produktutvärdering om hen inte får vidröra produkten. Medan för en 

konsument som har ett lägre behov av beröring spelar det ingen roll om de vidrör produkterna 

eller inte vid produktutvärderingen. 

 

Stimulering av känselsinnet har en stor betydelse i shoppingsammanhang (Hultén, 2015). 

Produkter som kräver multisensorisk information, det vill säga att produkterna kräver stimuli 

från flera olika sinnen, handlar konsumenter troligen i mindre utsträckning via e-handeln. Det 

anses till och med vara en anledning till att många konsumenter avskräcks eller avstår från att 

handla via e-handeln. Således blir produkter som kräver multisensorisk information, som 

exempelvis kläder, svårare för företag att sälja via sin e-handel (Hulten, 2015; Krishna, 

2012).  På grund av att det anses vara svårare för företag att lyckas med sin försäljning via e-

handeln om konsumenternas känselsinne inte stimuleras tillräckligt. Därför rekommenderas 

det att företagen skiftar sitt fokus från upplevelsestimuli som exempelvis känsel, till 

shoppingstimuli som är bland annat pris och produktkvalitet.  

 

På företags hemsidor finns en avsaknad av känselsinnet och som följd av det blir exempelvis 

konsumenternas produktutvärdering lidande (Hultén, 2015; Grohman et al., 2007). Det kan ha 

en negativ betydelse och det är en både stor och viktig utmaning för företagen att jobba med. 

Konsumenter kan till och med avstå från att handla vid e-handeln om deras känselsinne inte 

stimuleras. Det bör påpekas att det väcks frågor om hur visuella beskrivningar av produkter, i 

form av texter eller bilder, kan kompensera för den betydelse som känselsinnet har. (ibid.) 

Krishna (2012) belyser att detta tillvägagångssätt att stimulera känselsinnet är till viss hjälp 

för konsumenter som erhåller ett stort behov av att beröra, för att lindra deras frustration kring 

avsaknaden av känsel online. Dock anses det vara svårt att i ett renodlat virtuellt 

servicelandskap skapa en känselupplevelse. 

 

3.2.2 Synsinnet  

För de flesta konsumenter är synsinnet det primära sättet att uppleva och ta in sin omgivning 

på (Krishna, 2012). Synsinnet anses vara ett av människans starkaste sinne när det gäller 

sensoriska stimuli och sensorisk uppfattning av servicelandskapet samt ett varumärke. Detta 

sinne bedöms vara av stor betydelse för konsumenternas sinnesupplevelse (Hultén, 2015). För 

att fånga konsumenternas uppmärksamhet genom synen kan visuell kommunikation 

användas, både i fysiska butiker och online. Detta verktyg nyttjas för att framställa, men även 

tydliggöra, ett företags identitet. Företag kan skapa konkurrensfördelar genom möjligheten att 
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visualisera information om sitt varumärke. I denna kontext handlar det om bilder och filmer 

som kan förmedla symbolik till konsumenterna. Av dessa anledningar blir synen samt visuella 

uttryck en avgörande faktor för både företag och även för konsumenter när det gäller 

konsumtion. (ibid.)  

 

Visuella stimuli och synupplevelser kan vara en avgörande faktor för konsumenter om de blir 

attraherade eller uppmärksammade av en produkt (Hultén, 2015). Detta innebär att synsinnet 

skapar många möjligheter för företag att bland annat synliggöra samt uttrycka sina produkter 

och varumärken. Det medför att företag kan kommunicera sin identitet, känslor och 

värderingar till sina konsumenter. Visuella stimuli, såsom design, färg och förpackningar, har 

länge varit naturlig aspekt för marknadsförare att inkludera i sin varumärkesstrategi. Det har 

påvisats att det finns en korrelation mellan att dessa typer av visuella stimuli, om de erhåller 

hög kvalitet, och finansiella resultat. I det virtuella servicelandskapet förmedlas visuella 

stimuli till största del genom bilder, filmer, färg och form samt andra visuella uttryck. (ibid.) I 

det virtuella servicelandskapet gäller det även för företag att anpassa den visuella stimulin 

beroende på vilket digitalt verktyg som konsumenterna använder (Chaffey, Ellis-Chadwick, 

2016). Visuell-stimuli bör till exempel anpassas till olika webbläsare, mobiler samt olika 

skärmupplösningar så konsumenter kan uppleva visuell-stimuli på bästa möjliga sätt.  

 

3.3 Kvalitet  

Grönroos (2015a) beskriver hur viktigt det är att förstå hur konsumenter upplever kvalitet för 

att kunna fatta beslut om kvalitetsutveckling. Om konsumenternas uppfattning av kvaliteten 

inte förstås av företagen blir deras kvalitetsbeslutet tomt prat. De tekniska specifikationerna 

hos en vara eller tjänst, anses vara den viktigaste aspekten för den upplevda kvaliteten. 

Givetvis spelar andra aspekter in på hur konsumenter upplever kvaliteten. Grönroos (2015a) 

poängterar vikten vid att man måste definiera kvalitet på samma sätt som konsumenterna gör, 

för att undvika att fatta fel beslut och i följd av det slösa både tid och pengar. Kvalitet kan ses 

som ett kritiskt inslag i konsumenternas uppfattningar och upplevelser (Wilson et al, 2016). 

När det gäller kombinationen av service och produkt kan den kvalitet som konsumenterna 

upplever vara kritisk när det handlar om deras tillfredsställelse. Kvaliteten i sig är inte ett 

enskilt mål utan man bör betrakta kvaliteten i relation till effektivitet och lönsamhet 

(Normann, 2011). Upplevd kvalitet kan ses ur två dimensioner, det finns en funktionsmässig 

processinriktad dimension och en tekniskt resultatinriktad dimension (Grönroos, 2015a). Den 

funktionsmässig dimensionen är vad konsumenterna får i tjänsten, exempelvis ett 
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klädesplagg. Den tekniska dimensionen är hur konsumenterna får tjänsten. Det vill säga 

exempelvis hur lätt navigerat det virtuella servicelandskapet är, hur snabb leveranstid 

företaget har eller hur personalen integrerar med konsumenterna. 

 

Grönroos (2015a) menar att det inte bara är hur kvalitetsdimensionerna upplevs som avgör 

huruvida konsumenter upplever kvaliteten som god, neutral eller dålig. Konsumenterna 

upplever kvaliteten som god eller bra om deras erfarenhet motsvarar de förväntningar som de 

haft på kvaliteten, vilket kallas för förväntad kvalitet. Har konsumenterna orealistiska 

förväntningar kommer den totala upplevda kvaliteten ses som dålig även om den egentligen 

mäts på ett objektivt sätt som god. I den förväntade kvaliteten spelar en rad faktorer in, 

exempelvis word of mouth som är när konsumenter berättar om sina upplevelser, bra och 

dåliga, av ett företag för sina vänner. Diskussioner som sker på sociala medier, pris och 

företagets image spelar även in. Företagets marknadskommunikation det vill säga exempelvis 

deras annonser eller virtuella servicelandskap, är även faktorer som spelar in på den 

förväntade kvaliteten. (ibid.) 

 

Den kvalitet ett erbjudande har via internet, bestäms av två faktorer; process samt resultat 

(Grönroos, 2015a). Författaren redogör även för att fysiska varor på internet numera 

klassificeras som tjänster. Utifrån detta konstaterande bör alla marknadsförare som vill nyttja 

internet för att erbjuda sina tjänster eller varor, tänka på och vara noga med att utforma sina 

erbjudanden som just tjänsteerbjudanden. Så konsumenterna således även utvärderar och 

uppfattar erbjudandena som tjänster. 

 

3.4 Tjänster 

Grönroos (2015a) delar upp tjänster i tre sorter, kärntjänster, tilläggstjänster och 

värdehöjande tjänster. Det är tack vare företagets kärntjänst som företaget ens existerar på 

marknaden. Exempelvis är en modebutiks kärntjänst kläderna som säljs. Ett företag kan ha 

mer än bara en kärntjänst. För att konsumenter ska kunna använda kärntjänsten krävs det i 

stor utsträckning tilläggstjänster. Det kan exempelvis vara när man handlar kläder via  

e-handeln och betalar produkten direkt via hemsidan. Med andra ord, kärntjänsten går inte att 

konsumeras utan tilläggstjänster eller möjliggörande tjänster som det även kallas. Det vill 

säga de tilläggstjänster som möjliggör konsumtionen av kärntjänsten. Den tredje sortens tjänst 

är värdehöjande tjänster, eller stödtjänster som de även kallas. Dessa sorter av tjänster är 

precis som möjliggörande tjänsterna en tilläggstjänst, men har andra funktioner än att 
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möjliggöra själva kärntjänsten. Dessa tjänster är en nödvändighet för företag som befinner sig 

online och ska helst erhålla en låg eller ingen prisökning för konsumenterna (Breitenbach, 

Van Doren, 1998). De värdehöjande tjänsterna används dels för att höja värdet på tjänsten för 

konsumenterna, men även för att särskilja kärntjänsten från konkurrenter på marknaden 

(Grönroos, 2015a). De värdehöjande tjänsterna är även ett sätt för att få konsumenterna att 

besöka en e-handel igen (Breitenbach, Van Doren, 1998). Exempel på värdehöjande tjänster 

kan vara att man via e-handel har flera olika leveransalternativ att välja på, eller att i paketet 

får med en liten gåva.  

 

Jämsides med den traditionella fysiska marknadsplatsen har det vuxit fram en stor virtuell 

marknadsplats (Grönroos, 2015a). Idag ökar antalet varu- och tjänsteerbjudanden som 

marknadsförs via internet och mobila tjänster. Både köp och konsumtion av 

interneterbjudanden beskrivas som processkonsumtion oavsett om det handlar om varor eller 

tjänster. En förutsättning är att konsumenterna kan hantera och använda systemet för att 

exempelvis beställa och betala varor eller tjänster. (ibid.) 

 

3.5 Showrooming 

Det globala fenomenet showrooming handlar om hur konsumenter beter sig när de söker 

information om en produkt och sedan var inköpet sker (Hultén, 2015). Det innebär med andra 

ord att konsumenter undersöker produkten i en fysisk butik. Konsumenterna kan prova olika 

storlekar, känna och klämma, men köper inte produkten på plats i den fysiska butiken. Inköpet 

sker istället vid en senare tidpunkt antingen via mobilen, datorn eller surfplattan. Det vill säga, 

köpet sker via e-handeln istället för i den fysiska butiken. Detta fenomen innebär att framöver 

behöver företag arbeta med att integrera den fysiska butikshandeln med digitala kanaler för e-

handeln och även för mobil-handeln. (ibid.) 

 

I en studie av Gensler et al. (2017) påvisas att konsumenters val att shoppa genom 

showrooming är relaterat till att bättre erbjudanden av kvalitet och pris finns vid inköp online. 

Detta fenomen är länkat till att det finns större prisskillnader online än vad det gör i de fysiska 

butikerna, vilket ger konsumenterna en större möjlighet att hitta det bästa priset på en produkt. 

Dock vill inte konsumenter lägga mycket tid på att söka fram produkter och information, 

vilket kan ha en negativ effekt på köpbeteendet. (ibid.) 
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3.6 Sammanfattning 

Servicelandskapet, som Grönroos (2015b), Wilson et al. (2016) och Bitner (1992) beskriver är 

en miljö som delvis är planerad och kontrollerad av företaget, är en av studiens 

utgångspunkter. Det är i servicelandskapet som konsumenter kan påverkas av företaget både 

positivt och negativt (Bitner, 1992). För att konsumenterna ska få en unik upplevelse när de 

besöker ett servicelandskap, bygger företag upp atmosfärer (Kotler et al., 2011).  Det är 

viktigt att företagen redogör för de fördelar och värde som deras onlinetjänster har och detta 

görs via online value proposition, OVP (Chaffey, Ellis-Chadwick, 2016). Det är av stor vikt 

att konsumenterna kommer i kontakt med företagets OVP direkt de äntrar hemsidan. Syftet 

med OVP är att företagen ska skapa relevant innehåll i online kanaler och kommunicera 

innehållet tydligt genom meddelanden som förstärker företagets kärnprodukt. Skapar 

företagen en tydlig OVP kan det bidra till en spridning av positiv word of mouth, vilket i sin 

tur kan gynna företagets e-handel. 

 

En konsuments shopping både online och i fysiska butiker består utav olika 

värdedimensioner. Studien behandlar två centrala dimensioner, utilitarisk och hedoniskt värde 

(Overby, Lee, 2006). Det har visat sig att utilitariska värdet är viktigare för konsumenter när 

de handlar via ett företags internetbaserade hemsida än vad hedoniskt värde är. 

 

En annan av studiens utgångspunkter är sinnesmarknadsföring, som under de senaste åren har 

visat på en ökning av betydelse och relevans för marknadsförare (Hultén, 2015). När de fem 

sinnena som är syn, ljud, känsel, smak och doft, får användas av konsumenterna skapas en 

individuell och personlig upplevelse av varumärket. Däremot behandlas endast känsel- och 

synsinnet i denna studie. Att skapa marknadsföring via konsumenternas sinnen har visat sig 

vara ett effektivt sätt att få konsumenter vara engagerade gentemot produkten eller 

varumärket (Krishna, 2012). Det har konstaterats att konsumenter har ett behov av att vidröra 

eller prova produkterna innan de köper dem (Underhill, 2010; Hultén, 2015; Grohman et al., 

2007). Studien kommer titta närmare på hur företag ställer sig till detta konstaterande och hur 

de arbetar kring detta online. Både i fysiska butiker som i onlinebutiker blir visuell 

kommunikation viktigt för att kunna stimulera synsinnet (Hultén, 2015, Krishna, 2012). 

 

Grönroos (2015a) diskuterar två klassificeringar av tjänster, high touch och high tech. Det 

hävdas att personalen i high tech tjänster behöver ha mer servicekänsla och kundmedvetenhet 

jämfört med personalen i high touch tjänster. Detta för att interaktionen mellan personalen 
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och konsumenterna online är skörare än vad den är fysiskt i butiker. Företagets personal har 

en avgörande roll då de speglar företaget för konsumenterna. Det är personalen som 

personifierar företaget därav är interaktionen väldigt viktig. 

  

Showrooming tas upp i studiens teoretiska referensramar som ett fenomen som växer bland 

konsumenterna. Detta fenomen innebär att företagen framöver behöver arbeta med att 

integrera det fysiska och digitala med varandra (Hultén, 2015). Detta kan bidra till att 

företagens kärntjänster och tilläggstjänster blir allt viktigare. De värdehöjande tjänsterna som 

företagen har kommer troligen bli viktigare än någonsin eftersom de särskiljer företaget från 

sina konkurrenter på marknaden (Grönroos, 2015a) Att förstå hur konsumenter upplever 

kvalitet är även detta en viktig aspekt för att kunna ta beslut om kvalitetsutveckling och för att 

inte riskera att slösa resurser i det virtuella servicelandskapet. 
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4 Resultat och Diskussion 
Kapitlet utgår ifrån Backmans (1985) struktur, där resultat och diskussion slås samman. 

Kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska material tillsammans med en 

diskussion av den teoretiska referensramen. Diskussionen är uppdelad efter teorins fem olika 

huvudområden.  

 

Som tidigare nämnts i metodkapitlet består studiens insamlade empiri av fyra stycken 

semistrukturerade intervjuer med företag från modebranschen samt en expert inom området e-

handel. En fokusgrupp har även utförts för att få konsumenters perspektiv om det angivna 

problemet och ämnet. De olika perspektiven samt företagens och expertens expertis och 

erfarenhet inom området ligger till grund för studiens datainsamling. För att kunna få en 

djupare förståelse till företagsrespondenternas svar har observationer av deras hemsidor 

utförts. Nedan presenteras en kort sammanfattning av studiens respondenter.  

 

• Niklas Nordheim, verksamhetschef på Hatstore, fysisk intervju, 2018-04-25.   

• Johannes Wikström, E-commerce manager på Peak Performance, telefonintervju, 

2018-04-30.  

• Jelena Prelevic-Vlahovic, Head of online merchandising på NA-KD, mejlintervju, 

2018-05-06. 

• Jörgen Bödmar, koordinator E-boost på Kalmar Science Park och ordförande i 

europeiska e-handelsorganisationen, fysisk intervju, 2018-05-11. 

• Fokusgrupp, bestående av sex stycken respondenter, 2018-05-04.  

 

4.1 Virtuella servicelandskapet 

4.1.1  Värdedimensioner i e-handeln 

Johannes Wikström på Peak Performance och Jörgen Bödmar på Kalmar Science Park anser 

att anledningen till att konsumenter väljer att handla via e-handeln beror på en mix av olika 

aspekter. Wikström misstänker att den största anledningen till att konsumenter väljer att 

handla via en e-handel är på grund av bekvämlighetsskäl. Detta går även i samklang med 

Overby och Lee (2009) och Solomon et al. (2016) teorier om utilitariskt värde. Wikström 

förklarar att konsumenter kan få saker skickade till sig från hela världen vart de än bor, utan 

att behöva besöka en fysisk butik. Detta är även något som Jelena Prelevic-Vlahovic på NA-
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KD bekräftar. Hon menar på att bekvämlighet och tillgänglighet är bidragande aspekter till 

varför konsumenter väljer e-handel. Tillgänglighet är även något som Bödmar trycker på. 

  

Tillgänglighet gör inte bara att du kan shoppa från vilken plats som helst, utan även vad som 

helst i princip. (Jörgen Bödmar, Fysisk intervju, 2018-05-11) 

  

Även fokusgruppen tar upp det här som en av anledningarna till varför de handlar online. De 

menar på att det är bekvämt att möjligheten finns att sitta hemma och beställa hem det de 

söker efter. Vidare diskuterar fokusgruppen att konsumenter inte heller behöver anpassa sig 

efter andra konsumenter när shopping sker online, vilket uppfattats som bekvämt. 

Anledningarna som samtliga respondenter belyser faller inom kriterierna att konsumenterna 

vill uppnå ett utilitariskt värde när de handlar online (Overby och Lee, 2006).   

  

Prelevic-Vlahovic berättar fortsättningsvis att allt fler generationer börjar handla online, då  

e-handeln kan erbjuda saker som fysiska butiker inte kan. Exempel som Prelevic-Vlahovic tar 

upp är; att konsumenter inte behöver stå i kö vid kassan när de ska betala, konsumenterna kan 

sitta hemma i soffan och handla, få produkterna levererade till dörren och konsumenterna kan 

prova sina produkter hemma utan att behöva göra det i ett provrum. Att e-handeln kan erbjuda 

saker som fysiska butiker inte kan, är även något fokusgruppen diskuterar. Majoriteten av 

fokusgruppen menar på att e-handeln oftast erhåller ett större utbud av produkter än vad 

fysiska butiker gör samt att man lättare kan få en överblick av sortimentet online. Brett 

sortimentet är även något Bödmar nämner som en av anledningarna till att konsumenter väljer 

att handla online. Brett sortimentet kan ses som ett utilitariskt värde (Overby, Lee, 2006), då 

det ger konsumenterna större chans att hitta det de söker. Overby och Lee (2006) nämner att 

utilitariska värdedimensioner kan användas online vid övervägande samt genomtänkande av 

ett köp. Det här kan kopplas till fokusgruppens svar att det är lättare att få en överblick av 

sortimentet online. 

  

Niklas Nordheim på Hatstore anser istället att det är prisaspekter som är av stor relevans i 

konsumenternas val att handla online. Vilket även bekräftats i Bridges och Florsheims (2008) 

studie. Fortsättningsvis menar Nordheim att om produkter erbjuds till ett billigare pris, väntar 

konsumenterna gärna någon extra dag på att få produkterna. Han tror dock att det spelar in 

vad för produkt det gäller och om den finns att köpa via olika butiker, både fysiska och  

e-handelsbutiker, vilket även går att relatera till utilitariska värde (Overby, Lee, 2006). 



  
 

32 

  

Utilitarsikt värde har bekräftats som det mest lämpade när de gäller shopping online (Overby, 

Lee, 2006; Bridges, Florsheim, 2008; Chang, Tseng, 2011). Nordheim och Prelevic-Vlahovic 

förtäljer att konsumenter även shoppar online för att uppnå ett hedoniskt värde. Nordheim 

diskuterar att när det inte är någon större prisskillnad på produkterna mellan konkurrenterna 

shoppar troligen konsumenterna online på grund av att fylla ett nöjesbehov. Med andra ord i 

dessa situationer handlar konsumenterna via e-handeln för att uppnå vad Overby och Lee 

(2006) kallar, hedoniskt värde. Även Prelevic-Vlahovic nämner att hon tror konsumenterna 

väljer att handla via e-handeln som ett nöje. Vilket enligt teorin ses som en hedonisk 

värdedimension (Overby, Lee, 2006; Solomon et al., 2016; Hirschman, Holbrook, 1982). 

  

4.1.2 Det virtuella servicelandskapets påverkan på konsumenterna 

Prelevic-Vlahovic på NA-KD menar att utformningen av det virtuella servicelandskapet spelar 

störst roll i att påverka konsumenterna till att handla via företagets hemsida. Detta diskuterar 

även Hultén (2015), att det länge varit konstaterat att det mänskliga beteendet påverkas av sin 

omgivning. Det som Prelevic-Vlahovic berättar bekräftas även av Bitners (1992) och 

Grönroos (2015b) teori om att servicelandskapets utformning påverkar konsumenternas 

uppfattning och upplevelse av företaget. Även om Bitners (1992) teori är baserad på 

traditionella servicelandskap, finns en koppling till att liknande påverkan sker i det virtuella 

servicelandskapet. Detta är något som även Wilson et al. (2016) bekräftar när de nämner att 

det traditionella servicelandskapets miljödimensioner är överförbara till det virtuella 

servicelandskapet. Majoriteten av deltagarna i vår fokusgrupp anser att modeföretagens 

hemsidor har en inverkan på deras vilja att handla via den. Flertalet av deltagarna anser att det 

viktigaste med utformningen är att den ser seriös och genomtänkt ut. Deltagarna av 

fokusgruppen tycker att när en hemsida erhåller hög kvalitet blir de motiverade till att 

återkomma. Wilson et al. (2016) nämner att redan innan ett köp gjorts kan servicelandskapet 

ha påverkat konsumenternas uppfattning av företag samt deras kvalitet. Vilket Bödmar 

bekräftar genom att berätta att när en bra känsla hos konsumenterna är skapad, kan ett 

köpbehov börja byggas upp. 

  

Bödmar berättar att utformningen av det virtuella servicelandskapet är helt avgörande för 

konsumentens upplevelse. Han menar på att man måste skapa en känsla i servicelandskapet, 

vilket inte alltid är lätt. Bödmar nämner att man kan laborera med olika visuella element för 

att hitta den utformning som kan leda till att konsumenter trycker på knappen köp. Wilson et 
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al. (2016) nämner att när konsumenterna känner sig attraherade till de olika 

miljödimensionerna, bidrar det till att de spenderar mer tid samt pengar på hemsidan. 

Wikström nämner att många företag inom modebranschen har problem med att utforma sitt 

virtuella servicelandskap så det påverkar konsumenternas vilja att handla via e-handeln. 

Bödmar på Kalmar Science Park berättar att det är otroligt många aspekter som påverkar 

bilden av tillit eller kvalitet av ett företags servicelandskap. Vidare berättar han att som 

konsument kan man inte alltid avgöra vad det är som påverkar, men man känner det direkt.   

  

Wikström berättar att Peak Performance arbetar aktivt med att förmedla till sina konsumenter 

vad just Peak Performance kan erbjuda, som inte deras konkurrenter kan. Detta gör de till 

exempel genom att visa upp produktframställningen via bilder, filmer och storytelling. 

Dessutom beskriver de tydligt i text vad produkterna har för material och hur konsumenterna 

tar hand om produkterna på bästa sätt. Wikström menar på att denna utformning kan påverka 

konsumenterna att hellre handla via deras hemsida än i fysiska butiker.  Koo och Ju (2009) 

resonerar kring att visuella element som till exempel inspirerande bilder kan vara en fördel att 

använda. Detta leder till att en viss atmosfär skapas på hemsidan, vilken Koo och Ju (2009) 

och Kotler et al. (2011) nämner kan ge en positiv inverkan på konsumenternas upplevelse av 

deras tillfredsställelse och nöjdhet. Deltagarna i fokusgruppen framförde att bilder som 

erhåller bra kvalitet har en inverkan på deras vilja att shoppa via en hemsida samt återkomma 

till hemsidan. En koppling kan dras mellan fokusgruppens svar och Bitner (1992), Wilson et 

al. (2016) och Grönroos (2015b) teorier kring servicelandskapet.  

  

Nordheim berättar om Hatstores filtreringsfunktion, vilket han anser är en aspekt som kan 

påverka konsumenter att handla på deras hemsida. Både Koo och Ju (2009) och Wilson el al. 

(2016) beskriver att menyer, exempelvis filtrerings- och sökverktyg, är en del av det virtuella 

servicelandskapets dimensioner och atmosfärer. Men om dessa ska ge positiv inverkan på 

konsumenternas atmosfäriska upplevelse måste dem vara starka och unika för att 

konsumenterna ska vilja använda verktygen (Koo, Ju, 2009). Nordheim nämner att 

filtreringsfunktionen på Hatstore’s hemsida underlättar för konsumenterna när dem ska hitta 

exakt den produkten de söker. Det möjliggör även för konsumenterna att bläddra igenom ett 

specifikt varumärke eller produktkategori. Detta är även något som Prelevic-Vlahovic 

diskuterar i vår intervju med henne. Hon menar att konsumenter har ett behov av att enkelt 

kunna ta sig fram genom det virtuella servicelandskapet. Det är viktigt att konsumenterna vet 

vart de befinner sig vid varje klick och att de så lätt som möjligt hittar produkterna de söker 
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efter.  Lynch och Ariely (2000) nämner att om en hemsida är lätt för konsumenter att navigera 

igenom, bidrar det till att konsumenterna blir mindre priskänsliga. Navigeringsverktygens 

relevans i det virtuella servicelandskap är något även fokusgruppen diskuterade. De tycker att 

en hemsida ska vara lättnavigerad men utan många steg innan produkten de letar efter 

kommer fram. Till exempel tycker de inte att det borde finnas för många färgval med olika 

nyanser, eftersom konsumenterna då upplever det som rörigt och påverkar deras shopping 

negativt. 

 

4.1.3 Online value proposition   

Enligt Nordheim förmedlar Hatstore fördelarna de anser deras e-handelsbutik har på ett tydligt 

sätt, vilket Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) nämner är en viktig del i förmedling av OVP 

(online value proposition). Fördelarna Nordheim trycker på är att de erhåller ett brett 

sortiment, samt att möjligheten att designa sitt egna motiv på en keps eller mössa finns. I 

enlighet med varandra anser alla deltagarna i fokusgruppen att modebutiker online erhåller ett 

större sortiment jämfört med de fysiska butikerna, vilket är en klar fördel enligt dem. 

  

Både Nordheim och Wikström diskuterar att snabb leverans och olika betalsätt är ytterst 

viktigt för en e-handel samt att detta förmedlas tydligt till konsumenterna. Chaffey och Ellis-

Chadwick (2016) nämner att OVP kan bestå av mer än bara prisfördelar. Författarna menar på 

att det finns andra sätt att framföra sitt OVP till konsumenterna på. Detta bekräftas av både 

företagsrespondenterna och fokusgruppen, genom att de belyser andra fördelar framför pris. 

Delar av fokusgruppen anser ändå att prisaspekter kan vara en fördel med e-handeln. Det 

finns fler erbjudanden och rabatter tillgängliga online än vad det gör i de fysiska butikerna. 

  

Vidare berättar Wikström att fri frakt och fri retur är viktiga fördelar som de använder sig av 

på sin hemsida, vilket han beskriver som vanliga fördelar i modebranschen. Nordheim å andra 

sidan anser inte att fri frakt och fri retur är vanligt. Chaffey och Smith (2017) diskuterar att ett 

företags OVP noggrant bör utvärderas efter konsumenternas behov, det är troligen därför 

Wikström och Nordheim skiljer sig åt i detta avseende. Troligen skapar fri frakt och fri retur 

en starkare OVP inom Peak Perfomance inriktning i modebranschen. Däremot kräver 

Hatstore ett annat OVP för att locka sina konsumenter, såsom brett sortiment och möjligheten 

att designa ett eget motiv till produkterna. 
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Wikström trycker på att Peak Performance kommunicerar på sin hemsida att de erbjuder fria 

reparationer av kläderna, vilket han anser skiljer dem från konkurrenterna. Det är av stor vikt 

att företags OVP förmedlar fördelar kring varför konsumenter ska handla just via deras  

e-handelsbutik och inte konkurrenternas (Chaffey, Ellis-Chadwick, 2016). Peak Performance 

erbjudande av fria reparationer kan vara ett exempel på ett OVP. 

  

Fokusgruppen diskuterar att en fördel med e-handeln är att den erhåller mer inspiration vid 

shopping än vad fysiska butiker gör. De menar på att det finns mer bilder som visar 

exempelvis vilka produkter som passar tillsammans och det ses som en viktig fördel för vissa 

av respondenterna. När företag utvecklar sitt OVP bör det innefatta framtagande av relevant 

innehåll samt att innehållet kommuniceras på ett tydligt sätt att det stärker produkterna 

(Chaffey, Ellis-Chadwick, 2016). Wikström berättar att deras hemsida erhåller mycket 

inspirerande innehåll, som filmer, bilder och storytelling, vilket han menar att Peak 

Performance förmedlar på ett sätt som konkurrenterna inte gör. Chaffey och Ellis-Chadwick 

(2016) menar på att olika designelement i OVP kan leda till att ett företag sticker ut gentemot 

sina konkurrenter. Wikström fastslår att genom att förmedla fördelarna på sättet de gör, har 

deras hemsida mer attraktion utåt mot konsumenterna. 

  

Prelevic-Vlahovic anser däremot att fördelarna bör finnas med i varje steg som 

konsumenterna tar på hemsidan, stort som litet. Hon berättar att NA-KD försöker fokusera på 

att förmedla fördelarna det de hjälper konsumenterna i sin shopping online och att det 

genererar en god upplevelse för dem. Detta är även något som Chaffey och Smith (2017) 

styrker genom att de diskuterar att OVP måste följa konsumenternas köpprocess för att ge 

dem en fullständig upplevelse. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) diskuterar att ett företags 

OVP är något som konsumenterna direkt måste komma i kontakt med på hemsidan. Vidare 

förtäljer Prelevic-Vlahovic att NA-KD försöker fokusera på innovation och kreativitet i 

förmedlingen av fördelarna, än att koncentrera sig på att urskilja sig från konkurrenterna. 

  

4.1.4 Färg och form i det virtuella servicelandskapet 

I servicelandskapets miljödimension villkor i rumsmiljö ingår färgaspekten, likt de andra 

dimensionerna har denna en påverkan på konsumenter (Wilson et al., 2016). När det kommer 

till färg och form brukar NA-KD utföra olika tester i sitt virtuella servicelandskap berättar 

Prelevic-Vlahovic. Detta utförs när större förändringar ska göras, för att ta reda på 

konsumenternas reaktioner. Som Wilson et al. (2016) nämner att frustration och irritation kan 
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uppstå hos konsumenterna gällande utformningen av det virtuella servicelandskapet. Vilket 

kan leda till att konsumenterna avbryter sitt besök på hemsidan och går till en konkurrent. 

Därav blir det viktigt att ha deras reaktioner i åtanke vid val av färg och form. (ibid.) Prelevic-

Vlahovic berättar fortsättningsvis att det viktigaste när det kommer till färg och form är att det 

är nytt och fräscht. Detta bekräftar även Koo och Ju (2009) i deras resonemang. Wikström på 

Peak Performance anser att färg och form är en väldigt intressant aspekt i det virtuella 

servicelandskapet. Han uttrycker att de arbetar med att få sina grafiska element levande och 

inspirerande för att påverka konsumenterna. Det Wikström berättar styrks av Wilson et al. 

(2016) teori om att visuella element påverkar konsumenternas förväntningar och krav som de 

har på företaget. 

  

Trots att både Prelevic-Vlahovic och Wikström nämner hur viktigt färg och formelement är, 

säger fyra av sex deltagare i fokusgruppen att dem inte lägger någon värdering i en hemsidas 

färg- och formval. Men de understryker att det endast gäller när hemsidan ser professionellt 

ut. De menar på att det viktigaste är att hemsidan ser seriös och professionell ut framför vilka 

färger den har. Koo och Ju (2009) nämner att det måste finnas en god balans i det virtuella 

servicelandskapets färg- och formval. Då det påverkar servicelandskapets atmosfär samt 

konsumenternas tillfredsställelse och nöjdhet (Koo, Ju, 2009; Kotler et al. 2011). Troligen kan 

detta kopplas till att hemsidan får ett professionellt uttryck när en balans finns. Några av 

deltagarna i fokusgruppen diskuterade att de tror att undermedvetet värderar de företags färg- 

och formval. Två av sex deltagare tyckte däremot att dem aktivt lägger värdering i färg- och 

formvalen. 

  

I intervjun med Nordheim på Hatstore berättar han att det inte finns någon större baktanke 

med de valda färgerna på deras hemsida. Grundaren av företaget valde färger som han tyckte 

passade bra ihop och gav ett coolt intryck. Vidare berättar Nordheim att de fortsätt på detta 

spår på grund av att det blivit starkt förknippat till företaget bland sina konsumenter och att 

det därför kan vara riskabelt att byta. Hultén (2015) och Wilson et al. (2016) nämner att 

företag med hjälp av visuell kommunikation kan skapa konkurrensfördelar. Detta är något 

som Hatstore anser att dem har gjort. Deras färger är numera djupt förknippade med företaget 

och dess logotyp. 
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4.1.5 Det generella intrycket av bilder och videos i det virtuella servicelandskapet 

Wikström på Peak Performance förtäljer att bilder och videos har en positiv inverkan på deras 

hemsidas generella intryck. Vilket även är en del av miljödimensionen tecken, symboler och 

artefakter (Wilson et al. 2016). Även majoriteten av fokusgruppen anser att bilder och videos 

för det mesta ger ett positivt intryck av ett servicelandskap. De anser även att ett företags 

målgrupp kan definieras utifrån deras visuella element. Hultén (2015) diskuterar hur bilder 

och videos kan förmedla symbolik till konsumenterna. Wikström anser att särskilt rörligt 

material kan ha en positiv inverkan på konsumenterna. Han förklarar vidare att det är större 

sannolikhet att konsumenterna interagerar och engageras av rörligt material än av stillbilder. 

Bödmar på Kalmar Science Park tror att hemsidan kommer utvecklas och det kommer arbetas 

vidare med rörligt material. Detta är något som helt stämmer överens med Hultèns (2015) 

resonemang. Han menar på att visuell kommunikation fångar konsumentens uppmärksamhet. 

Koo och Ju (2009) och Wilson et al, (2016) resonerar kring att visuella element har en 

inverkan på konsumenternas intryck av en hemsida. En av deltagarna i fokusgruppen uttryckte 

att det är viktigt att bilder och videos följer vad företaget står för och vill förmedla. Det är 

även av relevans att bilderna är tagna på ett intressant sätt som fångar uppmärksamhet, annars 

anser fokusgruppen att det inte tillför hemsidan något. 

  

Prelevic-Vlahovic lyfter att det visuella innehåll de tar fram på NA-KD är gjort för att 

överträffa konsumenternas förväntningar. Vilket kan kopplas till att de försöker möta 

konsumenters förväntade kvalitet (Grönroos, 2015a). Allt NA-KD inkluderar i sitt virtuella 

servicelandskap ska gå i en ton av att det är något nytt, vilket de försöker förmedla till sina 

konsumenter och som påverkar det generella intrycket av hemsidan. En av respondenterna i 

fokusgruppen tog upp att visuella element i det virtuella servicelandskapet kan ge motivation 

till att shoppa, samt att hen besöker e-handelsbutiken igen. En av våra respondenter nämnde 

dock att det inte fick vara för mycket bilder eller videos, då det kan ge ett rörigt intryck. Det 

måste finnas en tydlig röd tråd anser respondenten. Detta går även i samsyn med Koo och Ju 

(2009) resonemang kring att det måste finnas balans i servicelandskapet och dess atmosfär.  

  

Nordheim diskuterar vikten av bra kvalitet på bilder och filmer, vilket kan stärka det generella 

intrycket samt göra att det virtuella servicelandskapet både ser och upplevs mer professionellt. 

Detta är något som Hatstore arbetar mycket med och som de hoppas gör att hemsidan upplevs 

professionell samt skapar förtroende hos konsumenterna. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) 

diskuterar att det är viktigt att kvaliteten på visuella element är anpassade efter de digitala 
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verktygen som konsumenterna använder. Att anpassa sina visuella element till olika digitala 

verktyg förbättrar konsumenternas upplevelse och generella intryck av företagets 

servicelandskap (Chaffey, Ellis-Chadwick, 2016). Likt Nordheim, diskuterade även 

fokusgruppen att kvaliteten på bilderna och videos spelar stor roll för det generella intrycket. 

Erhåller de visuella elementen lägre kvalitet, utstrålar det mindre trovärdighet och 

konsumenterna är inte lika benägna att shoppa via hemsidan. 

  

4.1.6 Navigerings- och sökverktygens betydelse 

Wilson et al. (2016) diskuterar de olika miljödimensionerna som finns i servicelandskapet, där 

navigerings- och sökverktyg ingår i dimensionen rum och funktion. Navigerings- och 

sökverktyg är något som både Wikström och Prelevic-Vlahovic diskuterar har en mycket stor 

inverkan på deras hemsidor. Alla sex deltagare i fokusgruppen uttrycker att de tycker det är 

väldigt viktigt att en hemsida har väl utformade navigerings- och sökverktyg. En deltagare 

förklarar att hen tycker att det sparar tid, om en hemsida har bra verktyg av denna sort. 

Deltagarna håller med varandra om att det är smidigt att kunna välja exempelvis vilket 

varumärke som ska visas, storlek eller färg etc. då det underlättar shoppandet. En deltagare i 

fokusgruppen förklarar även att det är genom hur bra navigerings- och sökverktyg en hemsida 

har, som hen baserar sina åsikter om hemsidans kvalitet på. Det är troligen av relevans att 

företag lever upp till konsumenters förväntade kvalitet (Grönroos, 2015a), när det kommer till 

navigerings- och sökverktyg.  

  

Wikström berättar att Peak Performance arbetar med något som kallas för “on site search”. 

Vilket innebär att deras sökverktyg ska kunna leda kunden rätt oavsett exempelvis språk och 

stavfel. Vidare tycker både Wikström och Bödmar att ett virtuellt servicelandskap bör erhålla 

navigerings- och sökverktyg, annars ligger det väldigt efter i utvecklingen. Grönroos (2015a) 

diskuterar att navigerings- och sökverktyg har en stor inverkan på konsumenternas 

uppfattning av den tekniska kvalitetsdimensionen. Vilket innebär hur konsumenterna får 

produkten levererad, det vill säga hela köpprocessen i det virtuella servicelandskapet. 

  

Prelevic-Vlahovic på NA-KD diskuterar på ett liknande sätt som Wikström. Hon nämner att 

utan navigerings- och sökverktyg uppfattas en hemsida som opålitlig och gör att 

konsumenterna inte stannar på sidan. Hon menar på att det är dessa element som är mest 

klickade på i det virtuella servicelandskapet och det är av betydelse att hålla dem uppdaterade. 

Det gäller att servicelandskapets navigerings- och sökverktyg är av stark karaktär och upplevs 
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som unika (Koo, Ju, 2009). Annars bidrar det inte till att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet. Det är troligtvis därför Prelevic-Vlahovic trycker på att företag bör hålla 

dessa verktyg uppdaterade, annars kan det ha en negativ effekt i servicelandskapet. Bödmar 

nämner att ett navigeringsverktyg inte får innehålla för många steg för konsumenterna, innan 

resultatet av sökningen nås. På grund av att varje steg som konsumenterna tar i navigeringen 

är ett beslut som kan gå åt fel håll. Bödmar menar på att färre steg minimerar antalet beslut 

som kan gå fel. 

  

Även Nordheim på Hatstore berättar att navigerings- och sökverktyg är av stor relevans för 

att hjälpa konsumenterna hitta vad de verkligen vill ha i en e-handelsbutik. Hatstore arbetar 

med att underlätta för sina konsumenter genom ett väl utarbetat navigerings- och sökverktyg. 

Det ligger helt i linje med vad Wilson et al. (2016) beskriver om hur konsumenterna kan bli 

frustrerade och till och med kan lämna hemsidan om verktygen inte håller måttet. Utifrån hur 

företagsrespondenterna förklarar att de arbetar med verktygen borde deras konsumenter 

spendera mer tid och pengar på hemsidan samt känna sig attraherade till miljödimensionen 

(Lynch, Ariely, 2000; Wilson et al., 2016). 

 

4.1.7  Interaktionen i det virtuella servicelandskapet 

På Peak Performance berättar Wikström att de arbetar aktivt med att kommunicera genom 

informativtext om exempelvis produkter, kollektioner, varför de tagit fram just dessa 

produkterna, när produkterna kan användas samt hur varm en jacka är. Wikström nämner att 

de gör detta för att kompensera för den ansikte-mot-ansikte-kontakt som uteblir online. Detta 

kan kopplas till en form av elektronisk interaktion (Schmitt, 2003). Wikström tar även upp att 

de arbetar med informativa texter av mer praktisk art, som till exempel hur man kan returnera 

produkter eller vilken valuta som går att betala i. Han menar att detta är ett sätt att hjälpa 

konsumenter att själva kunna läsa sig till och lösa sitt problem, utan att behöva fysisk kontakt 

med personal. Fem av sex personer i fokusgruppen tycker att live-chatt är ett bra alternativ till 

interaktion online. Genom den får de snabbt svar på sina frågor precis som konsumenter får 

när de pratar med personal i en fysisk butik. En av respondenterna tycker att en väl utförlig 

och formulerad skriftlig beskrivning av plaggen räcker. Hen menar på att då har hen 

antagligen inte frågor om allt redan går att läsa sig till. 

  

Detta är något som går i samklang med vad Grönroos (2015a) diskuterar kring high tech 

tjänster som Peak Performance e-handel räknas som. E-handeln är beroende av 
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informationsteknik och att företag arbetar med detta på ett tydligt och innovativt sätt. På Peak 

Performance hemsida i anknytning till exempelvis en jacka, kan man finna allt ifrån jackans 

vindtäthet till material den är tillverkad av. Givetvis kan en konsument ha specifika frågor om 

ett plagg eller liknande. Då har företaget sin kundtjänst som konsumenter kan kontakta för 

mer information. Vilket likaså går i linje med det Grönroos (2015a) tar upp i sin teori. Att i 

high tech tjänster kan ha inslag av high touch behövas, som kontakt med fysisk personal. 

  

Bödmar trycker på det är jätteviktigt att kompensera för avsaknaden av interaktion på  

e-handel. Eftersom ingen fysisk interaktion sker, utan den mesta interaktionen är high tech 

(Grönroos, 2015a). Vidare berättade Bödmar att i hans tidigare verksamhet införde han bilder 

på ett ansikten samt text vid varje ställe på hemsidan där interaktion var nödvändigt. Syftet 

med detta var att skapa en öga mot öga interaktion, för att visa att konsumenterna gjorde en 

affär med en fysisk person och inte en maskin. Detta kan kopplas till Schmitts (2003) 

resonemang kring interaktion på distans. Den skräddarsys efter konsumenternas behov av 

interaktion och ska ge en mer personlig kontakt. Bödmar nämner även att det är väldigt viktigt 

att trycka på att konsumenterna inte gör en affär med en dator och därav måste man som 

företag vara beredd att ta personlig kontakt om fel uppstår. Vilket går i samma ton som 

Grönroos (2015a) teori om high touch digitala sammanhang. 

  

Wikström berättar om att Peak Performance hemsida erhåller en hjälpsida, där konsumenter 

kan söka sig fram till svaret på fråga. Detta är framtaget så konsumenter ska kunna hjälpa sig 

själv utan att behöva kontakta en fysisk person på företaget. Hjälpsidan kan klassas som det 

Grönroos (2015a) nämner som hich tech, det vill säga uteslutandet av fysisk kontakt. Dock 

tror Wikström att det alltid kommer finnas konsumenter som vill ta kontakt med företag via 

telefon eller mejl och det kan därav inte uteslutas. Han menar att high touch (Grönroos, 

2015a) inom e-handeln måste finnas i en viss utsträckning. Dock tycker två av de sex 

respondenterna i fokusgruppen att det inte gör något att den fysiska interaktionen med 

servicepersonalen saknades online. Det här går att koppla till att delar av fokusgruppen trivs 

med att e-handeln är high tech baserad (Grönroos, 2015a). De resonerar kring att det inte 

ingår på en hemsida att ha den kontakten därför är det inget de saknar. Även Prelevic-

Vlahovic diskuterar att konsumenter har ett minskat behov av ansikte-mot-ansikte-kontakt. 

Om företaget erhåller en god upplevelse och uppfyller konsumenternas förväntningar, vilket 

kan kopplas till Grönroos (2015a) resonemang kring kvalitet. 
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Nordheim klargör för oss att de för tillfället arbetar med att göra paketen Hatstore levererar 

mer personliga, av den anledningen att konsumenterna ska få mer personlig kontakt med 

företaget. Han berättar att de diskuterat att införa personliga meddelande antingen i paketet 

eller via mejl. Nordheim ger exemplet att meddelandet skulle kunna innehålla vem som 

packat konsumenternas ordar eller vem som broderat den egendesignad kepsen. Det 

Nordheim berättar kan kopplas till det som Schmitt (2003) redogör som elektronisk 

interaktion. Denna typ av interaktion innebär att interaktionen sker via exempelvis mejl. Han 

menar att denna typ av interaktion kan framstå som personlig, men många gånger är det ett 

massproducerat meddelande. Nordheim pratar även om hur företagets filterverktyg på ett sätt 

kompenserar för den vägledningen genom sortimenten som personalen i en fysisk butik kan 

ge konsumenterna. Nordheims uttalande kan kopplas till Wilson et al. (2016) diskussion om 

att företags personal blir och är företagets ansikte utåt. Konsumenternas uppfattning och åsikt 

om ett företag speglas mycket på hur företagets personal är mot konsumenterna. I Hatstores 

fall berättar Nordheim att de erhåller en ungdomlig ton på deras kundtjänst som är anpassad 

efter deras målgrupp. Detta kan således bidra till att konsumenterna får en positiv bild samt 

uppfattning av företaget.   

  

Prelevic-Vlahovic förtydligar att det gäller att företag har en mycket bra kundtjänst som är 

enkel för konsumenterna att nå om den ska kompensera för utebliven fysisk interaktionen. 

Detta är något hon tycker att NA-KD har och något de ständigt arbetar med samt tar till sig av 

vad konsumenter säger om dem i deras kanaler.  Kontaktar konsumenterna företagen genom 

att ringa in till kundtjänst menar Schmitt (2003) att den interaktionen skräddarsys precis som 

vid ett ansikte-mot-ansikte möte. Schmitt (2003) benämner detta som interaktion på distans. 

Det enda som skiljer interaktionerna från varandra är att den ena tar plats i samma fysiska rum 

medan den andra inte gör det. 

  

4.2 Stimulering av känselsinnet i det virtuella servicelandskapet  

Bödmar nämner att en nackdel med e-handel är att känsel-stimuli uteblir. Det leder till att 

produkter som kräver känsel-stimuli, som modebranschen har, blir svårare att sälja. Både 

Hultén (2015) och Krishna (2010) diskuterar att det är genom känselsinnet som en upplevelse 

blir bestående. Det är även genom möjligheten att uppfatta känslan av en produkt som 

konsumenternas produktutvärdering börjar (Grohman et al., 2007). Majoriteten av 

respondenterna i vår fokusgrupp anser att företagen i branschen arbetar med att stimulera 

känselsinnet i en varierande utsträckning. Endast en av de sex deltagarna anser att företagen i 



  
 

42 

modebranschen inte arbetar med detta. Nordheim berättar att i dagsläget gör de inget aktivt för 

att stimulera konsumenters känselsinne via deras e-handelsbutik. Tidigare har Hatstore använt 

beskrivande texter för att exempelvis förmedla vilket material som produkterna har. Det har 

dock tagits bort från deras virtuella servicelandskap. Nordheim anser att det kan vara en viktig 

aspekt att ha med på sin hemsida och berättade att det diskuteras om att återinföra. 

  

Att återinföra sådana beskrivningar hade kunnat varit till Hatstores fördel, utifrån vad Krishna 

(2012) och Grohman et al. (2007) belyser om beskrivande texter och visuella element, att de 

till viss del bidrar till stimulans av känselsinnet online. Bödmar på Kalmar Science Park 

nämner att möjligheten att kunna läsa på om en produkt och få kunskap om kvaliteten genom 

beskrivande texter är ett fördelaktigt sätt att få en uppfattning om en produkts material på. 

Respondenterna i fokusgruppen tycker att skriftlig information om passform och kvalitet på 

kläderna kan bli bättre, då det är något de uppskattar när det finns. Det Nordheim ser som 

största problemet vid uteblivandet av känselsinnet är när konsumenter ska välja storlek på till 

exempel kepsarna. Hemsidan erbjuder en storleksguide, men den kan vara svår att utgå ifrån 

beroende på hur konsumenterna vill att kepsen ska sitta. Därför sker de flesta returer på grund 

av fel storlek. När det kommer till storleksfrågan tycker en av deltagarna i fokusgruppen att 

varje storlek ska visas av en modell som har den valda storleken. Exempelvis en tröja i storlek 

medium visas på en modell som har medium i storlek, en tröja i storlek small visas upp av en 

modell som har storlek small. 

  

Prelevic-Vlahovic berättar att innehållet de publicerar på sin hemsida ska ge konsumenterna 

en känsla av att dem nästan kan vidröra produkten. Konsumenterna får en tydlig uppfattning 

av materialet som ett klädesplagg har och det ska kännas som om konsumenterna bär plagget. 

Vilket troligen kan påverka konsumenters produktutvärdering (Grohman et al., 2007). 

Wikström tycker detta är en svår och utmanande aspekt i det virtuella servicelandskapet att 

stimulera. Det är något som Krishna (2012) även bekräftar. Wikström berättar återigen att de 

arbetar med storytelling, bilder och filmer på Peak Performance, för att stimulera 

konsumenters känselsinne. Bilder och videos är något som egentligen betraktas som visuell-

stimuli (Hutlén, 2015; Krishna, 2010). Peak Performance arbetar på detta sätt för att 

konsumenterna ska få en bild av hur kläderna sitter och av vilket material som kläderna är 

gjorda av samt vid vilka tillfällen de olika plaggen passar. Bödmar diskuterar även att till 

exempel bilder i olika vinklar kan hjälp att framhäva kvalitet på olika tyger samt hur tyget 

faller mot kroppen. 
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Det är viktigt att det taktila sinnet stimuleras så gott det går med bra bildmaterial. 

(Jörgen Bödmar, fysisk intervju, 2018-05-11) 

  

Rörligt material där man till exempel kan se hur kläderna rör sig när modellen går är även 

något flera i fokusgruppen gillar och vill se mer av. Två av respondenterna förespråkar även 

3D view som vissa hemsidor har, vilket innebär att konsumenterna kan vända och vrida på 

produkten med muspekaren och se produkten från alla håll. Underhill (2010) nämner att inköp 

allt mer baseras på att konsumenterna får möjlighet att vidröra produkten. Det är troligen 

därför som många företag försöker stimulera känselsinnet genom att sända ut visuell stimuli. 

Däremot är det en respondent i fokusgruppen som påstår inte ha något behov av att prova, 

känna eller klämma på plaggen innan hen köper dem. Detta eftersom hen alltid handlar kläder 

från samma varumärken och med tiden har lärt sig vilka storlekar hen har samt att kläderna är 

av kvalité. Krishna (2012) nämner att konsumenter har olika behov av att vidröra produkter 

vid shopping. Denna respondent tyder på ha ett lågt behov av att använda sitt känselsinne och 

därav inte behöver få det simulerat online. Däremot finns det konsumenter som har ett stort 

behov att få stimulans i känselsinnet (Krishna, 2012), som enligt samtliga respondenterna kan 

stimuleras genom en kombination av olika visuella stimuli. 

   

4.3 Kvalitet 

4.3.1 När brister uppstår i det virtuella servicelandskapet 

Både Nordheim och Wikström nämner att kundtjänstfunktioner, till exempel mejl, live chatt 

och telefon, är där största delen av e-handelns bristhantering sker. Företagsrespondenternas 

svar tyder på att interaktionen mellan konsumenter och företag både kan använda high tech 

och high touch tjänster i e-handeln (Grönroos, 2015a). Alla respondenterna i fokusgruppen 

vill främst ta kontakt med företag via mejl. Genom att mejla menar respondenterna att de 

slipper sitta i telefonköer samt att konversationen sparas. Majoriteten av fokusgruppen ansåg 

även att live chatt var ett bra alternativ om man har små frågor och behöver komma i kontakt 

med företaget snabbt. Detta tyder på att interaktionen som sker online vill konsumenterna 

helst ska vara high tech baserade (Grönroos, 2015a). Flertalet av respondenterna valde i sista 

hand att ringa till företaget. Fyra av respondenterna berättade att de endast ringer när större 

problem har inträffat, då de anser att det är lättare att föra en dialog via telefon då följdfrågor 

kan ställas direkt. Vid större problem i företag som är high tech baserade måste i vissa fall 
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high touch tjänster gå in och ta över interaktionen (Grönroos, 2015a). Detta bekräftar våra 

fokusgruppsrespondenter, eftersom när större problem uppstår vill de kontakta företaget via 

telefon för att kunna prata med fysisk personal. 

  

Nordheim på Hatstore berättar att när konsumenterna hör av sig förväntar de sig svar direkt. 

Fortsättningsvis nämner han att det är viktigt att vara givmilda mot konsumenterna när brister 

uppstår och de försöker lösa problemen oavsett vad som krävs. Detta påverkar 

konsumenternas uppfattning av den tekniska dimensionen av den upplevda kvaliteten 

(Grönroos, 2015a).  Det är viktigt att företag anpassar kvaliteten på det sätt som 

konsumenterna efterfrågar. Upplevd kvalitet online baseras på hela processen och resultatet. 

Därför är det troligen av relevans att Hatstore försöker uppfylla konsumenternas förväntningar 

när brister uppstår, eftersom den slutgiltiga kvaliteten är baserad på upplevelsens helhet. 

  

Wikström nämner att hantering av brister på hemsidan även sker internt på företaget. Det 

gäller att aktivt arbeta med att utveckla sitt virtuella servicelandskap. För att servicelandskapet 

måste vara väl utformat för att konsumenter ska bli påverkade och inte känna sig frustrerade 

av hemsidan (Grönroos, 2015b; Wilson et al. 2016).  Intern utveckling av servicelandskapet 

kan till exempel vara åtgärder av buggar i mobilhemsidan eller att ett filter inte fungerade som 

det var tänkt. Prelevic-Vlahovic berättar att på NA-KD arbetar de varje vecka med 

bristhantering på hemsidan genom att gå igenom brister som uppstått för att sedan rätta till 

dem. Detta kan kopplas till att företagen arbetar aktivt med att leva upp till konsumenternas 

förväntade kvalitet (Grönroos, 2015a). Servicelandskapets miljödimensioner (Wilson et al., 

2016) spelar in i konsumenternas förväntade kvalitet. Därför blir kontinuerlig intern 

utveckling viktig, då den förväntade kvalitet kan ses som orealistisk och många faktorer spelat 

in vid utvärderingen av kvaliteten (Grönroos, 2015a).   

  

4.3.2 Konsumenters åsikter om företag 

När det kommer till bevakning av vad konsumenter skriver om företag på sociala medier, 

berättar Wikström att det är något som de gör väldigt lite. Största delen av företagets 

feedbackhantering sköts av kundtjänst. Nordheim nämner att på Hatstore försöker de i stor 

utsträckning som möjligt hålla sig uppdaterade på vad konsumenterna skriver om företaget på 

sociala medier. Vidare berättar han att det är något som är väldigt resurskrävande och inget de 

prioriterar sina resurser på. Vad som diskuteras och skrivs om ett företag på sociala medier 

menar Grönroos (2015a) är viktigt för konsumenternas förväntade kvalitet av företaget. Till 
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exempel läser en konsument negativa saker om företaget blir mest troligt deras förväntningar 

satta därefter. Här är det viktigt att man fångar upp vad konsumenterna uttrycker, både 

positiva och negativa upplevelser som de har av företaget. Detta spelar även in i 

konsumenternas förväntade kvalitet. (ibid.)  Majoriteten av respondenter i fokusgruppen 

medger att de inte recensera produkter. Men de uppskattar när andra konsumenter gör det, för 

det skapar en tydligare bild av produkterna som företag säljer. Det kan kopplas till att 

konsumenters förväntade kvalitet påverkas av vad andra konsumenter skriver om företag och 

dess produkter (Grönroos, 2015a). En av våra respondenter berättade att hen gärna recenserar 

både produkter, service och utformning av en hemsida. Detta på grund av att hen ville hjälpa 

till att göra hemsidan bättre samt låta andra konsumenter veta om upplevelsen och produkten 

var bra eller dålig. 

  

Har en konsument fått en negativ upplevelse borde man som företag vilja rättfärdiga det 

snabbt för att det inte ska sluta i en spridning av negativ word of mouth, vilket kan påverka 

konsumenters förväntade kvalitet (Grönroos, 2015a). Däremot nämner Nordheim att de 

många gånger blir försvarade av de nöjda och trogna konsumenterna när de mottager negativ 

kritik från missnöjda konsumenter. Det ställer han sig tacksam till. Nordheim redogör för oss 

att konsumenterna ges möjligheten att lämna feedback på hemsidan samt kan betygsätta den 

service de fått via kundtjänst. Prelevic-Vlahovic förklarar att NA-KD prioriterar att följa upp 

vad som skrivs om företaget på sociala medier. Detta är relevant, då det är viktigt att förstå 

hur konsumenter upplever företagens kvalitet (Grönroos, 2015a). För att sedan kunna veta i 

vilken riktning servicelandskapet ska utvecklas. Prelevic-Vlahovic förtäljer att de tar ständigt 

till sig av konsumenternas kommentarer och önskemål för att sedan agera och utveckla det 

virtuella servicelandskapet utefter konsumenternas feedback och önskningar. Vilket kan ha en 

inverkan på den förväntade kvaliteten (Grönroos, 2015a). Prelevic-Vlahovic nämner att NA-

KD har ett community där konsumenterna generellt är väldigt nöjda. 

  

4.4 Viktiga tjänster i e-handeln 

Leveranssätt, olika fraktmöjligheter och betalningssätt är tre tilläggstjänster som Nordheim 

trycker på som viktiga för en framgångsrik e-handel. Detta påverkar även den tekniska 

dimensionen av den upplevda kvaliteten (Grönroos, 2015a). Olika betalalternativ är något 

som fokusgruppen anser är en viktig tilläggstjänst när de shoppar modeprodukter online. De 

menar på att olika betalsätt passar olika situationer och finns flera alternativ, möjliggör det 

mer shopping. En av respondenterna i fokusgruppen ansåg även att denna tilläggstjänst borde 
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vara en självklarhet för modeföretag som erhåller en e-handelsbutik. Vidare diskuterades att 

fri frakt och fri retur var något som höjde värdet på deras shopping samt gjorde dem mer 

benägna att handla, men det ansågs inte vara ett måste. Grönroos (2015a) nämner att 

värdehöjandetjänster är till för att höja produktens värde för konsumenterna. Fri frakt och fri 

retur ses som en värdehöjandetjänst ur konsumenternas perspektiv. Denna typ av 

värdehöjandetjänst medför ingen medveten priskänslighet för konsumenterna, vilket 

Breitenbach och Van Doren (1998) nämner är av stor vikt för värdehöjandetjänster online. 

  

Vidare pratar Wikström på Peak Performance om att han personligen tycker det är viktigt att 

erhålla en hemsida på ett lokalt språk, oavsett vart i världen konsumenterna än befinner sig. 

Detta kan kopplas till det Grönroos (2015a) nämner som en tilläggstjänst eller som det även 

kallas, möjliggörande tjänst, då det möjliggör för konsumenter som bor utanför landet där 

företaget är grundat att köpa och konsumera produkterna. Det kan även ses som en 

värdehöjande tjänst (Grönroos, 2015a). Detta kan vara en värdehöjande tjänst som urskiljer 

företaget på marknaden, som Grönroos (2015a) diskuterar att man med hjälp av de olika 

sorters tjänsterna kan göra. Dessutom förklarar Wikström att det bidrar till att företagets  

e-handelsbutik dyker upp i fler Google-sökningar vilket man alltid ser positivt på. 

  

Även Nordheim tar upp tjänster på deras e-handel som kan betraktas som värdehöjande. Till 

exempel att Hatstore erbjuder konsumenter möjligheten att designa sitt egna motiv på en keps 

eller mössa, vilket gör produkten mer personlig. Vidare pratar han även om att konsumenterna 

erbjuds möjligheten att få sitt namn eller en text in broderad på produkten de köper. Detta är 

en tjänst som kan skapa mervärde för konsumenterna, samt få dem att besöka  

e-handelsbutiken igen (Grönroos, 2015a). Nordheim tar även upp att Hatstore har lite 

snabbare leveranstid på egendesignade produkter än sina konkurrenter, vilket kan påverka den 

upplevda kvaliteten (Grönroos, 2015a). I Sverige har Hatstore en till två dagar och endast en 

dag extra för de egendesignade produkterna. Vi noterar att Hatstores leveranstid är lite 

snabbare än vad konsumenterna i genomsnitt kan tänka sig vänta på en beställning. Snabb 

leverans var något som två av våra respondenter i fokusgruppen såg som en 

värdehöjandetjänst. 

  

I intervjun med Prelevic-Vlahovic tar hon upp att en engagerad kundtjänst är av stor relevans 

och en värdehöjandetjänst för konsumenterna. Vidare diskuterar hon att produktvideos och 

annan form av inspiration är viktiga värdehöjandetjänster för företag som NA-KD. Hon 
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berättar att deras sätt att uppmärksamma konsumenternas användning av deras e-handelsbutik, 

samt tillgodose vad konsumenterna behöver för att bli inspirerade är en värdehöjande tjänst 

som skiljer företaget från konkurrenterna. I fokusgruppens diskussion framgick det att de 

betraktar bilder som bidrar med inspiration till deras shopping som en värdehöjandetjänst. 

Även utförliga produktbeskrivningar och storleksguiden som underlättade deras handlande 

online ser de som värdehöjandetjänster.   

  

Grönroos (2015a) diskuterar att konsumtion online kan ses som processkonsumtion. Det här 

innebär att konsumtionen sker i en process och konsumenternas tillfredsställelse baseras på 

det fullständiga resultatet av processen. Detta kan kopplas till det Bödmar nämner om att den 

viktigaste tjänsten av alla är att fullfölja det som lovats. Det är framförallt det som höjer 

värdet på produkter för konsumenterna. Bödmars utalande kan sammanlänkas till Breitenbach 

och Van Doren (1998) teori om att värdehöjande element kan leda till att konsumenterna blir 

återkommande på hemsidan. 

  

4.5 Showrooming och dess betydelse för konsumenter och företag 

När fenomenet showrooming kom upp till diskussion för vår fokusgrupp var det ingen som 

visste vad fenomenet innebar. Många av deltagarna var bekanta med begreppet showroom, 

men inte showrooming. När fokusgruppen fått en förklaring kring vad detta fenomen betyder 

inleddes en diskussion kring om deltagarna erhöll detta köpbeteende eller inte. Showrooming 

innebär kortfattat att konsumenter besöker fysiska butiker för att testa, känna och klämma på 

produkter, för att sedan åka hem och beställa produkten online (Hultén, 2015; Gensler et al., 

2017). Majoriteten av fokusgruppen påstod att dem inte har denna typ av köpbeteende. Några 

av respondenterna berättade att dem inte aktivt använder köpbeteendet, men det kan ske att de 

shoppar på detta sätt vid enstaka tillfällen. En av respondenterna nämnde att detta 

köpbeteende är någon hen använde kontinuerligt. Hen mena på att det är enklare att kunna 

prova i butik och sedan ta ett köpbeslut i sitt hem. 

  

Wikström däremot tror, precis som Gensler et al. (2017) bekräftar, att många konsumenter 

besöker fysiska butiker för att titta på och prova produkterna samt prata med personal för att 

sedan göra inköpet online. Wikström nämner att han verkligen gillar detta fenomen och att det 

kan hjälpa ett företag att spara pengar. Han menar att fenomenet bidrar till att företag inte 

behöver showrooma på samma ställe konstant, utan kan hyra en lokal tillfälligt under en 

period. Wikström säger även att företag heller inte behöver tillsätta massa ny personal vilket 
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gör detta koncept väldigt praktiskt och avskalat. Han anser även att fenomenet gör det lättare 

för konsumenter, då de slipper bära på tunga påsar när dem är ute och shoppar. 

Konsumenterna kan istället få allt hemskickat vid ett senare tillfälle. Dock tror Wikström att 

det är omöjligt att täcka in alla konsumenter med köpbeteendet, då det alltid kommer finnas 

människor som inte vill anpassa sig till digitaliseringen. Det här är något som bekräftas i vår 

diskussion med fokusgruppen, då några av deltagarna anser att det är viktigt att gynna de 

fysiska butikerna. Utifrån att dem inte vill att fysiska butiker ska försvinna, utan vill ha 

möjligheten att kunna välja om de vill handla i en fysisk butik eller online. 

  

Wikström berättar att Peak Performance inte tar hänsyn till detta fenomen i utformningen av 

deras virtuella servicelandskap. Han nämner däremot att de har detta köpbeteende i åtanke när 

de utformar det traditionella servicelandskapet. I de fysiska butikerna erhåller personalen 

surfplattor som ger konsumenterna möjlighet att beställa produkterna på plats i butiken för att 

sedan få dem hemskickad. Hultén (2015) diskuterar kring hur företagen måste integrera den 

fysiska butikshandeln med sina digitala kanaler framöver, för att anpassa sig efter de nya 

köpebeteendena som konsumenterna besitter. Detta gör Peak Performance när de använder sig 

av surfplattor i butiken. Dem möjliggör exempelvis för sina konsumenter att prova ut rätt 

storlek på plagget för att sedan beställa det direkt i butiken. Men få plagget till dörren istället 

för att behöva gå runt med påsar i händerna. 

  

Peak Performance lösning med surfplattor ger möjligheten för alla sorters konsumenter att 

handla. Lösningen gör att de fysiska butikerna finns kvar men anpassar sig även och attraherar 

de konsumenter som vill använda sig av showrooming. Sättet passar dock inte för 

konsumenter som använder showrooming på grund av att få produkten till billigaste pris. 

Dock nämner Gensler et al. (2017) att detta är en av anledningarna till varför konsumenter 

använder sig av detta köpbeteende. I fokusgruppens diskussion framkom det av dem som 

erhåller köpbeteendet, att de använder showrooming för att köpa ett plagg till ett billigare pris 

än vad de fysiska butikerna erbjuder, till exempel när det är rea online men inte i fysiska 

butiker. 

  

I vår intervju med Prelevic-Vlahovic på NA-KD, anser hon att detta fenomen är ännu ett 

tecken på att e-handeln vinner allt mer över de fysiska butikerna. Vidare tror hon även att det 

kommer leda till att fysiska butiker endast kommer erhålla ett fåtal produkter som 

konsumenter kan prova samt känna och klämma på. 
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En tydlig splittring i fokusgruppens åsikter kring detta fenomen kan tydas. Halva 

fokusgruppen menade på att det finns en viss omoral i köpbeteendet. Då det drabbar de 

fysiska butikerna samt även ur ett miljöperspektiv har en negativ påverkan på miljön. Vidare 

ansåg den andra halvan av deltagarna att det är ett bra och bekvämt sätt att handla på, vilket 

även Gensler et al. (2017) kommit fram till i sin forskning. Även Nordheim tycker 

köpbeteendet kan vara positivt och anser att det endast gynnar deras företag. Han menar på att 

de fysiska sportbutikerna som säljer kepsar, skapar möjligheten för konsumenterna att testa 

storlek och passform. Sedan kan konsumenterna beställa exakt vilken modell de vill på 

Hatstores hemsida, även få kepsen med en egendesignad logga eller namn på. Detta har 

troligen en inverkan på den upplevda kvaliteten och är därför en anledning till varför 

konsumenter väljer att shoppa på detta sätt (Gensler et al., 2017). 

  

Bödmar diskuterar att människor handlar när de vill och vart de vill. Han menar på att alla 

som säljer något borde förstå att konsumenter shoppar på olika sätt. 

  

Om du inte har en e-handel till din fysiska butik, då har man sagt nej till konsumenterna som 

den gången ville handla via den. (Jörgen Bödmar, fysisk intervju, 2018-05-11) 

  

Vidare förtäljer Bödmar att många diskuterar att e-handeln tar konsumenterna från de fysiska 

butikerna, men han anser att det inte är helt sant. Han förklarar att det handlar om att 

konsumenterna har allt fler butiker att fördela sina pengar på och inte bara fysiska butiker som 

det var förr. 
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5 Analys och Slutsats 
I det avslutande kapitel besvaras studiens syfte samt forskningsfrågorna. Slutsatserna har sin 

grund i den empiriska och teoretiska diskussionen. Avslutningsvis presenteras studiens 

praktiska och teoretiska betydelse samt förslag till framtida forskning. För att möjliggöra en 

analys och förståelse av företagsrespondenternas svar har deras hemsidor observerats. 

 

5.1 Svar på forskningsfrågor 

Syftet med studien var att undersöka hur svenska e-handelsföretag inom modebranschen kan 

utforma sitt virtuella servicelandskap för att kompensera för avsaknaden av känsel-stimuli och 

fysisk interaktion. Dessutom ta reda på hur e-handelsföretagen tar hänsyn till köpbeteendet 

showrooming i utformningen av det virtuella servicelandskapet. Studiens syfte fördelades på 

två forskningsfrågor som besvaras i det följande:  

 

1. Hur kan e-handelsföretag inom den svenska modebranschen utforma sitt virtuella 

servicelandskap för att kompensera för utebliven känsel-stimuli och fysisk interaktion? 

 

För att kunna besvara vår frågeställning var första steget att ta reda på varför konsumenter 

väljer att handla via e-handeln. Vi kan fastslå i enighet med Overby och Lee (2006), Bridges 

och Florsheim (2008) samt Chang och Tseng (2011) att konsumenter väljer att handla via  

e-handeln inom modebranschen för att uppnå ett utilitariskt värde. Framförallt på grund av de 

funktionella aspekterna såsom brett sortiment. Vi konstaterar även att lätt tillgänglighet och 

flexibilitet är aspekter som gör att konsumenter väljer att handla via e-handeln. Därför anser 

vi att det virtuella servicelandskapet när det gäller modebranschen bör utformas med 

funktionalitet i åtanke. Företagen bör underlätta shoppandet för konsumenterna genom att 

vara tillgängliga och befinna sig där konsumenterna befinner sig. Med det menar vi i alla de 

digitala verktyg som konsumenterna nyttjar. Vi tror dock att man inte får glömma det 

hedoniska värdet i servicelandskapet. För att urskilja sig på marknaden måste företagen 

addera aspekter som gör att konsumenterna även upplever ett hedoniskt värde. 

  

Utifrån vad våra intervjupersoner svarat, har vi konstaterat i samsyn med Overby och Lee 

(2006) att när det inte finns någon större prisskillnad mellan e-handelsbutikerna, måste företag 

fokusera på att utforma sitt virtuella servicelandskap på ett sådant sätt att konsumenterna får 

en upplevelse och ser det som ett nöje. Det vill säga att konsumenterna uppnår ett hedoniskt 

värde när de befinner sig på hemsidan. Även här tror vi att det utilitariska värdet kommer 
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spela en avgörande roll, då det i första hand är av de anledningar som konsumenterna väljer 

att handla via e-handelsbutiker inom modebranschen. 

  

Vi kan utifrån resonemanget som förs mellan företags- och expertrespondenten som besitter 

stor kunskap och erfarenhet i resultat och diskussion kapitlet, fastslå att det virtuella 

servicelandskapets utformning har en stor påverkan på konsumenternas vilja att handla. Det 

går i enlighet med Wilson et al. (2016) resonemang. Vi vågar till och med säga att det är en 

avgörande faktor om konsumenterna fullföljer ett köp eller inte. För att konsumenterna ska 

påverkas positivt av det virtuella servicelandskapet och vilja fullfölja ett köp anser vi att det är 

aspekter i miljödimensionerna som borde tas hänsyn till.  

  

Vi kan konstatera utifrån den heterogena fokusgrupp som intervjuats, att den viktigaste 

aspekten för konsumenterna är att hemsidans layout är genomtänkt och ger ett seriöst intryck. 

Vilka färgkombinationer som hemsidan har, är med andra ord inget som konsumenterna 

värderar. Det här innebär att företag inom modebranschen bör sträva efter att skapa en balans 

i färg- och formval, för att det ska generera en positiv känsla och uppfattning hos 

konsumenterna. Detta går även i samklang med Koo och Ju (2009) teori kring balans i val av 

färg samt form. För att företagen ska uppfattas som seriösa bör deras layout vara modern och 

uppdaterad samt finnas en tanke bakom varje element och form val. Vi har även noterat, 

utifrån intervjuerna med personer som är väl insatta i ämnet, att det är av ytterst vikt att dessa 

element med jämna mellanrum byts ut för att hemsidan ska upplevas som ny och fräsch samt 

utmärkande och tilltalande för konsumenterna. Vilket går i enlighet med Koo och Ju (2009). 

Färg och form kan å andra sidan ha en stark koppling till ett företag och dess logga för 

konsumenterna. Utifrån det misstänker vi att företag borde vara försiktiga i hur mycket 

förändringar dem gör på hemsidan gällande färg- och formval. 

  

I miljödimensionen tecken, symboler och artefakter när det handlar om det virtuella 

servicelandskapet kan vi fastställa att bilder och videos är mest väsentligt när det kommer till 

att påverka konsumenternas generella intryck av en hemsida tillhörande modebranschen. Med 

utgångspunkt i resultat och diskussion kapitlet anser vi att bilder och videos, är avgörande när 

konsumenterna utvärderar ett företag och bedömer deras e-handelsbutik. Detta kan 

sammankopplas med Wilson et al. (2016) resonemang kring miljödimensionen tecken, 

symboler och artefakter. 
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Visuella element har visat sig kunna motivera och inspirera konsumenterna till att shoppa och 

bidra till att de besöker samma e-handelsbutik upprepade gånger. Vi anser utifrån den 

tolkning vi gjort att det måste finnas en tydlig röd tråd mellan visuella elementen och vad 

företaget inom modebranschen säljer. I sin tur kan det bidra till en bättre och lättare 

shoppingupplevelse. Vi kan även konstatera att kvaliteten på de visuella elementen är av vikt 

för att konsumenterna ska känna sig motiverade och inspirerade. Är kvaliteten förkastlig kan 

det bidra till att konsumenterna upplever hemsidan som mindre trovärdig och blir inte lika 

benägna att handla via hemsidan. Det är även av relevans att de visuella elementen är väl 

anpassade efter olika digitala verktyg som konsumenterna använder, för att kunna påverka 

deras upplevelse i vilka digitala miljöer de än befinner sig i. Chaffey och Ellis-Chadwick 

(2016) bekräftar även detta i deras teori kring visuella element online. Även framgår från 

företags- och expertrespondenten som är har lång erfarenhet inom ämnet, att rörligt material 

är något som växer allt starkare och kan fånga konsumenternas uppmärksamhet allt mer, samt 

bidra till en bättre atmosfär. Detta är något som vi är beredda att hålla med om. Under våra 

observationer av företagsrespondenternas hemsidor kunde vi notera en hel del rörligt material. 

Något vi tror kommer synas mer i framtiden och som kommer göra e-handelsbutiker inom 

modebranschen mer levande och verkliga.  

  

Vi har kunnat fastslå att navigerings- och sökverktyg i det virtuella servicelandskapet är en 

ytterst viktig aspekt och hemsidor bör erhålla detta. Vi kan konstatera att verktygen 

underlättar avsevärt för konsumenterna när hen handlar online. Det sparar in på tid då 

konsumenterna inte behöver gå igenom hela sortimentet. Verktygen guidar konsumenterna 

genom urvalet av produkterna. Vi vill jämföra navigerings- och sökverktyg online med den 

hjälp och guidning genom sortimentet personalen i en fysisk butik kan ge konsumenterna. 

Med ståndpunkt i detta resonemang vill vi även påstå att verktygen ersätter det arbete som den 

fysiska personalen gör. En viktig aspekt gällande verktygen som vi noterat är att de inte bör 

innehålla för många steg innan konsumenterna når den produkten de söker. Varje steg 

konsumenterna tar ses som ett beslut som kan gå åt fel håll. Verktygens kvalitet påverkar även 

hur länge konsumenterna är villig att stanna på hemsidan. Väl utformade verktyg bidrar till att 

konsumenterna blir mindre priskänsliga. Detta är även något som Lynch och Ariely (2000) 

tidigare bekräftat. 

  

Det är viktig för företagen att skapa en känsla genom de nämnda miljödimensionerna samt ett 

sammanhang på sina hemsidor, att konsumenterna har något att känna tillhörighet till. Vi 



  
 

53 

anser om företagen ska lyckas med detta bör de laborera med visuella element i synnerhet 

inspirerande bilder som erhåller hög kvalitet. På så sätt skapas en känsla och vilja hos 

konsumenterna att handla via e-handelsbutiken. Peak Performance, vars hemsida vi har 

observerat samt e-commerce manager vi intervjuat, anser vi gör ett ypperligt arbete med att 

skapa en känsla och sammanhang. Till exempel arbetar de med att konsumenterna får se 

inspirerande bilder och videos på atleter och influensers iklädda Peak Performance kläder. 

Med detta vill vi påstå att e-handelsbutiker, utifrån vår mening, borde ta inspiration från Peak 

Performance sätt att arbeta med miljödimensionerna på i det virtuella servicelandskapet. 

  

Utifrån vår tolkning efterfrågar konsumenter även ett OVP som förmedlar brett sortiment, 

visuella element som är tydliga och tilltalande, snabb leverans samt olika betalsätt, framför 

prisrelaterade aspekter. Det här resultatet går i samsyn med Chaffey och Ellis-Chadwick 

(2016) diskussion kring att OVP kan vara mer än prisaspekter. Detta var inte vad vi från 

början trodde. Vi misstänkte att pris inom modebranschen var en stor faktor som 

konsumenterna efterfrågade. Vi anser därför att dessa fördelar som konsumenterna efterfrågar 

bör få mer utrymme samt att mer resurser läggs på dem i skapandet av företags OVP. Detta 

för att motivera konsumenterna att handla via hemsidan. Vi kan också konstatera att det är 

viktigt att företagens OVP följer konsumenternas vistelse på hemsidan. På de viset blir 

konsumenterna kontinuerligt påminda om fördelarna med att handla via hemsidan. Det kan 

kopplas till Chaffey och Smith (2017) resonemang om att konsumenternas besök på en 

hemsida ses som en process. Utifrån resultatet och diskussionen fastslår vi även att företagens 

OVP bör anpassas efter varje enskilt företag och dess målkund, för att poängtera vad just 

deras fördelar är jämfört med deras konkurrenter.   

  

Med kapitlet resultat och diskussion som utgångspunkt kan vi fastslå att e-handelsföretag 

inom modebranschen allt mer börjar ha känsel-stimuli i beaktning när de utformar sitt 

virtuella servicelandskap. Vi anser att de företag som inte redan gör det bör börjar arbeta med 

det omgående. Då det dokumenterats att konsumenterna har behov av att känna och klämma 

samt prova produkter, i synnerhet kläder, innan de köper kläderna. Detta kan återkopplas till 

Underhills (2010) diskussion om beröring av produkter, samt Grohman et al. (2007) 

resonemang kring att produktutvärderingen börjar när konsumenterna vidrör en 

produkt.  Mycket tyder på att visuella element som sänder ut visuella stimuli till viss del kan 

kompensera för utebliven känsel-stimuli. Om vi drar detta till sin spets konstatera vi att 

visuella stimuli möjligtvis skapar en illusion som stimulerar känselsinnet och bidrar således 
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till konsumenternas produktutvärdering. Vi noterade dock att konsumenterna inte är nöjda 

med bara bilder utan efterfrågar att detta utvecklas genom exempelvis olika kroppstyper som 

visar upp de olika klädstorlekarna eller bättre 3D alternativ. Det ligger helt i tiden och som vi 

tycker oss börja se mer av, hade troligtvis bidragit till att returerna hos e-handelsbutikerna 

minskar. Som i sin tur kan bidra till minskad miljöpåverkan. Utförliga beskrivande texter 

konstateras även vara ett alternativ till kompensation för den uteblivna känsel-stimuli på 

hemsidor. Krishna (2012) har även tidigare behandlat det här. Vi fastslår att en generell 

förbättring av detta bör ske inom branschen, något som vi anser är en relativt enkel och billig 

sak att förbättra i jämförelse med de två tidigare exemplen. 

  

Finns produkterna väl beskrivna och hemsidan erhåller bra navigerings- och sökverktyg, 

menade fokusgruppen på att dem klarar sig på egen hand. Fokusgruppen anser att behovet att 

integrera med frontlinjen har minskat. Vi har noterat att företag använder sig av både high 

tech och high touch baserade kundtjänst alternativ, som även är något Grönroos (2015a) 

diskuterar. Konsumenterna har möjlighet att kontakta företaget på olika sätt när brister 

uppstår. Något vi noterat är att live-chattfunktionen som vissa e-handelsbutiker erhåller verkar 

bli allt mer populära då ett snabbt svar ofta erhålls. Vidare visar det sig även vara viktigt att 

erhålla en kundtjänst som nås via telefon och mejl om större problem uppstår. Detta tyder på 

att high touch (Grönroos, 2015a) fortfarande är ett behov online, då allt inte kan vara high 

tech i konsumenternas konsumtion online. Vi tolkar detta som att behovet av att integrera med 

fysisk personal visst finns kvar hos konsumenterna och troligen är djupt rotat. Enda skillnaden 

är att behovet endast existerar när problem och fel uppstår. 

  

För att kompensera för avsaknaden av fysisk personal anser vi att företag måste tydliggöra för 

konsumenterna att de gör ett köp online mot ett företag som består av fysiska människor och 

inte av en maskin. Med andra ord skapa en personlig interaktion på distans samt en 

elektronisk interaktion som känns personlig (Schmitt, 2003). 

  

Hur företag bemöter konsumenter när brister uppstår, är av vikt då det påverkar 

konsumenternas upplevelse av den tekniska dimensionen och den upplevda kvaliteten 

(Grönroos, 2015a). Hur företag kommunicerar med konsumenter via olika 

kundtjänstalternativen, misstänker vi är viktigt då det påverkar konsumenters fortsätta relation 

till företaget. Konsumenterna utvärderar den upplevda kvaliteten utifrån helheten (Grönroos, 

2015a), där ingår kontakten med företaget, speciellt när brister uppstår. Brister i det virtuella 
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servicelandskapet kan ses från företagets perspektiv. För att leva upp till konsumenternas 

förväntade kvalitet har vi märkt att företag ständigt måste arbeta med att utveckla sitt 

servicelandskap, för att kunna överträffa konsumenterna vid ett besök på hemsidan. Det kan 

kopplas till Grönroos (2015a) teori kring förväntad kvalitet. Det kan vara allt från stora 

utvecklingsområden till små buggar som behövs uppdateras och korrigeras. Vi anser att det är 

av vikt att företag inom modebranschen är uppdaterade när det kommer till det senaste inom 

teknologin och har koll på vad det är konsumenterna efterfrågar, för att vara proaktiva och 

leva upp till konsumenternas förväntade kvalitet. 

  

Vi kan fastslå att konsumenter uppskattar att ta del av andra konsumenters åsikter om företag 

eller produkter. Det tycks blivit en nästintill naturlig del i konsumenternas produktutvärdering 

online. Både deras åsikter gentemot företag och deras förväntade kvalitet av företaget 

påverkas vilket även Grönroos (2015a) beskriver i sin teori. Vi anser att även företagen har en 

vinning i att konsumenterna ger feedback kring företaget eller deras produkter. Det hjälper 

företaget att utvecklas i den riktning som deras målgrupp eftersträvar. Vi kan konstatera att 

det är hur konsumenterna upplever kvaliteten som är relevant och det är därför av stor vikt att 

företagen noterar detta. Vidare har det framgått att när företag tar konsumenternas åsikter i 

åtanke, bidrar det till att konsumenterna blir nöjdare och således leder det till att kvaliteten 

upplevs som bättre. 

  

Olika former av tjänster har framgått är av relevans när de kommer till det virtuella 

servicelandskapet i modebranschen. Tydligt framgår att leverans- och betalsätt enligt 

konsumenterna är viktiga tilläggstjänster för e-handelsbutiker inom modebranschen. Detta 

bekräftar även Grönroos (2015a) kan vara aspekter som påverkar den tekniska dimensionen 

av upplevda kvaliteten. Fri frakt och retur är något som konsumenterna tycker är en relevant 

och viktig värdehöjandetjänst som bidrar till att konsumenterna blir mer benägna att handla 

via e-handelsbutiker. Även snabb relevans är viktigt för att konsumenterna skall känna ett 

ökat värde gentemot företaget. Att företag jobbar med att personifiera produkterna är 

värdehöjandetjänster som konsumenterna gillar. Personifiering är något vi anser ligga helt i 

tiden att arbeta med och något företag oavsett bransch borde arbeta med. 

  

Det framkommer att inspiration via exempelvis bilder och videos ses som en viktig 

värdehöjande tjänst i det virtuella servicelandskapet, då det kan få konsumenterna att i större 

utsträckning handla via hemsidan. Vår expert tryckte även på att den viktigaste tjänsten av 
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alla är att leva upp till det man lovar. Vilket är främst det som gör att konsumenterna blir 

återkommande vilket även Grönroos (2015a) bekräftar. Det är något som vi är beredda att 

hålla med om. Oavsett vad företaget lovar sina konsumenter är det ytterst viktigt att löftet 

hålls. 

  

Sammanfattningsvis, som svar på första forskningsfrågan, kan vi konstatera att utformningen 

av det virtuella servicelandskapet är av störst relevans när det kommer till att påverka 

konsumenter att handla online. Framförallt när det kommer till val i miljödimensionerna rum 

och funktion samt tecken, symboler och artefakter. Vidare har framgått att det är viktigt att 

företag levererar bra kvalitet samt relevanta tjänster för att konsumenter ska vilja handla via 

en e-handelsbutik. Framförallt värdehöjandetjänster, då det ökar konsumenternas uppfattning 

av kvaliteten och upplevelsen. När interaktion diskuteras online blir det tydligt att behovet hos 

konsumenterna har minskat. Det framkommer i studien att olika former av 

kundtjänstfunktioner måste erhållas samt att high touch baserade funktioner inte helt 

uteslutas, trots minskat behov av interaktion. När det kommer till uteblivandet av känsel-

stimuli har visuella element blivit av större vikt. Det framgår i studien att visuella stimuli ses 

som en kompensation både hos företag inom modebranschen och konsumenter.  

 

2. Hur tar e-handelsföretag inom den svenska modebranschen hänsyn till showrooming, i 

utformningen av det virtuella servicelandskapet?  

 

För att kunna besvara forskningsfrågan var vi först tvungna att få en djupare inblick i hur 

konsumenterna ställer sig till fenomenet inom modebranschen och om de har köpbeteendet. 

Det framkom att konsumenterna är splittrade i sin syn på fenomenet. Köpbeteendet ses ur två 

perspektiv. Ett perspektiv menar att fenomenet är bra och bekvämt för konsumenterna då de 

kan shoppa på det sätt som passar bäst i situationen, vilket bekräftar Genslers et al. (2017) 

teori. Vidare framkommer från fokusgruppen att det även ses ur ett negativt perspektiv då 

fysiska butiker missgynnas. Köpbeteendet kan även ha en negativ påverkan på miljön. 

Konsumenterna menar på att de åker fram och tillbaka till de fysiska butikerna men sedan 

beställer produkterna online som i sin tur kan skickas från världen över. Det framgår från vår 

expert, som besitter lång erfarenhet samt insyn i e-handeln, att det gäller att kunna erbjuda 

shopping till konsumenterna så som konsumenterna vill shoppa i den givna stunden. Således 

anser vi att det är av vikt att i modebranschen erbjuda både fysiska butiker och  

e-handelsbutiker för att konsumenterna själv kan välja vad som passar dem bäst. 
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Gällande showrooming framkommer det att företagsrespondenterna, som alla är från 

framgångsrika företag i modebranschen, anser det vara en positiv utveckling och att det kan 

gynna e-handelsföretag i framtiden. Detta bidrar till att de fysiska butikerna i framtiden kan 

bli mindre och erhålla färre produkter, vilket gör att företag sparar in på resurser. Gällande 

vilken hänsyn företag tar till fenomenet i utformningen av det virtuella servicelandskapet, har 

inga specifika aspekter eller arbetssätt framkommit. NA-KD vars head of online 

merchandising vi intervjuat, nämner att de arbetar med visuella element av hög kvalitet samt 

håller priserna konsekventa, vilket gör att de kan konkurrera med fysiska butiker. Vi menar på 

att detta kan vara ett bra sätt att ha fenomenet i åtanke på vid utformningen av det virtuella 

servicelandskapet i modebranschen. I kapitlet resultat och diskussion framkommer det från 

Peak Performance e-commerce manager att de tar fenomenet i åtanke när de utformar sitt 

traditionella servicelandskap. Detta går i samklang med Hulténs (2015) resonemang kring 

integrering mellan fysiska butiker och e-handel.  

 

Vi ställer oss positiva till detta köpbeteende och tycker det går helt i samklang med den 

utveckling som sker i handeln men även i samhället. Teknologin tillåter smidig shopping 

online och ofta snabba leveranser men behovet att gå i fysiska butiker anser vi fortfarande 

finns kvar. Om det beror på att konsumenterna vill känna och klämma på produkterna innan 

de köper något eller för shopping på stan ses som en social sak att göra, vet vi inte. Vi 

misstänker att köpbeteendet inte medvetet används av konsumenterna. Då respondenterna i 

fokusgruppen inte var vidare insatta eller medvetna om fenomenets existens, men teori säger 

att fenomenet i hög grad existerar och används. Slutsatsen av detta resonemang är att 

fenomenet inte är vidare utforskat. Konsumenterna ställer sig både positiva och negativa till 

köpbeteendet. Renodlade e-handelsföretagen ser, givetvis, positivt på det. Företag som både 

erhåller e-handelsbutiker och fysiska butiker ser även de positivt på fenomenet. Inga tydliga 

resultat kan fastslås kring hur företag tar hänsyn till showrooming när de utformar sitt 

virtuella servicelandskap. Vi misstänker att det är en effekt av att varken e-handelsföretag 

eller konsumenter är tillräckligt insatta i fenomenet. 

 

5.2 Praktisk och teoretisk betydelse 

Den praktiska betydelsen studien erhåller kan vara till nytta för e-handelsföretag inom 

modebranschen, men även för e-handelsföretag inom andra branscher som är lika 

snabbföränderliga som modebranschen. Behovet av känsel-stimuli förekommer inom andra 
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branscher, där av blir studiens resultat användbart inom andra områden. Studien kan ge 

underlag till e-handelsföretag kring hur de kan utforma sitt virtuella servicelandskap för att 

kompensera för den avsaknad av känselsinnet och fysisk interaktion. Detta då studien 

bekräftar att visuella element och tydlighet är av stor relevans när det kommer till att 

kompensera. Vidare kan studien bidra till praktisk nytta som hjälper företag i hur de ska 

förhålla sig till fenomenet showrooming sam till konsumenterna splittrade åsikter. 

 

Studien bidrar teoretiskt till en ökad förståelse kring hur företag ska utforma det virtuella 

servicelandskapet med hänsyn till avsaknaden av känselsinnet och fysisk interaktion. 

Resultatet av studien påvisar hur visuella stimuli kan kompensera för uteblivandet av både 

känselsinnet och fysisk interaktion, vilket ger en djupare förståelse inom området. Studien 

bidrar med en ökad förståelse angående fenomenet och köpbeteendet showrooming, både ur 

ett företagsperspektiv och ett konsumentperspektiv. Det framgår att showrooming är något 

som kan inkluderas både i det traditionella samt virtuella servicelandskapet. Resultatet av 

studien visar på att fenomenet fortfarande är nytt och att e-handelsföretagen inte är alltför 

insatta i fenomenets betydelse och konsekvenser.  

 

5.3 Förslag till framtida forskning  

Med grund i studiens slutsatser anser vi att förslag till framtida forskning kan vara att 

undersöka fenomenet showrooming ytterligare. Baserat på vårt resultat anser vi att 

showrooming fortfarande är ett outforskat område. Varför konsumenterna fortfarande tycks ha 

ett behov av att besöka fysiska butiker kan vara något att forska kring, för att få en djupare 

förståelse till deras köpbeteende. Det framkommer i studien att en splittring kring fenomenet 

finns bland konsumenterna. Därför vore det av relevans att forska kring hur företag kan 

anpassa sig till både konsumenterna som använder showrooming samt dem som inte använder 

sig av fenomenet. Vidare bör även en djupare undersökning göras kring hur e-handelsföretag 

kan ta detta fenomen i beaktning när de utformar sitt virtuella servicelandskap. Detta är att 

komplettera den befintliga teorin ytterligare.  

 

Utifrån att människans behov förändras och utvecklas i takt med samhället och teknologins 

utveckling, bör djupare forskning utföras kring konsumenternas behov av att vidröra 

produkterna samt integrera med fysisk personal. Således bör även fördjupade samt 

uppdaterande forskning kring studiens ämne utföras med jämna mellanrum. För att bygga 

vidare på denna studie ser vi även att forskning kring multisensorisk varumärkesupplevelse i 
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det virtuella servicelandskapet bör utföras. Företags- och expertrespondentens tankar om 

framtiden finns att läsa i bilaga 4. 
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Bilaga 1. Presentation av företag och experten 
 

1.1 Hatstore   

2011 grundades e-handelsföretaget Hatstore i Kalmar. Som kanske går att lista ut av 

namnet, säljer Hatstore kepsar och mössor på nätet. Deras sortiment består av närmare 

6000 olika modeller. För att kunna göra en sak riktigt bra har de valt att enbart 

specialisera sig på huvudbonader. Dem arbetar med att ha snabb leverans, vilket är en 

till två dagar. Tillmötesgående kundservice är något som de arbetar med. Företaget är 

under ständig utveckling och arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt sortiment och 

förbättring av servicen. 

 

Verksamheten har sedan start växt i en rasande fart och har gått från att drivas på 10 

kvm till att idag, 2018, ha lokaler på över 1000 kvm. Företaget har nätbutiker i långt 

ifrån bara Sverige, exempelvis har de nätbutiker i Spanien, Frankrike, Storbritannien 

och Sveriges grannländer. Antalet kunder ökar med hundratals för varje dag som går 

och dem är mycket måna om sina kunder, både befintliga och nya. 

 

1.2 NA-KD 

2015 grundades NA-KD I Sverige och är ett e-handelsföretag (NA-KD, 2018). Sedan 

företaget grundades har det ständigt vuxit och idag är de en av Europas top 20 snabbast 

växande företag. NA-KD har skapat heta modetrenderna runt om hela världen och syns 

ständigt på de hetaste och populäraste influenserna och kändisarna. På NA-KD jobbar 

många passionerade och talangfulla medarbetare och företaget har erfarenhet och 

kompetens från 50 år i både fast och high fashion. Företaget jobbar ständigt med att 

förbättra sina sociala medier och hemsida. Dem jobbar efter att visa sina följare att stå ut 

ur mängden och vara unik. 

 

1.3 Peak Performance 

1986 grundade tre skidåkare Peak Performance i Åre (Peak Performance, 2018). De har 

både e-handels- och fysiska butiker. Peak Performance strävade efter att skapa 

skidkläder som kombinerade både funktionalitet med enkel cool design. Från början var 

tanken att bara skapa kläder till sig själva och sina vänner men det fanns snabbt en 

efterfrågan på kläderna. När Peak Performance firade tio år var de starkare än någonsin 

och företaget fortsatte att växa. Företaget har under åren öppnat nya butiker världen 
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över på löpande band och finns idag, 2018, i 22 länder. I Sverige finns 28 profilbutiker. 

Peak Performance har även börsnoterats. 

Peak jobbar ständigt med att följa med i utvecklingen, både vad gäller trender och 

material på kläder. De jobbar likväl flitigt med sina sociala medier och hemsida. Dem 

försöker alltid hålla kvar vid sina rötter i Åre och skidbacken fast att de nu för tiden 

anpassar sina kläder för vardagen i storstaden.   

1.4 Jörgen Bödmar 

Jörgen Bödmar har lång arbetserfarenhet i en rad olika branscher. Han jobbade 17 år 

inom SAS och startade sedan rekryteringsföretag. När han kände sig klar med det 

kapitlet sålde han företaget och började fundera på vad han nu skulle göra. År 2003 

startade Jörgen E-handelsföretaget Design online i Kalmar. Företaget växte så det 

knakade och skickade sina produkter över stora delar av världen (Designonline, 2018). 

Barometern skriver i maj 2016 att han efter 14 år som vd bestämde sig för att kliva ned 

från posten och sälja 70 procent av företaget som då hade det 50 anställda och omsatte 

175 miljoner kronor. Med ett brinnande intresse för e-handeln och internationalisering 

sitter han som ordförande i den europeiska e-handelsorganisationen (Ehandel, 2017). 

Han är även aktiv inom Kalmar Science Park där han tituleras som koordinator E-boost 

(Kalmar Science Park, 2018).  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

2.1 Hatstore 

 
Behov, Värde, Fördelar 

Skulle du vilja berätta lite om din tjänst på företaget? 

 
På grund av vilka behov tror du konsumenter väljer e-handel? Är det av funktionella 

och prismässiga behov eller av nöje, glädje och underhållningsbehov? 

 

Hur förmedlar ni ett tydligt budskap kring fördelarna att handla online? 
 

Hur tror du att ert budskap skiljer er från era konkurrenter? 

 

Vilka tre tilläggstjänster/värdehöjandetjänster anser du är viktigast för en framgångsrik  

e-handel? 
 

Arbetar ni med att följa upp och hålla koll på vad konsumenterna skriver (positivt och 

negativt) om företagets fysiska butik/e-handel i olika sociala medier? 
Sinnen 

Vad gör ni för att stimulera konsumenternas känselsinne på eran hemsida? 
 
Hur kompenserar ni för den ansikte-mot-ansikte-kontakt med servicepersonalen som 

sker i en fysisk butik men som konsumenterna går miste om när de handlar via 

hemsidan? 

Utformning 

På vilket sätt tror du att utformningen av er hemsida kan påverka kunders vilja att 

handla via hemsidan?  

 

Tror du denna utformning gör att konsumenten hellre handlar via er hemsidan än går till 

en fysisk butik? 

 

Hur arbetar ni med brister på er hemsida?  

 

Hur arbetar ni med färg/form på eran hemsida och hur tror du det påverkar era 

konsumenter? 

 

Hur upplever du att bilder, videos och annonser påverkar det generella intrycket av er 

hemsida? 

 

Vad upplever du att navigeringsverktyg och sökverktyg kan ha för betydelse för eran 

hemsida? 

Showrooming/Framtid 

Vart tycker du om fenomenet / köpbeteendet ”showrooming”?  

 

Hur tar ni hänsyn till det när ni utformar er hemsida? 

 

Vad har ni för planer i den närmaste framtiden för eran e-handel? 

Hur tror du e-handelns framtid ser ut?   
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2.2 Peak Performance  

 

Behov, Värde, Fördelar 

Skulle du vilja berätta lite om din tjänst på företaget? 

 
På grund av vilka behov tror du konsumenter väljer e-handel?  

 

Hur förmedlar ni ett tydligt budskap kring fördelarna att handla online? 
 

Hur tror du att ert budskap skiljer er från era konkurrenter? 

 

Vilka tre tilläggstjänster/värdehöjandetjänster anser du är viktigast för en framgångsrik  

e-handel? 
 

Arbetar ni med att följa upp och hålla koll på vad konsumenterna skriver (positivt och 

negativt) om företagets fysiska butik/e-handel i olika sociala medier? 
Sinnen 

Vad gör ni för att stimulera konsumenternas känselsinne på eran hemsida? 
 
Hur kompenserar ni för den ansikte-mot-ansikte-kontakt med servicepersonalen som 

sker i en fysisk butik men som konsumenterna går miste om när de handlar via 

hemsidan? 

Utformning 

På vilket sätt tror du att utformningen av er hemsida kan påverka kunders vilja att 

handla via hemsidan?  

 

Tror du denna utformning gör att konsumenten hellre handlar via er hemsidan än går till 

en fysisk butik? 

 

Hur arbetar ni med brister på er hemsida?  

 

Hur arbetar ni med färg/form på eran hemsida och hur tror du det påverkar era 

konsumenter? 

 

Hur upplever du att bilder, videos och annonser påverkar det generella intrycket av er 

hemsida? 

 

Vad upplever du att navigeringsverktyg och sökverktyg kan ha för betydelse för eran 

hemsida? 

Showrooming/Framtid 

Vart tycker du om fenomenet / köpbeteendet ”showrooming”?  

 

Hur tar ni hänsyn till det när ni utformar er hemsida? 

 

Vad har ni för planer i den närmaste framtiden för eran e-handel? 

 

Hur tror du e-handelns framtid ser ut?   
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2.3 NA-KD 

 

Behov, Värde, Fördelar 

Would you like to tell us about your role at the Na-kd? 

  

Because of what needs do you think customers choose to shop online? Is it of functional 

and price aspects or for pleasure and entertainment? 

 

How do you convey a clear message about the benefits of shopping online? 

 

Which three additional services / value-added services do you consider to be the most 

important for a successful webshop?   

  

What value-added service do you think differentiates you from your competitors on the 

market? 

 

Are you working with keeping track and follow up on what customers write (both 

positive and negative) about the company’s website on social media and other 

platforms? 

Sinnen 

What do you do to stimulate customers tactile sense on your website? 

  

How do you compensate for that face-to-face-interaction with the staff that take place in 

brick-and-mortar stores, that customer missing out on when shopping online? 

Utformning 

In what way do you think that the design of your website can affect customers' 

willingness to shop via the website? 

 

Do you think that the design of your website affects customers to rather shop online 

than visit a brick-and-mortar store? 

 

How do you work with fault at your website? 

 

How do you work with color / shape on your website and how do you think it affects 

your consumers? 

  

How do you think that images, videos and ads affect customers overall impression of 

your website? 

  

What importance do you think navigation tools and search tools have to your website? 

Showrooming/Framtid 

What do you think about the phenomenon / shopping behavior "showrooming"? 

 

How do you take this into account when designing your website? 

  

What plans do you have in the near future for your webshop? 

  

How do you think the future of e-commerce looks like? 
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2.4 Jörgen Bödmar 

 

Behov, Fördelar, Värde 

Skulle du vilja berätta lite om din bakgrund och erfarenhet kring e-handeln? 

 

På grund av vilka behov tror du konsumenter väljer att handla via e-handel? Är det av 

funktionella behov eller av nöjesbehov? 
 

Vad tycker du det finns för fördelar med att handla online? 

 

Vad tycker du det finns för nackdelar med att handla online? 

 

Vilka tilläggstjänster / värdehöjande tjänster anser du är viktigast för en framgångsrik  

e-handel? 
 
Sinnena 

Tycker du det är viktigt att man på sin hemsida jobbar med att stimulera 

konsumenternas känselsinne? (Om han tycker det är viktigt; Hur tycker du man på bästa 

sätt kan stimulera känselsinnet via en hemsida? 

 
Hur viktigt tror du det är att man kompenserar för avsaknaden av ansikte-mot-ansikte 

interaktion på en hemsida? (Om han tror det är viktigt; Hur tycker du att man ska göra 

för att kompensera?) 

 

Utformning 

Hur viktigt tror du en hemsidans layout och design är för att konsumenten ska bli 

attraherad av den och vilja handla på den? 

 

Vad tycker du om navigeringsverktyg på en hemsida?  

 

Vad tycker du om att ha rörligt material på sin hemsida?  

 

Hur viktigt tror du det är att man arbetar med att personifierar sin hemsida?  

 

Showrooming, Framtiden  

Vad tycker du om fenomenet / köpbeteendet ”showrooming”?  

 

Hur kan de fysiska butikerna anpassa sig efter detta köpbeteende? 

 

Vad tror du kommer bli den viktigaste elementet för att lyckas om man idag startar en e-

handeln? 

 

Hur tror du generellt e-handelns framtid ser ut? 
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2.5 Fokusgrupp 

 
Behov, Värde, Fördelar  

På grund av vilka behov väljer du att handla via e-handel?  

 

Om brister uppstår, hur vill du kunna ta kontakt med företaget?  

 

Vilka fördelar anser du det finns med att handla online?  

 

Brukar du recensera din upplevelse hos ett företag, oberoende om upplevelsen är positiv 

eller negativ? 

 

Vilka tilläggstjänster/värdehöjande tjänster tycker du är viktig för att handla på ett 

klädföretags hemsida?  

 

Sinnen  

Upplever du att företag jobbar med att stimulera ditt behov att känna och klämma? 

 

Hur tycker du klädföretag borde göra för att stimulera ditt känselsinne? 

 

Vad tycker du klädföretag kan göra för att kompensera för avsaknaden av ansikte-mot-

ansikte interaktionen? 

 

Utformning  

Påverkar klädföretags hemsida din vilja att handla via den?  

Om svar ja; Hur påverkar det dig? 

 

Lägger du någon värdering i klädföretags val av färg och form på deras hemsida?  

Om ja; Varför?  

 

Vad ger bilder, videos och annonser för generellt intryck av ett klädföretags hemsida?  

 

Hur viktigt tycker du navigerings- och sökverktyg är på en hemsida? 

 

Showrooming 

Känner du till fenomenet ‘showrooming’?  

 

Har du detta köpbeteende? 

 

Vad tycker du generellt om detta fenomen?  
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Bilaga 3. Operationalisering 
 

Intervjufråga Syfte Referens Teoriavsnitt Forskningsfråga 

Skulle du vilja berätta lite om 

din tjänst på företaget?  

Inleda 

intervjun, 

fakta om 

personen. 

X Bilaga 1 X 

På grund av vilka behov tror 

du konsumenter väljer e-

handel? Är det av 

funktionella och prismässiga 

behov eller av nöje, glädje 

och underhållningsbehov? 

Påverkan Overby, Lee, 

2006 

Chang, Tseng, 

2011 

3.1 1 

På vilket sätt tror du att 

utformningen av er hemsida 

kan påverka kunders vilja att 

handla via hemsidan? Och 

tror du denna utformning gör 

att konsumenten hellre 

handlar via hemsidan än den 

fysiska butiken? 

Påverkan Wilson et al., 

2016 

Grönroos, 2015b 

Kotler et al., 

2011 

Koo, Ju, 2009 

Lynch, Ariely, 

2000 

3.1 1 

Hur arbetar ni med brister på 

er hemsida?  

Vilka 

Strategier 

Grönroos, 2015a 3.2, 3.3   1 

Arbetar ni med att följa upp 

och hålla koll på vad 

konsumenterna skriver 

(positivt och negativt) om 

företagets fysiska butik/e-

handel i olika sociala medier? 

Vilka 

Strategier 

Grönroos, 2015a 

Schmitt, 2003 

3.3, 3.2 1 

Hur förmedlar ni ett tydligt 

budskap kring fördelarna att 

handla online? 

Samt hur tror du att ert 

budskap skiljer er från era 

konkurrenter?  

 

Vilka 

Strategier 

Chaffey, Ellis-

Chadwick, 2016 

Chaffey,  

Smith, 2017 

3.1 1 

Vilka tre 

tilläggstjänster/värdehöjandet

jänster anser du är viktigast 

för en framgångsrik e-handel? 

Vilka 

Strategier 

Grönroos, 2015a 3.4 1 

Vad gör ni för att stimulera 

konsumenternas känselsinne 

på eran hemsida? 

Vilka 

Strategier 

Hultén, 2015 

Krishna, 2010 

Krishna, 2012 

3.2 1, 2 

Hur kompenserar ni för den     
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ansikte-mot-ansikte-kontakt 

med servicepersonalen som 

sker i en fysisk butik men 

som konsumenterna går miste 

om när dem handlar via 

hemsidan? 

Vilka 

Strategier 

 

Grönroos, 2015a  

Schmittt, 2003 

 

3.2 

 

1 

 

Hur arbetar ni med färg/form 

på eran hemsida och hur tror 

du det påverkar era 

konsumenter?  

Vilka 

Strategier 

Wilson et al., 

2016 

Grönroos, 2015b 

Kotler et al., 

2011 

Koo, Ju, 2009 

Hultén, 2015 

3.1, 3.2 1  

Hur upplever du att bilder, 

videos och annonser påverkar 

det generella intrycket av er 

hemsida? 

Påverkan Wilson et al., 

2016 

Grönroos, 2015b 

Kotler et al., 

2011 

Koo, Ju, 2009 

Hultén, 2015 

Spence et al., 

2014 

Chaffey, Ellis-

Chadwick, 2016 

3.1, 3.2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Vad upplever du att 

navigeringsverktyg och 

sökverktyg kan ha för 

betydelse för eran hemsida? 

Påverkan Wilson et al., 

2016 

Grönroos, 2015b 

Kotler et al., 

2011 

Koo, Ju, 2009 

Grönroos, 2015b  

3.1, 3.3 1 

Vart tycker du om fenomenet 

/ köpbeteendet 

”showrooming”? Hur tar ni 

hänsyn till det när ni utformar 

er hemsida?  

Vilka 

Strategier 

Hultén, 2015 

Gensler et al., 

2017 

Spence et al., 

2014 

3.5 2 

Vad har ni för planer i den 

närmaste framtiden för eran 

e-handel? 

Sammanfat

ta, 

framtiden 

och avsluta 

X X             X 

Hur tror du e-handelns 

framtid ser ut?   

Sammanfat

ta, 

framtiden 

och avsluta 

X X   X 
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Bilaga 4 Tankar om framtiden 

 

4.1 Närmaste framtiden för respondenternas företag 

Nordheim berättar att i den närmsta framtiden ska företaget försöka göra sitt virtuella 

servicelandskap mer personifierad samt utveckla bättre funktioner när konsumenterna 

ska designa sin egna produkt. Han berättar att de ska göra det möjligt för konsumenter 

att designa sin egna produkt och sedan kunna länka den vidare till sina kompisar,  även 

dem kan beställa samma produkt. Peak Performance diskuterar däremot att effektivisera 

deras nyhetsbrev som skickas ut via mejl. Wikström berättar att målet är att skicka fler 

och bättre anpassade mejl till sina konsumenter. Han tror att denna utveckling av mejlet 

kan ge en mer personlig kontakt med sina konsumenter, om det görs på rätt sätt vilket 

de inte gjort i nuläget. Vidare berättar han även att det ska utveckla landningssidor för 

deras absolut viktigaste produkter. De ska även börja arbeta mer med något som kallas 

för “click and collect”, vilket innebär att konsumenten kan köpa en produkt online för 

att sedan kunna hämta upp den i en fysisk butik. Företaget ska dessutom försöka 

expandera sin e-handel till hela EU, i dagsläget har de endast e-handel i 15 olika länder.     

 

4.2 E-handelns framtid 

Nordheim tror att i framtiden kommer konsumenter kräva snabbare leveranser samt fler 

olika betalsätt vid köp via en e-handel. Han diskuterar även risken av att fysiska butiker 

kan försvinna i takt med att e-handeln växter. Dock tror han att konsumenter har ett 

behov av att besöka fysiska butiker för att gå runt och titta samt känna och klämma på 

produkterna. Wikström tror att e-handeln kommer utvecklas utifrån vad konsumenter 

gör och beter sig. Han tror att e-handeln kommer bli allt mer fokuserad via 

mobiltelefoner, då det är där konsumenter just nu spenderar mycket tid. Därför anser 

han att det kommer bli av relevans att komprimera allt innehåll så det får plats på en 

mobilskärm. Detta blir något som företag måste ta i åtanke när de producerar innehåll. 

Vidare diskuterar Wikström att omnikanaler kommer bli viktigare för företag. Detta 

innebär att företag måste arbeta gemensamt med e-handeln och fysiska butiker så att allt 

sänder ut samlat intryck. Wikström trycker på att det kommer bli av allt större vikt att 

följa upp vad som händer angående plattformar som exempelvis Google, Facebook och 

Alibaba Express för att utveckla andra e-handelsbutiker i rätt riktning. Prelevic-

Vlahovic beskriver att e-handeln redan har bidragit med många förändringar när det 

kommer till shopping. Fortsättningsvis säger hon att e-handels industri som finns i 

nuläget kommer troligen förändras tre gånger till under de närmaste åtta åren. Däremot 
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tror Prelevic-Vlahovic att VR kommer ta över allt med i när det kommer till shopping 

online.  

 

Jörgen Bödmar från Kalmar Science Park tror att framtidens e-handel kommer präglas 

mycket av teknik. Vidare pratar han om att stora företag online kommer bli större på 

grund av att de har råd att utveckla artificial intelligence. Vilket skapar relevans online 

som är extremt klar och tydlig. Dessutom tror han även att de små företagen på den 

digitala marknaden kommer bli fler. Han tror dock att det kommer bli mycket svårare 

för små företag att växa. Bödmar tror inte att e-handeln kommer ta över, utan att 

traditionell retail kommer finnas kvar. Han trycker på att fysiska butiker inte kommer 

stänga igen. Utan han menar på att det kommer bli svårare att konkurrera, särskilt för de 

som äger stora shoppingcenter. Slutligen anser han att butiker framöver fortfarande 

kommer behövas då alla inte handlar online.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


