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Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi, Detaljhandel och Service Management, 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fysiska klädbutiker kan arbeta med design 

av kundupplevelser för att möta konsekvenserna av showrooming på marknaden inom 

modebranschen. Vidare syftar studien till att undersöka hur ett ändrat fokus på 

kundupplevelsen har påverkat möjligheterna för att bemöta showrooming. 

 

1. Hur kan klädbutiker arbeta med butikens atmosfär för att möta de konsekvenser 

som uppstår genom showrooming? 

 

2. Hur kan servicepersonalen i en klädbutik förmedla upplevelser till kunderna?  

 

3. Hur kan företag inom modeindustrin skapa kundupplevelser som ökar antal 

kunder till butiken?  

 

4. Hur har ett ändrat fokus på kundupplevelsen i en klädbutik påverkat 

möjligheterna att bemöta showrooming?  

 

Metod 

Uppsatsen är utformad efter en kvalitativ fallstudie. Ansatsen bygger på ett 

övergripande deduktivt tillvägagångssätt som sedan fått inslag av det induktiva. Den 

empiriska datan utgörs av sju semistrukturerade intervjuer med utvalda respondenter 

inom det fallföretag vi valt att undersöka. 
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Slutsatser 

Studiens resultat har visat på att trenden showrooming existerar men att den inte har en 

sådan påtaglig skada på lönsamheten som tidigare teori påpekat. Genom att bemöta 

trenden med ett aktivt arbete som grundar sig i kundupplevelser inom butikerna visar 

våra resultat att trendens konsekvenser i verkligheten kan bemötas. Vidare visar studien 

på att personalens roll är av stor betydelse för att förmedla en tillfredsställande 

kundupplevelse, samt att en lokal kontroll gällande butiksatmosfär och sortiment är att 

föredra framför en central kontroll. Studiens resultat belyser även fysiska butikers 

framtid i en värld som i allt högre utsträckning rör sig mot digitala försäljningskanaler.  

 

Nyckelord 

Kundupplevelser, Showrooming, Fysiska butiker, Modebranschen, Försäljningskanal 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som gjort denna studie möjlig. Vi vill 

även visa vår stora uppskattning till vår handledare MaxMikael Wilde Björling som 

under processens gång varit en hjälpande hand, samt givit oss värdefull kritik för att 

driva arbetet framåt. Vidare vill vi rikta ett tack till vår examinator Kaisa Lund som 

varit en bidragande faktor till denna studiens utformande. Ett tack riktas även till 

samtliga opponenter vars kritik varit hjälpande.  

 

 

 

 

 

  Simon Alexandersson                      Hugo Eckernäs   Martina Larsson  
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1 Inledning 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en grundläggande översikt av det valda 

problemområdet, presentera de frågeställningar och syften som ligger till grund för 

studien, samt att tydliggöra de avgränsningar som har gjorts i ämnet.  

 

1.1 Bakgrund 

Chaffey och Ellis-Chadick (2016) inleder deras litteratur med att säga: “The Internet, 

the web and digital media have transformed marketing and business since the first 

website went live in 1991” (s. 6). 

 

Sedan internet introducerades för världen har detaljhandeln genomgått många 

förändringar. Tillkomsten av onlinekanaler och digitala plattformar har lett till nya 

möjligheter för företag att marknadsföra och sälja sina tjänster och varor. Arora, 

Singha och Sadney (2017) argumenterar för att detaljhandelns landskap är under 

ständig förändring tack vare dagens teknologi samt konsumenternas ökade krav. 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) beskriver att räckvidden av digitala plattformar 

har ökat under de senaste åren och har medfört att företag kan nå och integrera med 

sina kunder på fler sätt än tidigare. Författarna menar att de traditionella digitala 

kanalerna som sökmotorer, digitala annonser och sociala medier har varit dominanta 

i många år men under den senaste tiden har flera plattformar tillkommit. De 

plattformar Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) beskriver är smartphones och 

läsplattor som har öppnat nya möjligheter för företag och kunder att engagera sig i 

eftersom plattformarna kan användas på många olika platser. 

 

Postnord genomför årligen en undersökning vid namn e-barometern om e-handelns 

utveckling i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. I rapporten 

behandlas e-handelns utveckling med jämförelse från tidigare år. Rapporten från 

2016 visar att e-handeln i Sverige ökat kraftigt i jämförelse med 2015, närmare 

bestämt med 16% (e-barometern 2016). Modebranschen är inget undantag då även 

denna bransch gjorde en stadig ökning med 8% jämfört med 2015. Vidare 

presenteras resultat som indikerar att de fysiska butikerna tappar andelar gentemot e-

handeln då fler och fler väljer e-handel som deras köpkanal. Rapporten behandlar 

även konsumentens förändrade beteende vid köp, då införandet av nya kanaler har 

bidragit till att informationsinsamlandet tagit nya skepnader (e-barometern 2016).  
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Handelsföretag använder sig i allt större utsträckning utav möjligheten att använda 

tekniken för att möta sina kunder i nya säljkanaler som komplement till den fysiska 

butiken (Handelsrådet 2017). Detta är en utveckling som går snabbt och handeln 

rustar just nu om för att utveckla kapacitet för att i framtiden kunna möta kunden i ett 

nytt detaljhandelslandskap (Handelsrådet 2017). 

 

Arora et al. (2017) menar på att linjerna mellan de fysiska kanalerna och 

onlinekanaler suddas ut mer och mer och begrepp som omnikanaler har blivit 

verklighet. Konsumenter kan idag handla produkter när som helst, vart som helst i 

den virtuella världen. De kan söka efter produkter i en kanal och köpa från en annan 

kanal (Shin 2007). Denna ökade flexibilitet har försvårat förståelsen för 

konsumenters köpbeteende och skapat en utmaning för detaljhandelsföretagen att 

behålla trogna kunder (Venkatesan, Kumar & Ravishanker 2007) . Även om företag 

erbjuder kunder olika försäljningstjänster såsom insamling av produktinformation, 

produktdemonstration, stöd från frontpersonal i de fysiska butikerna eller på webben 

så är kunden aldrig skyldig att köpa en produkt. Konsumenter kan nyttja tjänsterna 

för att sedan köpa produkten hos en lägre prissatt återförsäljare eller hos en webbutik 

(Singley & Williams 1995).  

 

Vi ser en tydlig förändring i konsumentens köpbeteende och hur detaljhandelsföretag 

arbetar med att möta konsumenternas förändrade behov. Ett begrepp som vuxit fram 

under senare år är omnikanal, vilket Verhoef, Kannan och Inman (2015) menar är en 

utveckling av multikanaler. Verhoef et al. (2015) menar att den höga användningen 

av mobila enheter och införandet av sociala medier medfört att konsumenten rör sig 

mellan de olika kanalerna på ett sätt som inte varit möjligt innan. Författarna menar 

att detta ställer krav på att företagen kan erbjuda en sömlös upplevelse för 

konsumenten. Även Piotrowicz och Cuthbertson (2014) definierar omnikanalen som 

en utveckling av multikanalen där utvecklingen drivits fram på grund av nya 

teknologier likt smartphones och andra mobila enheter. Vidare belyser författarna 

den fysiska butikens roll och hur denna är under förändring som ett resultat av 

konsumentens behov för en sömlös upplevelse. Men Piotrowicz och Cuthbertson 

(2014) menar att konsumenten i framtiden fortfarande kommer ha ett behov av att se, 

känna och ta på produkten oavsett deras behov att röra sig mellan de olika kanalerna.  
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Levy (2014) förklarar att internethandel är den snabbast växande 

försäljningskanalen, där återförsäljaren interagerar med konsumenten via internet 

genom olika enheter. Författaren tar även upp mobil handel som en central del inom 

internethandel då teknologin medfört att konsumenten kan göra sina köp direkt i sin 

smartphone. Företag som etablerat multikanaler kan dra stora fördelar av det faktum 

att de erbjuder mer än en försäljningskanal för konsumenten (Stone, Hobbs & 

Khaleeli 2002). Levy (2014) lyfter fram ett bredare produktsortiment, mer 

information samt en förbättrad shoppingupplevelse genom alla kanaler som 

dominerande fördelar, vilket poängteras även av Stone et al. (2002). Trots att 

internethandeln fortsätter växa starkt menar Levy (2014) att de fysiska butikerna kan 

erbjuda ett antal fördelar som konsumenten inte kan få genom andra köpkanaler. Den 

viktigaste är möjligheten att ta och känna på produkten genom deras sinnen för att 

utvärdera produkten vilket är värdefullt vid informationsinsamlandet. Vidare lyfter 

Levy (2014) fram personlig service och fysiska butikers förmåga att leverera 

upplevelser och sociala erfarenheter som viktiga fördelar för att förbli 

konkurrenskraftiga på marknaden. Det råder dock ingen tvekan om att de fysiska 

butikerna förblir i en utsatt situation när internethandeln fortsätter att växa.  

 

Samtidigt som digitaliseringen och e-handeln fortsätter sin utveckling menar Cho 

och Workman (2011) att konsumenter föredrar att handla high-touch produkter 

såsom kläder via fysiska butiker i förhållande till onlinebutiker i jämförelse med low-

touch produkter såsom datorer. Levy (2014) och Piotrowicz och Cuthbertson (2014) 

likt Lester, Forman och Loyd (2006) menar att detta grundar sig i att man saknar 

möjligheten av att kunna känna och ta på produkterna. Med bakgrund av detta finns 

det intresse av att fördjupa sig inom modeindustrin och de med och motgångar som 

dagens teknologi har skapat för denna bransch. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Utifrån ovanstående diskussion gällande e-handelns framfart och den ökade 

implementeringen av multikanaler samt omnikanaler väcktes frågan hos oss om de 

fysiska klädbutikernas framtid.  
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Bhardwaj och Fairhurst (2010) förklarar att under de senaste 20 åren så har 

modeindustrin utvecklats drastiskt. Konkurrensen bland detaljisterna ökar och man 

söker strategier för att fånga konsumenters intresse och lojalitet men även för att 

anpassa sig efter den dynamiska marknaden (Moore & Fairhurst 2003). 

Modeindustrin kännetecknas av korta produktlivscyklar, labila och oförutsägbara 

kundkrav, stor mängd olika produkter, långa och osmidiga leveransprocesser samt 

komplicerade leveranskedjor (Şen 2008). Vidare poängterar Şen (2008) att 

tillverkningen av kläder flyttas utomlands samt att användningen av e-handeln ökar.  

 

Schmidt och Ohlsson (2016) menar på att handeln alltid har befunnit sig i en 

förändringsfas. Författarna argumenterar vidare för den digitala och mobila 

utvecklingen och att den i sin tur har drivit på utvecklingen av detaljhandeln 

ytterligare. Tillsammans med ovan nämnda faktorer har konkurrensen inom 

detaljhandeln blivit global (Schmidt & Ohlsson 2016). Enligt Schmidt och Ohlsson 

(2016) är en av detaljisternas utmaningar idag är att knyta samman kundupplevelsen 

online med de fysiska butikerna för att kunna möta dagens konkurrens. För fler och 

fler konsumenter utgör mobiltelefonen och datorn en självklar del utav 

inköpsprocessen eftersom kunden lätt kan söka information före, under och efter ett 

köp (Schmidt och Ohlsson 2016).  

 

Enligt Postnord (2017) är det upp till 45% svenskar som tittar på eller provar en 

produkt i en fysisk butik för att senare köpa den via internet. Samt är kläder det som i 

genomsnitt har handlats mest online av svenskar under det senaste året. När frågan 

ställdes om man använt sin mobil för informationssökning om en vara under tiden 

man befunnit sig i en fysisk butik var det 40% av svenskarna som svarade ja 

(Postnord 2017). 

 

Showrooming är en trend som hastigt vuxit fram inom detaljhandeln, vilket Levy 

(2014) definierar som när kunden besöker den fysiska butiken för att utvärdera 

produkten och ta del av personalens expertis för att sedan vända sig till en hemsida 

och göra sitt köp där istället. Även Mehra, Kumar och Raju (2013) menar att 

showrooming är ett sätt för kunden att samla information om produkternas 

egenskaper eftersom de oftast är icke-digitala och analyseras bättre i en fysisk miljö. 

Mehra et al. (2013) fortsätter att beskriva att showrooming existerar i flera olika 
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branscher och utövas av en fraktion kunder som leder till att det blir en ogynnsam 

påverkan för fysiska butiker. Rapp, Baker, Bachrach, Ogilvie och Beitelspacher 

(2015) hävdar att den insamling av information som sker i fysiska butiker och som 

sedan används för att köpa produkten online har ökat väsentligt. 

 

Trenden är utbredd och Levy (2014) menar att det råder skilda meningar huruvida 

man ska anamma denna trend eller motverka den. För de företag som är verksamma 

genom multikanaler föreslås att de fysiska butikerna ska användas som 

utställningslokaler för att underlätta köpen online. Vidare menar Levy (2014) att ett 

tillvägagångssätt för att motverka trenden är att säkerställa att priserna i butiken 

motsvarar de priser som konkurrenterna erbjuder online. En stor del av den forskning 

som presenterats inom ämnet fokuserar på vad företag som är verksamma genom 

multikanaler kan göra för att anamma eller motverka denna trend. Därav ser vi ett 

behov av att man undersöker denna trends påverkan hos de företag som enbart 

bedriver fysisk handel. Vi menar även att företag som bedriver fysiska butiker och är 

återförsäljare av kända varumärken som kan köpas genom andra försäljningskanaler 

är i en utsatt situation på grund av denna trends framfart. Med fysisk butik syftar vi 

på de företag som enbart bedriver handel genom en fysisk försäljningskanal. Verhoef 

et al. (2015) poängterar att showrooming etablerar sig som ett viktigt ämne att 

fokusera på och att ytterligare forskning inom ämnet är nödvändigt för att få en 

djupare kunskap.  

 

Då showrooming är en trend som grundar sig i ett beteende som möjliggjorts genom 

teknologins utveckling (Rapp et al. 2015) finns det ett flertal olika inriktningar en 

studie som denna kan ta. Som tidigare nämnt resulterade vår diskussion i att vi 

närmade oss fysiska modebutikers framtid i en miljö som i en allt större utsträckning 

präglas av digitalisering och ett ökat behov av flera försäljningskanaler. Därav ser vi 

ett tydligt behov av att fördjupa oss i hur man som fysisk modebutik kan arbeta för 

att bemöta showrooming trenden. Berry, Carbone och Haeckel (2002) argumenterar 

för att endast erbjuda produkter och service inte längre är tillräckligt och att 

organisationer även måste förse sina kunder med tillfredsställande upplevelser.  

 

När man pratar om upplevelser går det inte undvika att nämna Customer Experience 

Management, vilket i fortsättningen av denna rapport kommer benämnas CEM. 
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Verhoef, Lemon, Parasuraman, Roggeveen, Tsiros och Schlesinger (2009) hävdar att 

en applicering av CEM i företagets miljö har blivit ett centralt mål i detaljhandeln. 

Schmitt (2010) förklarar att CEM har en bred syn på hur företaget och dess produkter 

kan påverka kundens liv, samt hur det medför fördelar för företagen ekonomiskt och 

konkurrenskraftighet. Pine och Gilmore (2011) menar att upplevelser är en ny källa 

till att skapa värde och ska betraktas som ett erbjudande skilt från traditionella termer 

som service. CEM skapar värde hos kunden både före och efter försäljningen genom 

att tillhandahålla information, service och interaktioner som resulterar i en 

övertygande upplevelse (Schmitt 2010). Vidare menar Schmitt (2010) att CEM 

behandlar både interna och externa aspekter, då personalen inom ett företag till stor 

del påverkar kundens syn på företaget. Därav är det viktigt att personalen är 

motiverade, kompetenta och besitter ett innovativt tänkande (Schmitt 2010). Även 

Verhoef et al. (2009) belyser att CEM inte bara påverkar faktorer företaget kan 

kontrollera utan även faktorer utanför. Verhoef et al. (2009) presenterar en modell 

för att skapa kundupplevelser som innefattar åtta olika faktorer. Faktorerna är den 

sociala miljön, servicegränssnitt, atmosfären, sortimentet, pris och promotion, 

kundens upplevelser i andra kanaler, varumärket samt kundens tidigare upplevelser 

(Verhoef et al. 2009). Grewal, Levy och Kumar (2009) poängterar att man som 

företag måste erbjuda kunden mer än bara ett bra pris och innovativa produkter för 

att överleva och fortsätta vara konkurrenskraftig i dagens ekonomiska klimat. 

Författarna menar att företagen måste fokusera på kundens shoppingupplevelse för 

att konkurrera effektivt. Kundupplevelsen syftar på alla de beröringspunkter där 

kunden interagerar med företaget, produkten eller den service som erbjuds (Grewal 

et al. 2009). 

 

Med introduktionen av flera försäljningskanaler och ny teknik, har de fysiska 

butikerna ställts inför nya utmaningar. Showrooming är ett hot mot fysiska butiker 

och deras försäljning och med bakgrund av detta finns det ett intresse att undersöka 

hur fysiska butiker inom modeindustrin arbetar för att bemöta trenden showrooming. 
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur fysiska klädbutiker kan arbeta med 

design av kundupplevelser för att möta konsekvenserna av showrooming på 

marknaden inom modebranschen. Vidare syftar studien till att undersöka hur ett 

ändrat fokus på kundupplevelsen har påverkat möjligheterna för att bemöta 

showrooming. 

 

1.4 Forskningsfrågor  

1. Hur kan klädbutiker arbeta med butikens atmosfär för att möta de konsekvenser 

som uppstår genom showrooming?  

 

2. Hur kan servicepersonalen i en klädbutik förmedla upplevelser till kunderna?  

 

3. Hur kan företag inom modeindustrin skapa kundupplevelser som ökar antal kunder 

till butiken? 

 

4. Hur har ett ändrat fokus på kundupplevelsen i en klädbutik påverkat möjligheterna 

att bemöta showrooming?  

 

1.5 Avgränsningar  
Vi har tidigare behandlat modeindustrin och den potentiella effekten showrooming 

har på denna bransch. Därav kommer denna studie inte behandla andra branscher i 

förhållande till trenden showrooming. En ytterligare avgränsning som görs i denna 

studie är val av fallföretag, där vi valt att rikta in oss mot klädkedjan Jeansbolaget.   

 

1.6 Målgrupp 
Denna uppsats vänder sig till yrkesaktiva inom modebranschen 

samt  marknadsföringsstudenter på universitetsnivå.  
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2 Metod  
Metodavsnittet syftar till att tydliggöra för läsaren de tillvägagångssätt som nyttjats 

för att genomföra denna studie. Undersökningsmetoder, ansatser, 

undersökningstekniker och val av fallföretag presenteras samt valda metoder.  

 

2.1 Undersökningsmetod  

Den undersökningsmetod som ligger till grund för denna studie är av kvalitativ 

karaktär. Detta innebär enligt Bryman och Bell (2015) att den är mer detaljrik och 

går ner på djupet i förhållande till en kvantitativ studie som bygger på stora 

kvantiteter av numerisk data. Andersen (1990) poängterar att de som förespråkar 

kvalitativ forskning förnekar att allt kan göras mätbart. Vår kvalitativa studie bygger 

på färre studier med mer ingående källor som framställts med hjälp av djupgående 

intervjuer (Bryman & Bell 2015), istället för information som samlats och omvandlas 

till siffror och mängder som man sedan byggt statistiska analyser på som man gör i 

kvantitativa studier. Den primära skillnaden mellan de två metoderna är att 

kvantitativa fokuserar på siffror medan den kvalitativa fokuserar på ord (Bryman & 

Bell 2015). Syftet är att undersöka en relativt ny trend sett till konsumenters 

köpbeteende och hur företag idag jobbar med att möta effekterna av denna trend. I 

denna uppsats ligger fokus på hur företaget Jeansbolaget jobbar med detta, vilket 

resulterar i att det blir en fallstudie på ett enskilt företag (Yin 2007). Vi bedömer att 

det kvalitativa tillvägagångssättet passar en studie som denna bättre än det 

kvantitativa, då målet med studien är att erhålla en djupare förståelse samt få mer 

detaljrik information gällande ämnet i fråga.     

 

Det går att urskilja olika inriktningar gällande den kvalitativa forskningens fokus. 

Bryman och Bell (2015) tar upp betydelsen av studien av människor och dess 

skillnad gentemot naturvetenskapens studieobjekt. Kvalitativ forskning tenderar att 

vilja uppfatta den sociala verkligheten och vad som händer i den utifrån de personer 

som lever i denna verklighet (Andersen 1990). Med andra ord menar Bryman och 

Bell (2015) samt Andersen (1990) att man inom kvalitativ forskning ofta utgår från 

de åsikter och uppfattningar hos de personer man undersöker, vilket resulterar i att 

man betraktar verkligheten utifrån deras ögon. Bryman och Bell (2015) tar vidare 

upp att kvalitativ forskning är mer benägen att ta upp deskriptiva detaljer i en högre 

utsträckning än kvantitativ forskning, samt att den lägger stor vikt vid förklaringar. 
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Ett resultat av detta är att kvalitativ forskning ofta innehåller detaljerad information 

om den sociala verklighet som studeras (Bryman & Bell 2015). 

 

En annan inriktning som kvalitativ forskning har enligt Bryman och Bell (2015) är 

att forskningen tenderar att uppfatta socialt liv som processer. Detta leder till att 

kvalitativ forskning har ett starkt fokus på utveckling och förändring. Bryman och 

Bell (2015) tillika Tejes och Thornberg (2015) tar även upp det faktum att många 

kvalitativa forskare värderar att ha en flexibel inställning till den sociala verklighet 

som ska studeras. Utgår man i förväg från en utformad ram medför det en risk att det 

uppstår begränsningar gällande i vilken utsträckning man kan fånga den korrekta 

verklighetsbilden som är under studie (Bryman & Bell 2015; Tejes & Thornberg 

2015). Därav menar Bryman och Bell (2015) att man föredrar ett ostrukturerat 

tillvägagångssätt vid insamling av data genom att inte i förväg utveckla allt för 

specifika frågeställningar och redskap. Gällande intervjuer inom den kvalitativa 

forskningen föredrar man även här ett mindre strukturerat tillvägagångssätt för att 

därigenom öppna upp för flexibilitet och inte bli låst redan i de tidiga skedena av 

datainsamlingen (Bryman & Bell 2015).  

 

Yin (2007) presenterar en modell som ska härleda en till vilken typ av 

forskningsstrategi man ska använda. Modellen bygger på tre förutsättningar  som 

innebär vilken typ av forskningsfråga som formulerats, den grad av kontroll som 

forskaren besitter över den konkreta skeendet samt om fokus ligger på aktuella eller 

historiska skeenden. För att en fallstudie ska vara lämplig så borde forskningsfrågan 

inledas med hur eller varför, det ska inte krävas någon kontroll av beteende samt att 

fokus ska ligga på aktuella händelser. I vår studie bygger forskningsfrågorna på hur 

Jeansbolaget arbetar med olika aspekter gällande kundupplevelser i förhållande till 

trenden showrooming. Sett till vårt val av ämne anser vi vår studie vara aktuell i vår 

samtid.  

 

2.2 Induktion och deduktion 
Deduktiv teori innebär att man utifrån de kunskaper och teoretiska överväganden 

som rör ett visst område härleder man sedan hypoteser som ska undergå en empirisk 

granskning (Bryman & Bell 2015; Patel & Davidson 2011). Bryman och Bell (2015) 

menar därför att teorin och de hypoteser som utformats är det som styr 
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datainsamlingsprocessen. Författarna poängterar dock att den deduktiva processen 

inte behöver vara linjär där ordningsföljden är logisk, utan i flera fall kan synen på 

teori förändras som en följd av den data som samlats in (Bryman & Bell 2015; Patel 

& Davidson 2011). Exempel på detta kan vara att ny teori har presenterats under 

tiden som studien genomförs och att den insamlade datan inte stämmer så bra 

överens med den ursprungliga hypotes som utformats (Bryman & Bell 2015). Vidare 

tar Bryman och Bell (2015) upp det faktum att teorier måste prövas innan de kan 

uppfattas som användbara eller hållbara. 

 

Induktiv teori grundar sig istället på att teorin utformas utifrån insamlad data, vilket 

skiljer sig från den deduktiva teorin (Bryman & Bell 2015; Patel & Davidson 2011). 

Det induktiva angreppssättet syftar till att teorin blir ett resultat av forskningsinsatsen 

där generaliserbara slutsatser dras utifrån de observationer som gjorts (Bryman & 

Bell 2015; Patel & Davidson 2011). Vidare menar Bryman och Bell (2015) att den 

induktiva strategin brukar förknippas med ett kvalitativt synsätt och att den deduktiva 

strategin brukar förknippas med det kvantitativa synsättet. En aspekt som är viktig att 

nämna är det att båda strategierna kan ha inslag av varandra, det vill säga att en 

induktiv strategi kan ha inslag av en deduktiv strategi och vice versa (Bryman & Bell 

2015). 

 

Denna studie tar sitt avstamp i det deduktiva angreppssättet då vi samlat in teori 

innan insamlingen av data gjorts i form av intervjuer. Efter att insamlingen av data 

var genomförd blev en genomgång av teorin nödvändig och vissa korrigeringar 

gjordes, som ett resultat av de svar som erhölls genom intervjuerna. Därav menar vi 

att det i viss mån kan anses ha blivit ett mer induktivt angreppssätt senare i studien 

då delar av teorin togs bort samt att ny relevant teori tillfördes. 

 

2.3 Datainsamling 
 

2.3.1 Val av fallföretag  

Jeansbolaget är en kedja som i dagsläget innefattar 22 butiker som finns runt om i 

Sverige (Jeansbolaget 2017). Företaget startades 2016 och säljer framförallt jeans 

från diverse olika kända varumärken där deras affärsidé bygger på att erbjuda kunder 

produkter av bra kvalitet från välkända varumärken (Jeansbolaget 2017). Fokus 
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ligger, bland annat, på att erbjuda en hög servicegrad med passionerade medarbetare 

(Jeansbolaget 2017).  

 

Valet av att göra en fallstudie på Jeansbolaget grundar sig i att det är ett företag som 

är återförsäljare utav kända varumärken men som själva inte bedriver någon form av 

verksamhet online då de enbart bedriver fysiska butiker. Vi författare anser att det på 

grund av detta finns en stor risk för att dem utsätts för trenden showrooming. Sedan 

företaget bröt sig loss från JC har deras försäljning samt lönsamhet ökat vilket 

resulterade i att vi ville undersöka hur de arbetar mot digitaliseringen och den 

efterföljande trenden showrooming. Vår studie kommer bygga på sju intervjuer med 

butiksägare och styrelserepresentanter inom Jeansbolaget. En ytterligare beskrivning 

av fallföretaget presenteras på sidan 37. 

 

2.3.2 Val av respondenter  

Det finns två möjliga angreppssätt forskare kan ta när man skapar sitt urval 

(Denscombe 2016). Det ena angreppssättet är sannolikhetsurval som innebär att 

urvalet är slumpmässigt och lämpar sig när man önskar ett stort antal respondenter, 

vilket är passande vid enkätundersökningar i kvantitativa studier (Denscombe 2016). 

Det andra är icke-sannolikhetsurval vilket innebär att forskaren har en valfrihet i sitt 

urval och det är denna sortens urval som vår studie bygger på (Denscombe 2016). 

Valet grundar sig i att vi gör en kvalitativ studie samt att vi själva har valt våra 

respondenter då vår studie är begränsad till ett fallföretag. Vidare är vårt urval 

subjektivt vilket har sin bakgrund i att man riktar sig till dem som är relevanta för det 

ämne som ska undersökas samt att dem besitter önskvärd kunskap och erfarenhet av 

ämnet (Denscombe 2016).  

 

Datainsamlingen utgörs av sju personer runt om i landet där samtliga respondenter 

har en betydande roll inom företaget Jeansbolaget. Tre personer är utöver butiksägare 

även en del utav företagets styrelse, två stycken är en del av företagets inköpsgrupp, 

en är en del utav kassasystems gruppen och den sjunde är enbart butiksägare. Vi 

ansåg att samtliga av våra respondenter besitter den kunskap och erfarenhet som 

krävdes för att ge oss ett informationsrikt innehåll men som möjligtvis ser på ämnet 

utifrån olika synvinklar.  Respondenterna presenteras nedan; 
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 Michael Eckernäs, Butiksägare och ansvarig för kassasystemet  i 

Jeansbolaget i Sverige AB, Karlskrona (Personlig intervju 2017-04-26, ca 45 

min) 

 Lars Bergman, Butiksägare och ordförande i Jeansbolaget i Sverige AB, 

Gävle (Skypeintervju 2017-04-27, ca 35 min) 

 Jonas Hardeborg, Butiksägare och kassör i Jeansbolaget i Sverige AB, 

Tranås (Skypeintervju 2017-05-02, ca 30 min) 

 Christian Wiberg, Butiksägare av Jeansbolaget, Kalmar (Personlig intervju 

2017-05-03, ca 40 min) 

 Victoria Rosengren, säljare och med i inköpsgruppen i Jeansbolaget i Sverige 

AB, Oskarshamn (Skypeintervju 2017-05-03, ca 30 min) 

 Tobias Frick, Butiksägare och VD i Jeansbolaget i Sverige AB, Oskarshamn 

och Västervik. (Personlig intervju 2017-05-04, ca 40 min) 

 Victor Melin, Butiksägare och med i inköpsgruppen i Jeansbolaget i Sverige 

AB, Löddeköpinge (Skypeintervju 2017-05-09, ca 30 min) 

 

2.3.3 Intervjuer 

Bryman och Bell (2015) lyfter fram de kvalitativa intervjuerna som ett attraktivt 

alternativ till att samla in kvalitativ data. Genom intervjuer kan man anskaffa sig 

värdefull kunskap och synpunkter från de personer som befinner sig och arbetar i den 

realitet som man är intresserad av (Alvesson, Deetz & Torhell 2000). Bryman och 

Bell (2015) menar att det finns två dominerande former av kvalitativa intervjuer 

vilka är semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. En fördel med de 

kvalitativa intervjuerna är den flexibilitet de medför då de tenderar att vara mindre 

strukturerade samt ger intervjupersonen utrymme att svara med egna ord (Patel & 

Davidson 2011). Fokus ligger på intervjupersonen och hans eller hennes 

uppfattningar och ståndpunkter vilket skiljer sig markant från den kvantitativa 

intervjun där fokus ligger på forskarens intressen (Bryman & Bell 2015). Vidare tar 

Bryman och Bell (2015) samt Patel och Davidson (2011) upp möjligheten att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar vilket ger en djupare kunskap om vad som är 

relevant och viktigt i intervjupersonens ögon. Detta leder till att man som intervjuare 

kan avvika från den ursprungliga intervjuguiden och därigenom ställa följdfrågor 

utifrån de svar man erhållit från intervjupersoner (Bryman & Bell 2015; Patel & 

Davidson 2011). Uppkommer det en ny riktning under intervjun utifrån 
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intervjupersonens svar är det således enklare att skifta fokus och anpassa 

undersökningen till de frågor som dyker upp under intervjun (Bryman & Bell 2015).  

 

Som tidigare nämnt skiljer man mellan ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2015) menar att båda 

intervjuteknikerna är flexibla men den semistrukturerade intervjun är mer specifik 

angående vilka teman som ska behandlas under intervjun. Således utgår man i en 

högre utsträckning från någon form av manus vid en semistrukturerad intervju än vid 

en ostrukturerad intervju. Enligt Bryman och Bell (2015) är en ostrukturerad intervju 

att föredra om man vill få en korrekt förståelse av hur intervjupersonerna upplever 

sin verklighet i en specifik social miljö. Detta minskar risken för att man som 

forskare närmar sig intervjupersonens verklighetsbild med redan existerande 

förväntningar och förutfattade meningar. Har forskaren istället ett tydligt fokus med 

sin undersökning är en semistrukturerad intervju att föredra då detta möjliggör att 

man kan ta sig an specifika frågeställningar (Bryman & Bell 2015).  

 

2.3.3.1 Genomförande av intervjuer 

De intervjuer som vi genomförde i denna studie var av den semistrukturerade arten. 

Detta beror på vi hade ett specifikt tema vi ämnade att behandla samt en 

frågeställning som även den var specifikt utformad. Vi hade som avsikt att 

genomföra så många intervjuer som möjligt fysiskt, men på grund av de geografiska 

avstånden till vissa av respondenterna genomfördes fyra av de sju intervjuerna via 

Skype. Janghorban, Roudsari & Taghipour (2014) samt Deakin och Wakefield 

(2014) menar att Skype är ett bra komplement till fysiska intervjuer om man 

exempelvis inte har geografiska eller ekonomiska möjligheter att intervjua en 

respondent öga mot öga. Genom Skype minskar risken att man förlorar viktiga 

respondenter på grund av ovanstående faktorer (Janghorban et al. 2014).  

 

Innan intervjuerna genomfördes skickade vi en intervjuguide med förklaringar av 

relevanta begrepp till de utvalda respondenterna för att de i bästa mån skulle vara 

förberedda på våra frågor samt att de skulle förstå syftet med intervjun (Patel & 

Davidson 2007). Med respondenternas tillåtelse spelades samtliga intervjuer in, både 

de fysiska och de som genomfördes via Skype, för att inte behöva distrahera 

respondenten i sina svar på grund av förandet av anteckningar (Bryman & Bell 

2015). Genom inspelningarna kunde vi sedan även transkribera intervjuerna utan 
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risken att viss information utelämnades. Vid samtliga intervjuer var alla tre författare 

närvarande och efter ett handledarmöte kom vi överens om att vi skulle ta oss an tre 

separata roller. Rollerna i fråga utgick från att en av författarna förde samtalet framåt, 

en av författarna noterade tidpunkt där värdefulla citat gavs och en av författarna 

noterade att vi fick svar på det vi ville ha svar på. Vi turades om att inneha de olika 

rollerna.  

 

Intervjuguiden vi utgick från innehöll tretton olika frågor där vi även lämnade 

utrymme för följdfrågor till respondenterna. Då tidigare författare påpekat att 

intervjufrågorna inte ska vara ledande eller ha inslag av värderingar (Bryman & Bell 

2015; Patel & Davidson 2011) var det av stor betydelse för oss att respondenten hade 

möjlighet att prata fritt om ämnet i fråga. Två intervjuer skulle genomföras fysiskt i 

Oskarshamn men på grund av förhinder resulterade det i att en av de två intervjuerna 

genomfördes via Skype istället. Två av de tre intervjuer som var fysiska utfördes på 

respektive respondents arbetsplats där vi hade som avsikt att genomföra intervjun 

under lugna former där störningsmomenten var så få som möjligt. Den tredje fysiska 

intervjun genomfördes på ett café i Kalmar där vi placerade oss avlägset från övriga 

besökare på caféet. Tre av de fyra intervjuerna via Skype genomfördes på Kalmars 

Universitetsbibliotek där vi hade bokat ett grupprum för att undvika störmoment. 

Den fjärde intervjun via Skype genomfördes hemma hos en av författarna då vi 

dagen i fråga inte fick tillgång till något grupprum på Universitetsbiblioteket. 

Samtiga intervjuer via Skype genomfördes utan avbrott och på inspelningarna hördes 

respondenterna tydligt. Intervjuerna via Skype genomfördes på en av författarnas 

dator varav det var möjligt för alla tre författare att spela in samtalen på sina 

telefoner.  

 

Innan samtliga intervjuer startade frågade vi respondenterna om de tagit del av vår 

intervjuguide och var införstådda med de olika begrepp vi ämnade att behandla. Vi 

samtalade allmänt med respondenterna innan intervjuerna började för att det skulle 

bli en avslappnad stämning. Vidare förklarade vi för respondenterna att 

intervjuguiden skulle betraktas som utgångspunkter för frågor och beroende på i 

vilken riktning samtalet tog oss så var det möjligt att det tillkom följdfrågor gällande 

de ämnen som behandlades. Redan under första intervjun förde diskussionen oss in 

på nya områden varav intervjuguiden i efterhand korrigerades för att frågorna även 
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skulle kunna diskuteras under resterande intervjuer. Intervjuerna tog mellan 30-45 

minuter där vi noterade att de fysiska intervjuerna i genomsnitt var längre. Efter att vi 

hade genomfört sju intervjuer upplevde vi en empirisk mättnad som Tuckett (2004), 

Cutcliffe och McKenna (2002), Glaser och Strauss (1967) samt Glaser (1999) 

beskriver uppstår som när ny empirisk data jämförs med existerande data och där 

forskaren hittar upprepande mönster i datan. 

 

2.3.4 Operationalisering 

Operationalisering är enligt Bryman och Bell (2015), en process som kommer till 

användning vid mätning av ett begrepp. Lynham (2002) förklarar att en 

operationalisering fungerar som en länk mellan teori och praktiken. Detta stärks av 

Bell och Waters (2016) förklaring att möjligheten operationalisering ger är att 

forskarna kan koppla samman teorins språk med undersökningens eller forskningens 

språk. Lynham (2002) beskriver även att en operationalisering  genomförs för att 

testa en teori i sitt verkliga sammanhang. Lynham (2002) menar att för att det 

teoretiska ramverket ska få en tillförlitlighet och förtroende måste fenomenet eller 

problemet ställas mot och tillämpas empiriskt i den värld där fenomenet eller 

problemet uppstår. Författaren menar att för att detta ska kunna genomföras, måste 

det teoretiska ramverket förvandlas till observerbara komponenter (Lynham 2002).  

 

En operationalisering har gjorts i denna studie i utformningen av en intervjuguide där 

ett antal huvudfrågor som vi har utgått från i intervjuerna är tydligt formulerade. 

Intervjuguiden beskriver vilken forskningsfråga frågan är kopplad till, vilken teori i 

ramverket som ligger bakom frågan samt syftet med frågan. Intervjuguiden är 

utformad så att de olika delarna i det teoretiska ramverket behandlas och den ligger 

till grund för vår operationalisering. Frågorna är utformade på ett sätt som ger frihet 

till respondenternas egna tolkning. Intervjuguiden är uppdelad efter de fyra 

forskningsfrågorna och finns bifogade som bilagor i denna rapport.  

 

2.3.5 Tolkning  

Studien som genomförs är av kvalitativ karaktär, vilket innebär att den kommer vara 

tolkande. Ett problem som uppstår och som är viktigt att ta hänsyn till är att vi som 

författare kan tolka respondenternas svar annorlunda än vad andra författare hade 

gjort. Likaså kan respondenternas åsikter om vad som är viktigt att ta upp i 

frågeställningarna variera, samt deras tolkning av de olika frågorna. Enligt 
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Denscombe (2004) kan inte forskningen vara helt fördomsfri och objektiv. 

Författaren menar att forskningen utformas, genomförs och rapporteras i ett så 

objektivt sätt som möjligt men dess karaktär skadas av forskarens egna värderingar, 

identitet och eventuella egenintressen (Denscombe 2004). Hermeneutik är ett synsätt 

där den centrala idén är att forskarna ska försöka få fram en texts mening utifrån det 

perspektiv som respondenten haft när de analyserar den (Bryman & Bell 2015). Fejes 

och Thornberg (2015) förklarar att hermeneutik är lämpligt att använda när forskare 

vill få tillgång till respondenternas egna upplevelser av ett fenomen. Vidare menar 

författarna att hermeneutik är lämpligt att använda när respondenterna ska ges ett 

stort utrymme att själva välja vad de ska prata eller skriva om (Fejes & Thornberg 

2015). 

 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver även riktningar inom hermeneutikens teori, där 

de belyser att forskarna ska med inlevelse och empati försöka förstå respondenten. 

Vidare menar Fejes och Thornberg (2015) att förförståelsen är en stor faktor inom 

hermeneutiken vilket syftar på de upplevelser forskarna har inom det studerade 

ämnet. I vår studie har vi en förförståelse för ämnet eftersom vi alla tre har jobbat i 

en fysisk butik och har studerat på universitet i tre år. Fejes och Thornberg (2015) 

menar att  en förförståelse kan påverka analys- och tolkningsprocessen. I vårt fall kan 

en förförståelse påverka respondenternas svar i ett negativt perspektiv men 

förförståelsen kan även bidra till att vi kan få djupare svar vilket leder till en bättre 

analys av ämnet. Fejes och Thornberg (2015) förklarar även den allmänna 

tolkningsläran som innebär att tolkningarna ses som allmänna. Författarna menar att 

forskare sätter textdelar i relation till helheten för att tolka dem (Fejes & Thornberg 

2015). En tolkning är inte acceptabel om det finns många olika tolkningar på 

områden när det ställs till helheten (Fejes & Thornberg 2015). Författarna menar att i 

den allmänna tolkningsläran är det förståelsen av ett budskap som står i centrum och 

inte förklaringen av det (Fejes & Thornberg 2015). 

 

2.3.6 Forskningsprocessen  

Processen för denna forskningsstudie tog sin början i diskussion kring aktuella 

ämnen inom ämnet marknadsföring. I ett tidigt skede ledde diskussionen oss in på 

hur utvecklingen av multi- och omnikanaler blivit en allt viktigare del för att skapa 

tillfredsställelse hos kunden och fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

Efter att vi hade bearbetat ett flertal artiklar som behandlade de olika 
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försäljningskanalernas utveckling upptäckte vi trenden showrooming som 

uppkommit i ett led av den utveckling som skett. Vi kände relativt snabbt att vi ville 

fokusera denna studie mot en specifik bransch och valet föll på modebranschen då vi 

alla tre har tidigare erfarenhet inom denna bransch samt ett gemensamt intresse för 

just mode. Nästa steg blev att bestämma vilken typ av företag vi ville undersöka och 

då showrooming är en trend som i hög grad påverkar fysiska butiker blev det 

naturligt att fysiska butiker blev en del av våra avgränsningar i denna studie. Med 

trenden showrooming i bakhuvudet började vi fundera över vilka effekter detta kan 

få på en fysisk butik som är verksam inom modebranschen. Vidare började vi 

undersöka vad som är aktuellt inom forskningen gällande att skapa värde hos kunden 

samt vad som är vitalt för att förbli konkurrenskraftiga som fysisk butik. Det 

ämnesområde vi fann intressant var Customer Experience Management, vilket vi 

sedan diskuterade i förhållande till showrooming. Utifrån den problemdiskussion 

som uppkom började syfte och forskningsfrågor formas, vilka dock har bearbetats ett 

antal gånger i takt med att arbetet fortskridit och nya intressanta infallsvinklar 

kommit upp till ytan.  

 

Med en tydlig bild av vad det var vi ville undersöka började teorin ta form. Till en 

början behandla vi enbart CEM från ett mer övergripande synsätt, men valde sedan 

att gå in mer på detalj på vissa specifika delar inom CEM som vi ansåg relevanta för 

en fysisk modebutik. Vidare innehöll teoridelen som behandlade showrooming 

endast vilka nackdelar trenden medför samt hur man ska motverka trenden. Vi 

förbisåg till en början att det finns två sidor av showrooming, men efter en mer 

djupgående artikelgenomgång fann vi argument för att trenden även går att vända till 

sin fördel. Vid val av respondenter till vår undersökning skedde ytterligare en 

avgränsning vilket gjordes i form av ett specifikt fallföretag, klädkedjan 

Jeansbolaget. Strukturen av företaget började undersökas i jakt på bästa möjliga 

respondenter och till slut fick vi tillgång till sju olika butiksägare som även besitter 

olika positioner inom ledningen för klädkedjan. Utifrån syfte, forskningsfrågor och 

teori skapades sedan en intervjuguide för att intervjuerna skulle utföras under bästa 

möjliga förutsättningar. När intervjuerna var genomförda började vi analysera vårt 

material och ställa det gentemot den teori vi tidigare hade behandlat. Vi upptäckte att 

nya intressanta områden kom upp varav vi gick tillbaka till teorin och dels tog bort 
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irrelevant teori samt tillförde ny teori som var mer aktuell utifrån det material vi 

genererat. Ur denna analys började sedan våra slutsatser växa fram.  

 

2.4 Vetenskapliga kriterier 

 

2.4.1 Validitet  

Bryman och Bell (2015) presenterar alternativa kriterier gällande bedömning av 

kvalitativ forskning då de menar att reliabilitet och validering är omdiskuterade 

termer inom den kvalitativa forskningen. Bryman och Bell (2015) presenterar 

trovärdighet som ett alternativ till tidigare nämnda termer, vilket består av ett antal 

delkriterier. Bryman och Bell (2015) menar att de ovan nämnda kriterier har 

framkommit då tidigare forskare ställt sig kritiska till att det är möjligt att komma 

fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. Därav menar 

författarna att det kan finnas mer än en enda beskrivning av den sociala verkligheten. 

Gällande trovärdighet lyfter Bryman och Bell (2015) fram tillförlitlighet, 

överförbarhet och pålitlighet som alternativ till termerna validitet och reliabilitet 

 

Tillförlitlighet är en motsvarighet till intern validitet, vilket innebär att skapa en 

tillförlitlighet i den beskrivning man kommer fram till för att göra den acceptabel hos 

andra personer. För att skapa en tillförlitlighet i resultaten måste man utföra 

forskning i enlighet med de regler som finns samt även delge resultaten till de 

personer vilka har studerats inom den sociala verkligheten för att de sedan ska ha 

möjlighet att bekräfta denna verklighetsbild (Bryman och Bell 2015). Som tidigare 

nämnt skickades en intervjuguide ut till våra respondenter där olika begrepp 

förklarades och tydliggjordes. De begrepp som tydliggjordes var de begrepp som 

denna studie till stor del utgörs av. Vidare skickades samtliga transkriberingar till 

intervjupersonerna för att de skulle få möjligheten att bekräfta det som sagts under 

intervjuerna och att vi som författare tolkat svaren rätt.  

 

Överförbarheten enligt Bryman och Bell (2015) syftar till att producera fylliga och 

täta redogörelser för de detaljer som ingår i en kultur vilket sedan hjälper andra 

personer att bedöma i vilken mån resultaten är överförbara till en annan miljö. 

Överförbarheten kan ses svara mot den externa validiteten. I fråga om 

överförbarheten i denna studien menar vi att stora delar av resultaten som vi 

presenterat går att överföra till en annan bransch. Detta grundar vi på att 
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kundupplevelser och showrooming inte enbart existerar inom modebranschen. 

Vidare menar vi att de branscher som i likhet med modebranschen bedriver 

försäljning genom produkter som kräver en hög grad av medverkan är de branscher 

som resultaten i störst utsträckning kan överföras till.  

 

2.4.2 Pålitlighet  

Bryman och Bell (2015) menar att pålitlighet kan jämföras med reliabilitet och 

innebär att man som forskare ska anta ett granskande synsätt och säkerställa att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse över alla de faser som innefattas i 

forskningsprocessen. Vid en kvalitativ forskning finns det en tendens att forskaren, i 

form av intervjuare eller observatör, blir en en integrerad del av 

datainsamlingstekniken (Denscombe 2016). Därav blir det aktuellt att undersöka om 

studien skulle ge samma resultat om det var en annan forskare som skötte 

genomförandet av studien (Denscombe 2016). Målet är att man vill bekräfta att om 

en annan forskare utför studien genom samma strategi som den tidigare forskaren så 

ska den senare forskaren nå fram till samma resultat samt slutsatser som den första 

(Yin & Nilsson 2007). Syftet grundar sig i att man vill att förekommandet av fel och 

skevhet ska vara så minimal som möjligt (Yin & Nilsson 2007). Denscombe (2016) 

anser att det är osannolikt att få ett svar på detta problemet men för att få en 

någorlunda kontroll över problemet är det vitalt att tydligt presentera metoder, analys 

och beslutsfattande så att läsaren kan följa informationen fram till det presenterade 

resultatet (Denscombe 2016).  

 

Detta är ett problem som uppstått i denna studie då vi författare inte kan komma ifrån 

faktumet av att vara till viss del partiska. Vi menar att det inte skulle bli någon större 

skillnad mellan resultaten om denna studie gjordes ytterligare en gång med andra 

forskare. Dock vill vi påpeka att det kan bli vissa skillnader då man som forskare 

tolkar information olika och lägger vikt vid olika ämnen som behandlas under 

forskningsprocessens gång. I denna studie valde vi att gå tillbaka till teorin och göra 

ändringar utifrån den insamlade empirin och lyfta fram nya infallsvinklar som till en 

början inte ämnades behandlas. I det hänseendet menar vi att andra forskare 

eventuellt inte hade gjort samma val och istället valt ett annorlunda tillvägagångssätt 

i fråga om tolkning och komplettering av ämnesområden.  
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Bryman och Bell (2015) menar att stabilitet innebär huruvida forskning över tid kan 

anses vara stabil och att resultaten av ett urval inte förändras. Gällande vår studie 

menar vi att det överlag går att uppnå en stabilitet över en längre tid. 

Kundupplevelser har varit ett viktigt ämne för företag under en längre tid och 

kommer i framtiden fortsätta att vara det. Så länge det finns olika försäljningskanaler 

kommer även showrooming att existera. Förändringar inom teknologin medför dock 

även förändringar i köpbeteendet hos konsumenterna varav det är svårt att säga hur 

länge de resultat som behandlar denna aspekt kan anses vara relevanta.  

 

2.5 Metodkritik 

De risker som finns med en kvalitativ analys är att materialet bygger på personliga 

egenskaper och faktorer från personer vilket kan påverka analysen. I jämförelse med 

en kvantitativ analys där siffror talar och i flesta fall kan visa resultat utan skilda 

tolkningar, är en kvalitativ analys beroende av mänskliga element som kan komma 

att formas av analytikern (Bryman och Bell 2015). Vi kommer så gott vi kan styrka 

våra tolkningar med teorier och litteratur, utifrån de intervjuer vi gjort.    

 

Bryman och Bell (2015) argumenterar för att en kritik som riktas mot kvalitativa 

forskningsmetoder är att dem är subjektiva. Med andra ord så menar författarna att 

metoden kontrolleras av vad forskarna anser vara intressant, relevant samt hur de 

tolkar informationen som insamlats. Med hänsyn till föreliggande får vi en insikt om 

att en risk finns att vårt resultat med beaktning till metodvalet motsvarar de områden 

vi finner intresse av samt subjektiva bedömningar av vad som är relevant. På samma 

sätt som Lincoln (1994) menar Bryman och Bell (2015) att på grund av 

subjektiviteten i kvalitativa metoder så är det svårt att replikera undersökningarna. 

Utöver detta menar Denscombe (2016) att det är svårare att analysera data i en 

kvalitativ studie jämförelse med det hjälp man kan få via datorprogram vid 

kvantitativa studier vilket gör att analysdelen tar längre tid. Denscombe (2016) 

argumenterar vidare för de konsekvenser som kan uppstå när man väljer att utföra 

kvalitativa studier då dem ofta går ner på djupet, är väldigt detaljerade samt bygger 

på ett litet antal enheter. Detta leder till att de resultat man når kan vara svåra att 

generalisera till andra liknande fall. Bryman och Bell (2013) tillämpar slutligen 

argumentet att resultatet av undersökningen därmed bör generaliseras till teori och 

inte populationer.  
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3 Teoretisk referensram                      
Den teoretiska referensramen är uppbyggd av tre steg med målet att nå fram till det 

problemområde som ska undersökas.  

 

3.1 Teoretiskt perspektiv 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fysiska klädbutiker kan arbeta med 

design av kundupplevelser för att möta konsekvenserna av showrooming på 

marknaden inom modebranschen. Vidare syftar studien till att undersöka hur ett 

ändrat fokus på kundupplevelsen har påverkat möjligheterna för att bemöta 

showrooming. Därav inleds den teoretiska referensramen med en presentation av 

Customer experience management för att få en djupare förståelse för vilka faktorer 

det är som företag ska arbeta med för att ha möjlighet att skapa en upplevelse för 

kunder i butik. Vidare presenteras två av samtidens olika försäljningskanaler, vilket 

är fysiska butiker samt omnikanaler som är en utveckling av multikanaler. En 

ingående presentation av de olika försäljningskanalerna gjordes för att vår studie 

bygger på ett fallföretag som endast bedriver verksamhet via fysiska butiker vidare är 

målet att få en tydligare förståelse för de olika för-och-nackdelar som finns med att 

bedriva vardera säljkanal samt hur kanalerna konkurrerar mot varandra. 

Avslutningvis presenteras trenden showrooming för att få vidare kunskap om de 

konsekvenser som trenden innebär för fysiska butiker.  

     

3.2 Customer experience management 
 

3.2.1 Den sociala butiksmiljön  

Verhoef et al. (2009) lyfter fram den sociala miljön som en betydande faktor för 

kundens upplevelse. Då det allt som oftast befinner sig flera kunder samtidigt i en 

butik kan den ena kundens upplevelser även påverka de andras upplevelser. Vidare 

poängterar författarna att kunderna kan påverka varandra genom de roller de antar då 

vissa kunder är störande till sättet och andra är mer hjälpsamma till sättet (Verheof et 

al. 2009). Verheof et al. (2009) och Grewal et al. (2009) menar även att företagen 

kan dra nytta av att deras kunder besitter mycket kunskap då denna kunskap kan 

förmedlas vidare till andra kunder. Att möjliggöra sådana utbyten kunder emellan 

kan därav bli givande för företaget då man till viss del kan använda kunderna som 

anställda för att sprida kunskap som kan ha en inverkan på kundupplevelsen. På 

grund av att kunderna delar den miljö som återfinns inom detaljhandeln menar 
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Verhoef et al. (2009) att det även finns ett visst behov av att locka till sig likasinnade 

kunder för att främja kund till kund interaktioner och därigenom skapa en mer 

fullbordad upplevelse. Gentile, Spiller och Noci (2007) poängterar att ett erbjudande 

från företaget kan rikta in sig mot komponenter som uppmuntrar konsumtion 

tillsammans med andra kunder och även framkallar en känsla av samhörighet. 

 

Baker, Levy och Grewal (1992) har under sina undersökningar kommit fram till att 

en hög social nivå på butikens miljö, som grundar sig i frontpersonalens antal och 

bemötande, leder till en starkare affekt hos kunderna och att detta kan leda till att 

kunden spenderar mer tid i butiken samt en högre nivå av interaktion. Tsiros och 

Parasuraman (2006) menar att kundernas exponering och imagebildning av ett 

serviceföretag ofta förekommer i första hand genom deras interaktion med företagets 

anställda. Även Bitner (1992) poängterar att kunden i stor utsträckning kan påverkas 

av interaktionen som sker med de anställda inom ett företag. Reynolds och Beatty 

(1999) kommer i sin undersökning fram till att kundens tillfredsställelse med 

servicepersonalen ökar när de uppfattade höga sociala och funktionella fördelar, 

vilket även bekräftas av Puccinelli et al. (2009). Vidare menar författarna att kundens 

tillfredsställelse med servicepersonalen även får konsekvenser för firman som helhet 

då det ökar den totala tillfredsställelsen gentemot företaget och även en ökad andel 

försäljning av kläder. Reynolds och Beatty (1999) poängterar att de positiva 

känslorna som kunden har mot personalen i butiken därav också översätts till 

positiva känslor gentemot företaget, samt att kunderna även sprider de positiva 

känslor som uppstår vidare till andra människor.  

 

3.2.2 Sortiment 

Verhoef et al. (2009) belyser vikten av att förstå samverkan mellan varumärket och 

kundupplevelsen. Författarna menar att kunder kommer till en butik med 

uppfattningar om dels butiken som varumärke, men även varumärkena som företaget 

säljer i butiken (Verhoef et al. 2009). Smith och Wheeler (2003) beskriver att företag 

först ska skapa en ny upplevelse för ett bestämt kundsegment och sedan skapar ett 

varumärke runt den, utgångspunkten är kunden och vad den värderar högt. Leone, 

Rao, Keller, Luo, McAlister och Srivastava (2006) förklarar ett samband mellan 

varumärkeskapital och kundkapital. Författarna menar att de båda påverkar varandra 

över tid och att kunderna driver varumärkets framgång samtidigt som varumärket i 

sig är en viktig faktor när det kommer till att företaget ska ha kontakt med deras 
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kunder (Leone et al. 2006). Vidare menar Leone et al. (2006) och Buil, Chernatony 

och Martinéz (2013) att detaljister ser vikten av både varumärken och kunder vilket 

leder till att de noga väljer vilka varumärken som företaget ska representera och sälja 

för att på bästa sätt attrahera kunder. Genom att sammanställa utvalda varumärken 

som ska representera företaget sammanställer även företaget på så sätt sina kunder 

eftersom de olika varumärkena attraherar olika eller liknande målgrupper och 

kundsegment (Leone et al. 2006; Buil et al. 2013). Sammanfattningsvis menar Leone 

et al. (2006) att olika företag lägger olika vikt på varumärkeskapital och kundkapital 

för att de anser att det ena perspektivet är viktigare än det andra. De två perspektiven 

som nämnt innan, påverkar varandra och båda perspektiven hjälper organisationer att 

förbättra deras marknadsföring (Leone et al. 2006).  

 

Morales, Kahn, McAlister och Broniarczyk (2005) förklarar att det är viktigt hur ett 

företags produkter exponeras i butiken. Författarna menar att kunder uppfattar 

bredden av en butiks sortiment olika beroende på hur sortimentet sköts (Morales et 

al. 2005). Det är mer troligt att kunder går till butiker som erbjuder en större 

variation vilket leder till en fördel för företag att designa butikerna på ett sätt där de 

uppfattar mer av sortimentet (Morales et al. 2005). Även Kahn och Wansink (2004) 

menar att kunder har en tendens att köpa mer när uppfattningen av ett sortiment är 

bredare än om uppfattningen är snäv. Vidare menar Morales et al. (2005) att 

återförsäljare även bör tänka på att matcha sitt sortiment med sina kunders mentala 

bild av företaget. Graden av samspelet mellan sortimentet och kundens preferenser 

bestämmer hur nöjd kunden kommer vara med uppfattningen av företaget (Morales 

et al. 2005). Mantrala, Levy, Kahn, Fox, Gaidarev, Dankworth och Shah (2009) 

förklarar att ett av de mest grundläggande strategiska valen en återförsäljare gör är att 

bestämma det sortiment som ska säljas och representera företaget och butikerna. 

Författarna menar att rätt sortiment leder till att kunderna blir nöjda och kommer 

tillbaka till butiken (Mantrala et al. 2009).  

 

3.2.3 Butiksatmosfär 

Grewal, Baker, Levy och Voss (2003) menar att kundens utvärdering om 

sannolikheten av att få uppmärksamhet av personalen i butiken är av stor betydelse, i 

synnerhet för de butiker som kräver en hög grad av interaktion mellan personal och 

kund. Rayburn och Voss (2013) poängterar att atmosfären inom butiker ska designas 

för att uppnå ett övergripande intryck, varav det är viktigt för företag att förstå 
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kundens intryck av denna atmosfär. Vidare menar författarna att om företag ska ha 

en möjlighet att påverka upplevelsen av shopping måste man förstå relationen mellan 

kundens uppfattningar och viktiga shoppingutfall. Rayburn och Voss (2013) tar även 

upp att det finns ett flertal olika attribut som kan ha en påverkan på kundens 

upplevelse men betonar att kunden uppfattar atmosfären som en helhet snarare än i 

olika attributtermer. 

 

Borges, Babin och Spielmann (2013) och Parsons och Ballantine (2010) poängterar 

att butiker bör undersökas i form av vilken atmosfär de porträtterar till 

konsumenterna, och att atmosfären skiljer sig då den antingen är hedonisk eller 

funktionell. Vidare tar författarna upp att den hedonistiska och den funktionella 

atmosfären resulterar i olika beteenden beroende på den orientering kunden har som 

interagerar med miljön i butiken. Därav menar Borges et al. (2013) att det är ytterst 

viktigt att företag förstår hur de två typerna av atmosfärer fungerar tillsammans. För 

att skapa en optimal strategi för atmosfären är det viktigt att man analyserar miljön, 

vilka kunder det är man vill locka till sig samt vilket typ av beteende det är man vill 

uppmuntra till (Borges et al. 2013; Parsons och Ballantine 2010). Layouten i butiken 

samt den familjaritet som kunder kan känna influerar i sin tur den komfort som 

kunder kan känna när de besöker en butik (Ainsworth & Foster 2017). Vidare menar 

författarna att det i sin tur influerar komforten både gällande funktionellt och 

hedoniskt värde för kunden. Sammanfattningsvis poängterar Ainsworth och Foster 

(2017) att den komfort som kunder kan känna i en butik spelar en hedonisk men 

också funktionell roll. Författarna belyser att konsumenternas komfort i butiksmiljöer 

bygger på att man, åtminstone delvis, exponerar butikens varor efter relevans. 

Ainsworth och Foster (2017) menar vidare att detta ökar igenkännandet hos kunder 

samt deras känsla av välbefinnande.  

 

Turley och Chebat (2002) lyfter fram atmosfären i en butik som en viktig del för att 

skapa en konkurrensfördel på marknaden samt differentiera sig. Författarna menar 

även att det inom detaljhandeln kan vara svårt att hitta sätt att differentiera sig på och 

lyfter då fram skapandet av en unik atmosfär samt erbjudandet av en utmärkande 

service som effektiva sätt för att differentiera en butik. Foster och McLelland (2015) 

och Turley och Chebat (2002) poängterar att när man som företag erbjuder varor som 

kan uppfattas liknande till de varor konkurrenterna erbjuder blir atmosfären ännu mer 
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viktig och skapandet av en unik miljö nödvändig. Därför menar författarna att 

atmosfären inom butiken kan komma att bli det inslaget i handelsmixen som tillåter 

återförsäljaren att skapa en unik dimension för de som väljer att handla i butiken. Att 

hitta en unik och effektiv design på sin atmosfär bör därför vara något som 

återförsäljare ska lägga fokus på (Turley & Chebat 2002).  

 

När man som företag identifierat vilken roll butikens miljö har i de strategiska målen 

kan man börja utveckla en specifik atmosfär (Turley & Chebat 2002). Detaljhandelns 

miljö är i högsta grad komplex och består av en mängd olika inslag varav Turley och 

Chebat (2002) menar att det kan visa sig vara svårt att utveckla en atmosfär, i 

synnerhet för stora kedjor då detta kräver tid, pengar och en hög grad inblandning 

från ledningen. Turley och Chebat (2002) och Puccinelli et al. (2009) poängterar att 

miljön har förmågan att påverka köpbeteendet hos konsumenter samt att till och med 

små förändringar i inslag som finns i miljön kan ha en inverkan på försäljning och 

köpbeteende. En centraliserad kontroll över miljön kan därför vara att föredra, då 

förändringar av miljön på lokal nivå kan resultera i konsekvenser genom hela kedjan 

eftersom personalen i butikerna eventuellt inte har den kapacitet som krävs för att 

göra atmosfären tillfredsställande (Turley & Chebat 2002). Turley och Chebat (2002) 

argumenterar dock även för att designen på atmosfären kan med fördel utvecklas 

genom ett mer decentraliserat tankesätt. Författarna menar att detta beror på att man 

genom en alltför centraliserad kontroll går miste om lokala teman och preferenser då 

ledningen allt som oftast inte kan ta del av vad det är slutkunden föredrar. Ett annat 

alternativ som Turley och Chebat (2002) lyfter fram är att anamma ett mer blandat 

tillvägagångssätt där man i viss mån har en design uppstyrd på central nivå men 

lämnar utrymme för att göra lokala ändringar. Atmosfären i en butik påverkar också 

kundens beteende när det kommer till att stanna kvar i butiken och undersöka 

varorna närmare, vilket har en inverkan på både planerat köpbeteende och 

impulsköpbeteende.  

 

3.2.3.1 Sinnesmarknadsföringens roll i fysiska butiker 

Hultén (2011) tillsammans med Spence, Puccinelli, Grewal och Roggeveen (2014) 

beskriver att upplevelsen av varumärket och den totala kundupplevelsen är relaterad 

till människans fem sinnen. Författaren menar att marknadsföring i form av de fem 

sinnena har en betydande roll i kundens upplevelse av företaget, varumärkets image 

och sinnesupplevelser (Hultén, 2011). Vidare förklarar Hultén (2011) och Spence et 
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al. (2014) begreppet multisensoriska upplevelser som innebär att mer än ett av de 

fem sinnena samspelar och förstärker upplevelsen. Hultén (2011) menar att synen är 

det sinnet som ger mest intryck av de fem sinnena när det kommer till att upptäcka 

och utforska förändringar i miljön och få en uppfattning om olika varor. 

 

Peck och Wiggins (2006) förklarar att röra vid varor påverkar kundens beteende och 

attityd positivt och att känselsinnet är ett verktyg för att övertyga kunder till att köpa 

en produkt. Citrin, Stem, Spangenberg och Clark (2003) förklarar att företag som 

bedriver både offline- och onlinekanaler har en fördel eftersom kunden har möjlighet 

att utvärdera varan fysiskt om denne önskar det. Företag som bara bedriver fysiska 

butiker har fördelen mot onlinekanaler att den fysiska aspekten finns, vilket är 

avgörande för den multisensoriska upplevelsen av företaget och varumärket (Citrin et 

al. 2003). Peck och Wiggins (2006) menar att tillförandet av känselsinnet kan 

påverka kundens köpbeslutsprocess utan att egentligen ha någon påverkan på 

produktens egenskaper. Parsons (2011) beskriver att klädbutiker som använder sig av 

sinnesmarknadsföring endast fokuserar på faktorer som stärker butikens visual 

merchandising och inte andra faktorer som kan spela in som till exempel lukt, musik, 

temperatur och butikens design. Parson (2011) förklarar att man inom klädföretag 

inte enbart bör fokusera på det visuella utan även inkludera övriga sinnen. Vidare 

menar Parsons (2011) att stora ändringar inom faktorerna inte behöver genomföras 

utan återförsäljare måste känna efter och ändra graden av stimulin som ges genom 

faktorerna för att få ett meningsfullt resultat. Det är viktigt att inse att små ändringar 

kan ge stora effekter (Parsons 2011).  

 

I en studie som genomfördes av De Nora och Belcher (2005), kom det fram att 

stimulans av ljudsinnet i form av musik har en inverkan på kundens upplevelse i en 

butik. Författarna menar även att musik är mer viktigt för de yngre kunderna och de 

som går runt och utforskar produkterna än de äldre kunderna. (De Nora & Belcher 

2005). Soars (2009) menar att musik i en butik även kan ge negativa effekter om 

ljudsinnet överstimuleras. Musiken kan vara för hög och intensiv, vilket resulterar i 

att kunder vill lämna butiken (Soars 2009). Författaren beskriver även att musik 

länge har varit en kraft som påverkar en individs humör, känslor, attityd och 

beteende (Soars 2009). Vidare menar Soars (2009) att företag bör sträva efter att 

lyckas skapa den rätta sinnesstämningen hos kunden för ett köp genom att stimulera 
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ljudsinnet. I en studie gjord av Wade Clarke, Perry och Denson (2012) kommer man 

fram till att respondenterna ville höra bakgrundsmusik men att den inte fick vara för 

hög, vilket stödjer de resultat som presenteras av Soars (2009).  

 

3.2.3.2 Visual Merchandising 

Kerfoot, Davies och Ward (2003) förklarar att Visual Merchandising berör både hur 

varan eller varumärket kommuniceras visuellt till kunden och huruvida detta 

meddelande avkodas på ett lämpligt sätt. Avkodning i detta fall syftar på om 

meddelandet genererar ett positivt fysiologiskt alternativt beteendemässigt resultat 

som i slutändan leder till att ett köp genomförs. Law, Wong och Yip (2012) menar att 

Visual Merchandising förutom att generera en positiv emotionell respons från 

kunden också kan påverka kundens köpbeteende och uppfattningen av butiken som 

helhet. Krishnakumar (2014) poängterar att Visual Merchandising kan anses vara en 

“tyst försäljare”, eftersom det bidrar med försäljning genom skyltning och 

presentation av varorna. Kerfoot et al. (2003) förklarar vidare att eftersom det är av 

stor betydelse att ett köp genomförs inom butiksmiljön så har det medfört att ett 

flertal olika metoder har använts för att demonstrera produkterna och kommunicera 

varumärket. Fysikaliteten inom en butik fokuserar allt som oftast på 

kommunikationen av element via de stimuli som bearbetas av kunden genom en 

mängd olika sensoriska modaliteter (Kerfoot et al. 2003). Elementen som innefattas 

av fysikaliteten i butiken är exempelvis varor, kampanjer inom butiken samt även 

butiksmiljön och butiksatmosfären (Davies & Ward 2005).  

 

Law et al. (2012) förklarar att en hög grad av medverkan vid mode och positiva 

känslor hos kunden bidrar till mer impulsköp, varav det inom detaljhandeln blivit ett 

ökat fokus på butiksatmosfären och att man förser kunden med en extraordinär och 

tillfredsställande upplevelse. Kerfoot et al. (2003) poängterar att sättet som 

produkterna presenteras är av stor betydelse samt att inredningsmaterialet påverkar 

kundens helhetssyn av butiken, vilket även Mehta och Chugan (2013) argumenterar 

för. Visual Merchandising kan också bidra till att kunden enklare kan identifiera ett 

varumärke, i synnerhet modevarumärken som finns inom en kedja då man kan uppnå 

en känsla av samhörighet i alla butiker genom Visual Merchandising (Kerfoot et al. 

2003). Enligt Krishnakumar (2014) har Visual Merchandising även förmågan att 

skapa en långvarig påverkan hos kunden vilket kan bidra till att kunden återkallar det 

värde som butiken försett dem med.    
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Park, Jeon och Sullivan (2015) menar att den strategiska rollen för Visual 

Merchandising är att förmedla varumärket till likasinnade kundsegment på 

marknaden. Vidare bidrar det till att differentiera produkten och varumärket 

gentemot konkurrenter som erbjuder liknande produkter genom bland annat 

skyltning i butiken (Park et al. 2015; Mehta & Chugan 2013). Mehta och Chugan 

(2013) lyfter fram att skyltningen inom butiken i form av kampanjer, priser och 

information förstärker upplevelsen som kunden får av butiken. Park et al. (2015) 

argumenterar för att man som företag ska hitta sin målgrupp, designa butiken utifrån 

målgruppens värderingar samt självuppfattningar och sedan säkerställa att 

butiksmiljön förmedlar varumärkets image. Park et al. (2015) har även i sin studie 

kommit fram till att Visual Merchandising påverkar kundens attityd gentemot 

varumärket och kundens köpintentioner och argumenterar därav för att företag bör 

lägga mer fokus på att koppla samman Visual Merchandising med 

varumärkesbyggande.  

 

3.2.4 Elektronisk word-of-mouth 

Hennig-Thurau, Gwinner och Walsh (2004) förklarar att internet medfört att 

konsumenter nu kan hitta opartisk produktinformation samt även dela egna 

erfarenheter med andra konsumenter genom elektronisk word-of-mouth (i 

fortsättningen benämnt eWOM). Hennig-Thurau et al. (2004) definierar eWOM som 

en positiv eller negativ redogörelse om en produkt alternativt företag från en 

potentiell, nuvarande eller tidigare kund som görs tillgänglig till en mängd olika 

personer via internet. På senare år har även sociala medier som Facebook och 

Instagram vuxit fram och blivit kraftfulla medium för eWOM, där konsumenter 

bland annat sprider varumärkesrelaterad information till andra konsumenter i sitt 

nätverk (Chu & Kim 2011). Vidare menar Chu och Kim (2011) att konsumenter kan 

associera sig själva med ett företag eller varumärken genom den interaktion som sker 

på sociala medier.  

 

I sin studie kommer Cheung, Lee och Rabjohn (2008) fram till att informationens 

relevans och dess omfattning är de delar som är mest vitala för att informationen ska 

godkännas och anses som användbar i ett community online.  Därav menar Cheung 

et al. (2008) att företag bör engagera sig i konsumenters communitys samt även 

delge konsumenterna med relevant information om företaget och deras produkter. En 
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annan aspekt som lyfts fram av Lee och Youn (2009) är huruvida konsumenter 

bedömer trovärdigheten av en produkt annorlunda beroende på vart de tar del av 

eWOM. Författarna kommer fram till att det inte har någon betydelse om 

konsumenten tar del av eWOM från en plattform styrd av företaget som säljer 

produkten eller om det är en fristående plattform som inte har något 

försäljningsintresse av produkten (Lee & Youn 2009). Därav menar Lee och Youn 

(2009) att man som företag med fördel kan kommunicera information om sina 

produkter via plattformar som man styr själva, då konsumenterna inte tvivlar på 

intentionerna i någon högre utsträckning.  

 

3.3 Försäljningskanaler  
 

3.3.1 Fysiska butiker  

Enders och Jelassi (2000) menar att fysiska butiker i detaljhandel utgörs av en butik 

där säljare interagerar med kunder och ägarna av fysiska butiker kan benämnas 

fysiska återförsäljare. Författarna förklarar vidare att varorna exponeras i butiken på 

så sätt att kunder kan utforska de olika varorna genom att känna och ta på dem samt 

testa dem. Därefter kan de köpa dem och därigenom få tillgång till varan direkt, 

vilket inte är möjligt genom exempelvis köp via en onlinebutik. Rajamma, Paswan 

och Ganesh (2007) tillsammans med Enders och Jelassi (2000) menar att om kunden 

upplever något fel eller problem med den köpta varan kan de enkelt gå tillbaka till 

butiken och antingen byta ut den till en ny vara eller få pengarna tillbaka. Vidare 

menar Otto och Chung (2000) att fysiska butiker här har en fördel i förhållande till 

onlinebutiker då frakten samt tiden kunden får vänta på att få en beställd vara kan ha 

en negativ påverkan då det kan innebära olika risker såsom förseningar samt att 

processen av att returnera en vara som är köpt online kan vara komplex vilket kan 

vara irriterande för kunden. 

 

Enders och Jelassi (2000) nämner olika fördelar fysiska återförsäljare har i 

förhållande till konkurrerande e-handlare, där en av fördelarna är ägandet av ett 

etablerat varumärke. Ett stort antal fysiska återförsäljare har arbetat med sitt företag 

under många år vilket leder till att kunder har vetskap om och känner till varumärket 

då de förmodligen har besökt butiken under många år (Enders & Jelassi 2000). 

Författarna argumenterar vidare för att den fysiska butiken inger en känsla av 

trygghet vilket kan visa sig vara svårt för e-handelsföretag. Otto och Chung (2000) 
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argumenterar även för de fysiska butikernas fördelar och  poängterar precis som 

Enders och Jelassi (2000) att vissa konsumenter värderar den interaktion som sker 

med anställd personal i fysiska butiker högt, samt även värderar möjligheten att 

kunna känna och ta på produkterna. Interaktionen som sker mellan köpare och säljare 

i de fysiska butikerna möjliggör även personlig service vilket ses som en signifikant 

fördel (Otto & Chung 2000). Vidare lyfter Enders och Jelassi (2000) fram den starka 

förhandlingskraft fysiska butiker har gentemot sina leverantörer som en ytterligare 

fördel. Här menar Enders och Jelassi (2000) att om man som fysisk återförsäljare har 

stora försäljningsvolymer resulterar detta i att man har större möjlighetet att utöva sin 

förhandlingskraft gentemot sina leverantörer för att erhålla låga priser. Vidare 

belyser författarna shoppingupplevelsen som den främsta fördelen hos fysiska 

återförsäljare i förhållande till e-handelsföretagen. Författarna poängterar de 

möjligheter som kunder har i en fysisk butik, exempelvis att kunna ta och känna på 

olika produkter samt prova dem. Viktigt här är även möjligheten för kunderna att 

kunna interagera med butikens personal samt få deras hjälp och service (Enders & 

Jelassi 2000; Baker et al. 1992; Puccinelli et al. 2009).      

 

Enders och Jelassi (2000) förklarar vidare att en anledning till att fysiska detaljister 

har undvikit att ta vara på internets möjligheter, sett till bland annat tillgänglighet för 

fler konsumenter, är att det finns en rädsla för vad som kallas kannibalisering av 

deras egna försäljning. Bultez, Naert, Gijbrechts och Abeele (1989) definierar 

kannibalisering inom detaljhandeln som den oro fysiska återförsäljare kan känna när 

man använder sig av två olika säljkanaler och vilken effekt det får på de olika 

avdelningarna. Pozzi (2013) menar precis som Biyalogorsky och Naik (2003) och 

Pauwels och Neslin (2015) att Internet kan bli en konkurrerande kanal till 

detaljisternas fysiska försäljningskanal. Eftersom internets expandering fortsätter att 

växa börjar nu fler och fler fysiska återförsäljare positionera sig för att börja använda 

båda kanalerna då företagen insett att om de inte kannibaliserar sig själva så är 

chansen stor att ett annat e-handelsföretag kommer och börjar konkurrera ut dem 

(Enders & Jelassi 2000).  

 

Levin, Levin och Heath (2003) förklarar att e-handelns fördelar består av 

tillgängligheten till information samt möjligheten av att lätt kunna jämföra olika 

varumärkens kännetecken. Levin et al. tillsammans med Dai, Forsythe och Kwon 
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(2014) menar att nackdelarna ligger i saknaden av personlig service, oförmågan att 

kunna inspektera och ta på produkten samt den oro om att lämna ut kredit och 

personliga uppgifter. Levin et al. (2003) menar vidare att det finns för och nackdelar 

med online och offline shopping sett till vad det är för sorts produkt som ska köpas. 

Författarna menar att de olika handelskanalerna skiljer sig åt i gynsammhet sett till 

vilken sorts produkt som säljs. High-touch produkter, exempelvis kläder, skiljer sig 

från low-touch produkter såsom flygbiljetter (Levin et al. 2003). Författarna menar 

att high-touch produkter såsom kläder bör kompletteras med god service vilket kan 

vara svårt att erbjuda online.  

 

3.3.2 Från Multikanal till Omnikanal 

Bell, Gallino och Moreno (2013) beskriver att Internet har medfört en betydande 

utveckling gällande hur återförsäljare ska agera på marknaden. Kostnader och de 

förmåner som delas individuellt i online- och offlinekanaler gör att återförsäljare har 

börjat se vikten av att fokusera på att utveckla och använda sig av omnikanaler. Bell 

et al. (2013) menar att en försäljningskanal inte kan förmedla all information som 

kunden kan tänkas vilja ha. Bell et al. (2013) förklarar att produkter som köps online 

saknar de fysiska egenskaperna i en köpprocess och medför konsekvenser för 

kundens beteende och företagets lönsamhet. Online-köp kan leda till ökade 

driftkostnader genom returer av varor eftersom kunden upplever en för stor avvikelse 

från vad de förväntade sig av varan och vad de fick. Bell et al. (2013) beskriver att 

deras studie visade på att tillämpningen av en miljö där företaget jobbar med 

omnikanaler gynnar återförsäljare, både i efterfrågan och utbud. De menar att 

införandet av ett showroom som komplement till företagets onlinekanaler ökade 

försäljningen och gav mer legitimitet till företaget samt att returerna av varorna blev 

mindre (Bell et al. 2013). Verhoef et al. (2015) menar att omnikanaler är ett bredare 

sätt att se på multikanaler eftersom perspektivet kräver att behandla samspelet mellan 

de olika kanalerna och varumärket samt integrationen med kunderna. Författarna 

menar att företagets beröringspunkter med kunden väcker frågor angående hur 

berörningspunkterna kan påverka varumärket och detaljhandelns prestanda (Verhoef 

et al. 2015). 

 

För att möta den utveckling som sker i konsumenters beteende i dagens digitala värld 

så har många detaljhandlare valt att initiera strategier för multikanaler (Verhoef et al. 

2015). Dholakia, Zhao & Dholakia (2005) anser att jobba med multikanaler kan ses 
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som ett av de mer effektiva sätten att möta dagens handelsmarknad. Författarna 

presenterar några fördelar med att bedriva en multikanal verksamhet och däribland 

skriver dem att de företag som bedriver både en online- och offlinekanal kan dra 

nytta från det värde som internet skapar. Detta genom att man som företag har ett 

existerande varumärke samtidigt som de har möjligheten att interagera med kunder i 

deras fysiska butiker (Dholakia et al. 2005). Genom vissa studier har det även visat 

sig att en konsument i genomsnitt handlar för  mer pengar om dem har möjligheten 

att hoppa mellan olika kanaler i jämförelse med företag som endast är verksamma i 

en kanal (Dholakia et al. 2005). Författarna förklara vidare att multikanaler skapar en 

långsiktig lojalitet genom att man förser kunder med olika shoppingalternativ som är 

bekväma för kunden. Detta i sin tur leder till en långsiktigt lyckad verksamhet. 

Zhang et al. (2010) förklarar att man som återförsäljare måste hitta ett sätt att sälja 

sina produkter utifrån hur kunderna vill köpa dem, vilket innebär att man måste 

uppmärksamma de nya framväxande segment som har annorlunda behov än tidigare 

segment. 

 

Zhang, Farris, Irvin och Kushwaha (2010) argumenterar för att införandet av en ny 

kanal som komplement till den ursprungliga kanalen bidrar till att man förbättrar sin 

operativa effektivitet samt även förbättrar fördelarna man förser kunderna med. 

Vidare lyfter Zhang et al. (2010) och Pantano och Viasssone (2015) fram ett företags 

möjlighet att öka sin lönsamhet som ett betydande motiv till att utveckla en strategi 

för multikanal. Ytterligare incitament är att man får tillgång till nya marknader utan 

att behöva öppna nya butiker på plats, samt att kundernas tillfredsställelse och 

lojalitet ökar som ett resultat av de erbjudanden de kan ta del av i den nya kanalen 

(Zhang et al. 2010; Pantano och Viassone 2015). Det kan även finnas svårigheter 

med att etablera en multikanal, vilket Zhang et al. (2010) menar kan vara operativa 

svårigheter då införandet av en ny kanal kräver att man har unika färdigheter och 

resurser för att effektivt sköta varje enskild kanal. Pantano och Viassone (2015) 

påpekar att det krävs mycket kunskap och tid för att hantera onlinekanaler, appar för 

mobiler samt de tekniker som man har i de fysiska butikerna för att engagera fler 

kunder. Förutom den tid och kunskap som krävs så är det väldigt dyrt att underhålla 

en onlinekanal samt tillhörande appar (Pantano & Viassone 2015). Zhang et al. 

(2010) menar även att återförsäljare som erbjuder en hög grad av service kan vara 
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motvilliga att addera en internetkanal då det är svårare att erbjuda samma typ av en 

service i en sådan kanal, och att det därav skadar varumärket. 

 

Pantano och Viassone (2015) menar att återförsäljare måste möta alla de nya 

shoppingkanaler som idag existerar på marknaden. Vidare menar författarna att man 

måste arbeta för att konsumenterna inte enbart nyttjar ens företag för att samla 

information om produkter och sedan slutför köpet hos en annan återförsäljare. 

Pantano och Viassone (2015) anser att svaret på detta problem är att man som företag 

börjar hantera och bedriva fler än en försäljningskanal. Vidare menar författarna att 

en fysisk kanal och en onlinekanal kompletterar varandra och ger konsumenterna 

värde exempelvis genom att man kan hänvisa till en vara online som inte finns i 

butiken samtidigt som kunden får interaktionen och tipsen från en säljare i butiken. 

Det vill säga att servicen online kompletterar den fysiska servicen och viceversa 

(Pantano & Viassone 2015).              

             

3.4 Showrooming  

 

3.4.1 Betydelsen av showrooming  

Författaren Sandrine Heitz-Spahn (2013) belyser att företag som använder sig utav 

multipla distributionskanaler idag är en norm snarare än ett undantag. Som tidigare 

diskuterat har teknologins avancemang inom detaljhandeln inneburit att multikanaler 

växer, vilket i sin tur har lett till att konsumenternas kanalval vid inköpssituationer 

har ökat (Heitz-Spahn 2013). Chiou, Wu och Chou (2012) menar att tillsammans 

med denna utveckling har även negativa aspekter identifierats och bland de negativa 

aspekterna återfinns showrooming. Heitz-Spahn (2013) beskriver showrooming 

genom att konsumenter kan dra nytta av fri tillgång till produkter från en 

detaljhandlare men sedan beställa eller köpa produkten hos en annan återförsäljare 

som erbjuder lägre pris. Mehra, Kumar och Raju (2012) menar att kunder drar nytta 

av en detaljhandlares informativa tjänster om en produkt då de senare köper 

produkten från detaljhandlare som erbjuder samma produkt, utan tjänsterna, men till 

ett lägre pris. Heitz-Spahn (2013) förklarar att fenomenet har uppstått på grund utav 

den ökade användningen av internet. 

 

Eftersom produktifieringen och pristransperensen, som möjliggjorts av 

onlinekanalerna, ökar har detta lett till att fysiska butiker utnyttjas och endast 
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används som ett showroom där butikerna i slutändan inte får ta del av det slutgiltiga 

köpet (Rapp et al. 2015). Författarna menar att eftersom kunder utnyttjar fysiska 

butiker för att samla in information om produkter för att sedan köpa dem i 

konkurrenternas säljkanaler har rollen som säljare blivit annorlunda och lämnat 

återförsäljare utan kunskap om hur de ska bemöta showrooming (Rapp et al. 2015). 

Heitz-Spahn (2013) poängterar precis som Van Baal och Dach (2005) att 

sannolikheten för showrooming ökar när personer söker information via 

onlinekanaler i jämförelse om det görs via andra kanaler. De flesta multikanaler 

innefattar en onlinekanal oavsett om det handlar om möjligheten att kunna söka 

information eller att man kan göra inköp via hemsidan (Verhoef et al. 2007). Genom 

detta har showrooming blivit en allt mer framträdande fråga och fenomen (Heitz-

Spahn 2013). Författaren menar vidare att på grund av att konsumenter kan nyttja 

olika kanaler när de söker information, utvärderar produkter och tillslut väljer att 

köpa en produkt så ökar chanserna att konsumenter hoppar mellan olika företag och 

deras kanaler.  

 

3.4.2 Konsekvenserna av showrooming i fysiska butiker  

Sett till detaljhandeln så är showrooming ett vanligt förekommande fenomen då 

företag inte kan ta betalt för olika serviceerbjudanden såsom tillgången till 

produktinformation (Van Baal & Dach 2005). Vidare menar författarna att det är 

svårt för företagen att skilja de konsumenter som nyttjar showrooming från dem som 

inte gör det. Van Baal och Dach (2005) förklarar att återförsäljare inte kan ta betalt 

för den service som erbjuds innan ett köp genomförs, exempelvis som att ta 

inträdesavgifter då den sortens service som återförsäljare erbjuder konsumenter är 

pragmatisk. Singley och Williams (1995) förklarar att fysiska butikers frontpersonal 

förser deras kunder med ett brett utbud av service både före och efter köp. Den 

servicen som erbjuds finns tillgänglig vare sig kunderna vill ha den eller inte men 

som en konsekvens så läggs priset för servicen på produktkostnaden (Singley & 

Williams 1995). Ett annat villkor för showrooming i detaljhandeln är att det finns 

mer än en återförsäljare utav produkten (Van Baal & Dach 2005). Författarna menar 

vidare att sannolikheten för showrooming ökar när olika återförsäljare erbjuder olika 

typer av service, exempelvis skillnaden mellan lågprisvaruhus, onlinebutiker och 

traditionella butiker.  
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Shin (2007) argumenterar för att showrooming inte enbart är ett problem som 

minskar lönsamheten för återförsäljare som erbjuder service innan ett köp 

genomförs. Shin (2007) menar att det även går att dra nytta av denna trend eftersom 

kunden i första hand besöker butiken för att uppleva varan och ta del av den service 

som företaget erbjuder. Därav kan man locka till sig kunder genom olika 

serviceerbjudanden som inte andra återförsäljare kan erbjuda och därigenom skapa 

en typ av “lock-in” (Shin 2007). Wu, Ray, Geng och Whinston (2004) beskriver att 

information är värdefullt för kunden när de ska göra sina köpbeslut. Författarna 

menar att även om showrooming är ett problem som inte kommer försvinna för 

fysiska butiker, kan förmedlingen av information i den fysiska miljön leda till ett köp 

i butiken (Wu et al. 2004). Genom att den fysiska butiken förmedlar information 

genom deras personal, kan företaget positionera sig som en förmedlare av hög 

service vilket i sin tur värdesätts av kunderna (Wu et al. 2004). Shin (2007) erkänner 

dock att man inte enbart kan betrakta showrooming utifrån positiva aspekter. Om 

kostnaden för att sälja en produkt är mycket hög bör man som återförsäljare finna ett 

sätt som får showrooming att minska (Shin 2007). 

 

3.4.3 Bemötandet av showrooming 

Floor (2006) menar att återförsäljare inte kan nöja sig med att möta kunders 

förväntningar, utan de måste överträffa förväntningarna. Återförsäljare borde skapa 

en rolig och enkel butiksmiljö (Floor 2006). Författaren menar vidare att 

återförsäljare måste differentiera sig för att ha möjlighet att möta sina konkurrenter 

på marknaden. För att överleva måste man kunna erbjuda kunderna något mer än 

bara produkter (Floor 2006). Konsumenter söker inte enbart produkter utan de söker 

även efter en butiksupplevelse (Floor 2006; Verhoef et al. 2009). Floor (2006) samt 

Grewal et al. (2009) argumenterar för att de som kommer ta den ledande rollen inom 

detaljhandeln är de som antingen erbjuder produkter till lägsta pris alternativt dem 

som förser konsumenterna med en unik differentiering som i sin tur blir till en 

konkurrensfördel på marknaden. Författarna menar att återförsäljarna måste bygga en 

emotionell relation med sina konsumenter och skapa ett mervärde. 

 

Kucuk och Maddux (2010) samt Rejón-Guardia och Luna-Nevarez (2017) 

presenterar olika förslag för fysiska butiker för att möta konsekvenserna som uppstår 

av showrooming. Författarna poängterar att det är viktigt att man gör kunden 

uppmärksam på det värde man förser dem med genom sin service, samt varför denna 
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service inte går att få genom onlinekanaler exempelvis (Kucuk & Maddux 2010; 

Rejón-Guardia & Luna-Nevarez 2017). Vidare menar Kucuk & Maddux (2010) att 

man bör fokusera på att lyfta fram de framtida fördelar i form av service som 

kunderna kan erhålla efter deras köp är genomfört. En annan viktig aspekt är att man 

hela tiden utvecklar sin affärsmodell för att hålla jämna steg med internet, för att 

möta de nya behov och efterfrågningar som kunderna har (Kucuk & Maddux 2010).  

 

3.5 Teorins roll och betydelse 

Samtliga avsnitt inom teorin fyller en funktion vid vår presenterade analys, men 

skiljer sig i vilken utsträckning de används. Huvudfokus i denna studie är 

kundupplevelser, varav det föll sig naturligt att denna del presenteras i inledningen 

av vårt teoriavsnitt. Vidare är studien avgränsad till fysiska butiker och därav 

presenteras teori om detta ämne för att ge läsaren en förståelse för varför denna 

försäljningskanal är av intresse i hänseende till kundupplevelser och den rådande 

trenden showrooming. I vår analys läggs tyngd vid avsnittet om kundupplevelser 

samt avsnittet om showrooming, och som ett resultat är de två avsnitten mer 

omfattande än vårt avsnitt om fysiska butiker. Detta med tanke på hur vårt syfte och 

forskningsfrågor är utformade.  

 

Teorin som existerar gällande Customer Experience Management är väl utvecklad 

och ett flertal framstående forskare har behandlat ämnet. Ämnet är brett och tillåter 

flera olika infallsvinklar, vilket även speglar sig i teorin vi presenterat. Teorin 

angående fysiska butiker är rik, och i denna studie fokuserar den i huvudsak på de 

fördelar en fysisk butik medför som försäljningskanal. Vidare görs jämförelser med 

de försäljningskanaler som möjliggjorts genom teknologins utveckling, för att 

därigenom få ett bredare perspektiv. Eftersom showrooming är ett förhållandevis nytt 

begrepp är teorin inom detta ämne tämligen smalt. Tidigare teori har i huvudsak 

behandlat hur kunder åker snålskjuts på den service företag erbjuder gratis och som 

sedan inte får ta del av de inkomster som genereras av det slutgiltiga köpet. Teorin 

tar inte hänsyn till vilka försäljningskanaler som nyttjas vid detta beteende. 

Showrooming syftar specifikt på försäljningskanalerna fysisk butik och e-handel, 

varav teorin som behandlar denna trend är relativt ny. Därav är författarna inte 

överens om hur man bemöter trenden på bästa sätt, samt om den bör betraktas som 

ett hot alternativt en möjlighet för fysiska butiker. 
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4 Beskrivning av fallföretag 
Den 31 december 2015 gick kontraktet ut mellan företaget JC Sverige AB och deras 

franchisetagare där merparten av franchisetagarna valde att inte förnya kontraktet 

(Olsson 2015). I en intervju med Affärsliv24 berättar tidigare ägaren av en JC butik 

Chris Lejarp att de olika butiksägarna och franschiseägaren Denim Island Group har 

suttit i långa förhandlingar där man inte har kommit överens och man har därför valt 

att inte skriva nya kontrakt (Olsson 2015). Chris Lejarp berättar vidare att det var 

många butiker som inte varit helt nöjda med JC utan butiksägarna har ansett att de 

inte fått valuta för pengarna samt att de har haft synpunkter på sortimentet (Olsson 

2015). Istället gick de tidigare 20 franschisebutikerna samman och startade 

tillsammans en frivillig fackkedja som döptes till Jeansbolaget (Olsson 2015). Många 

varumärken finns kvar sen tidigare men man har även välkomnat in nya, man har gått 

samman och startat ett gemensamt inköpsbolag vilket skapar möjlighet att påverka de 

egna butikerna i större utsträckning (Olsson 2015).  

 

Efter avhoppet från JC har Jeansbolaget lyft både sin försäljning och lönsamhet och 

siktar på att växa ännu mer i framtiden (Dyrberg Skog 2016). Vidare skriver Dyrberg 

Skog (2016) att företaget har haft en försäljningsökning med 13,7% med högre 

vinster och färre prisnedsättningar. Michael Eckernäs (Personlig intervju 2017-04-

26) förklarar att Jeansbolaget är en frivillig fackkedja, vilket innebär att varje butik 

ägs av en enskild ägare. Ägarna har beslutat att skriva avtal med varandra att arbeta 

under namnet Jeansbolaget säger Michael. De har en ledningsgrupp som äger 

Jeansbolaget i Sverige AB och medlemmarna i denna grupp är de franschisetagare 

som startade projektet att bryta sig loss ur JC fortsätter Michael att förklara.Vidare 

beskriver Michael att Jeansbolaget anlitar konsultföretag för marknadsföring och för 

utformandet av webbsidan, samt en bokföringskonsult som hjälper Jeansbolaget i 

Sverige AB. Dyrberg Skog (2016) menar att det inte finns några anställda i 

Jeansbolaget i Sverige AB utan företaget har delat upp ansvaret på olika områden 

mellan medlemmarna. Butikerna samarbetar med inköp och marknadsföring och 

betalar en serviceavgift för de gemensamma tjänsterna men är separata bolag 

(Högmark & Wickmark 2016). På längre sikt vill butikerna omprofilera sig efter 

deras lokala behov (Angelin 2015). Jeansbolaget har idag en hemsida som är till för 

att kunna kontakta de olika butikerna samt läsa om olika skötselråd (Jeansbolaget 

2017). Hemsidan fungerar inte som en försäljningskanal. 
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5 Teoretisk och empirisk analys  
I detta kapitel presenteras empiriskt material med en teoretisk och empirisk analys. 

Det empiriska materialet presenteras tematiskt, det vill säga våra resultat från våra 

sju  intervjuer presenteras kontinuerligt tillsammans med en teoretisk analys. 

Inledningsvis diskuteras områden inom CEM, följt av Fysiska butiker och dess 

värdeskapande samt etableringen av en kompletterande försäljningskanal. Slutligen 

diskuteras de konsekvenser Showrooming medför till fysiska butiker samt hur fysiska 

butiker kan hantera dem. 

 

Vi valde att presentera det empiriska materialet och analysen tillsammans för att 

undvika möjliga upprepningar samt hålla ämnet intressant, vilket förespråkas av 

Backman (2016). I detta kapitel lämnar vi teorin delvis och rör oss mot ett induktivt 

angreppssätt då kapitlet är empiriskt framtaget. Eftersom intervjuerna har utförts med 

utgångspunkt till klädbranschen, hänvisas allt empiriskt material till denna bransch. 

Det innebär att alla svar och uttalanden som erhållits från respondenterna syftar till 

klädbranschen genom hela kapitlet. Respondenterna presenteras nedan: 

 

 Michael Eckernäs, Butiksägare och ansvarig för kassasystemet  i 

Jeansbolaget i Sverige AB, Karlskrona  

 Lars Bergman, Butiksägare och ordförande i Jeansbolaget i Sverige AB, 

Gävle  

 Victor Melin, Butiksägare och med i inköpsgruppen i Jeansbolaget i Sverige 

AB , Löddeköpinge 

 Jonas Hardeberg, Butiksägare och kassör i Jeansbolaget i Sverige AB, 

Tranås  

 Victoria Rosengren, säljare och med i inköpsgruppen i Jeansbolaget i Sverige 

AB , Oskarshamn 

 Tobias Frick, Butiksägare och VD i Jeansbolaget i Sverige AB, Oskarshamn 

och Västervik.  

 Christian Wiberg, Butiksägare av Jeansbolaget, Kalmar 
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5.1 Customer Experience Management  

 

5.1.1 Butikens sociala miljö och personalens betydelse  

Vid frågan om vilken betydelse personalen inom butiken har för att skapa en 

tillfredsställande upplevelse för kunden belyser samtliga respondenter att personalen 

är av ytterst hög betydelse. Respondenterna anser att personalen är en betydande 

faktor för den framgång som företaget uppnått. Vidare är det genomgående hos 

samtliga respondenter att den tillfredsställelse kunden uppfattar i butikerna till stor 

del beror på det servicemöte som personalen tillhandahåller, vilket stämmer överens 

med de resultat som presenterats av Baker et al. (1992). 

 

Michael Eckernäs (Personlig intervju 2017-04-26) förklarar att man i första hand 

måste få kunden att känna sig välkommen i butiken och att de känner sig sedda. 

Vidare menar han att kunderna skiljer sig i fråga om den hjälp de kräver, då en del 

kunder hellre kollar runt själva. När de väl ber om hjälp är det viktigt att de känner 

sig bekväma med att fråga, samt att kunderna då får all den hjälp personalen kan 

erbjuda. Även Lars Bergman (Skypeintervju 2017-04-27) säger att det är viktigt att 

man har ett lättsamt bemötande gentemot kunden för att de ska känna sig 

välkomnade. Vidare menar han att den personliga försäljningen och servicemötet i 

butiken är bland de viktigaste delarna inom företagets marknadsföring. Victor Melin 

(Skypeintervju 2017-05-09) menar att de hela tiden jobbar för att skapa en familjär 

känsla hos både personal och ut mot kunder. Vidare förklarar Victor; “En bra 

personlig service till kunderna är allt”, och att detta är en av de ingredienser som är 

grunden till framgång. Victoria Rosengren (Skypeintervju 2017-05-03) säger att man 

aldrig får glömma bort kunden, trots att kunden till en början inte vill ha hjälp. Hon 

tror att trots att vissa kunder är tillbakadragna så vill alla i grund och botten ha ett 

personligt bemötande.  

 

Baker et al. (1992) och Bitner (1992) menar att kundens känslostämning i hög grad 

påverkas av butikens sociala miljö och det bemötande de får av servicepersonalen 

inom butiken. De beskrivningar vi tagit del av från respondenterna angående 

personalens roll i att skapa en upplevelse för kunden överensstämmer med vad Baker 

et al. (1992), Bitner (1992) och Verhoef et al. (2009) framför gällande personalens 

betydelse i en servicemiljö.   
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Lars Bergman lyfter fram det mervärde man kan erbjuda kunden genom den service 

man hela tiden jobbar med. Lars menar att deras gratis uppläggning av jeans är just 

en sådan fördel, vilket Michael Eckernäs även menar blir till en konkurrensfördel 

med tanke på att denna typ av service är gratis inom Jeansbolaget. Även Tobias Frick 

(Personlig intervju 2017-05-04) belyser möjligheten för kunderna att få sina jeans 

upplagda som den största fördelen de kan erbjuda sina kunder. Victoria Rosengren 

belyser att den sociala biten är av stor betydelse och att man hela tiden arbetar aktivt 

med kundrelationer. Hon förklarar vidare att de hela tiden siktar på att ge kunden en 

positiv känsla och ett mervärde när de besöker butiken, samt att de även försöker 

överträffa kundens förväntningar. Jonas Hadeberg (Skypeintervju 2017-05-02) 

menar att den sociala biten inom butiksmiljön spelar en stor roll i att ge kunden en 

positiv upplevelse. Vidare menar han att det ska vara roligt att besöka deras butik och 

att personalen i hög utsträckning påverkar denna känsla genom sitt bemötande och 

interaktion med kunden. 

 

Raynold och Beatty (1999) och Puccinelli et al. (2009) poängterar att kundens 

tillfredsställelse med personal och företag ökar när de uppfattar och får ta del av 

funktionella och sociala fördelar. Butikernas gratis uppläggning av jeans kan 

betraktas som den funktionella fördelen som beskrivs av Raynold och Beatty (1999) 

och Puccinelli et al. (2009). Precis som Raynold och Beatty (1999) och Puccinelli et 

al. (2009) beskriver respondenterna de sociala fördelarna som viktiga i hänseende till 

kundens tillfredsställelse. 

 

Christian Wiberg (Personlig intervju 2017-05-03) tycker att de positiva känslor 

kunden har mot företaget främst speglar sig i att de har väldigt många återkommande 

kunder. Han menar att de återkommer på grund av den service som personalen i 

butiken erbjuder. Även Victoria Rosengren menar att de får positiv feedback från 

sina återkommande kunder som ett resultat av den service de erbjudit. Vidare menar 

hon att Jeansbolaget har ett genomgående bra rykte då kunder även lyfter fram 

servicen de fått i andra Jeansbolaget butiker. Michael Eckernäs, tillsammans med 

övriga respondenter, säger att man även märker av en positiv word-of-mouth hos 

kunderna som besöker dem, då flera av kunderna besöker dem på grund av att de 

tagit del av information från andra kunder. Christian Wiberg och Victor Melin menar 

att det bland annat handlar om kunskap gällande sortimentet och de varumärken som 
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ingår där, vilket man märker att kunderna sprider vidare till andra kunder. Jonas 

Hardeberg lyfter fram den positiva andan som finns hos kunderna och hur denna 

sprider sig mellan kunderna. Tobias Frick säger att kunder som inte besökt dem på 

länge har kommit tillbaka till butiken som ett resultat av att deras vänner pratat gott 

om Jeansbolaget.  

 

En aspekt som lyfts fram av Raynold och Beatty (1999) är att de positiva känslor 

som kunden har gentemot personalen även kan överföras till positiva känslor 

gentemot hela företaget. Respondenterna är eniga med Raynold och Beatty (1999) att 

ett bra servicemöte leder till att hela företaget uppfattas som positivt. 

Respondenternas svar kan även ses synonyma med vad Tsiros och Parasuraman 

(2006) säger gällande att kundernas bild av företaget till stor del bildas genom 

kundernas interaktion med personalen. Vidare ligger respondenternas svar i linje med 

vad Raynold och Beatty (1999) säger angående att kundens positiva känslor mot 

företaget även sprider sig till andra människor i deras närhet. Verhoef et al. (2009) 

och Grewal et al. (2009) poängterar att den kunskap kunder erhåller genom deras 

interaktion med företaget även har en förmåga att sprida sig till andra kunder och att 

detta kan visa sig vara värdefullt för ett företag. Vad för känslor och kunskaper som 

kunderna sprider vidare till andra kunder skiljer sig åt vid respondenternas svar, då 

det dels är den service Jeansbolaget erbjuder och även information om deras 

sortiment.  

 

Lars Bergman tillsammans med övriga respondenter menar dock att Jeansbolaget är 

en butik för alla och att målgruppen i princip sträcker sig från tonåringar till 

pensionärer. Det respondenterna säger sig vara stolta över är deras kunskap och 

sortiment av jeans, vilket de även vill förmedla till sina kunder. Michael Eckernäs 

menar att det är här man kan se ett gemensamt intresse hos kunderna, vilket är 

intresset för jeans och mode. Tobias Frick menar även han att det alltid varit ett 

gemensamt intresse för jeans hos deras kunder men att det idag rör sig mer mot ett 

samlat intresse för hela sortimentet och den service företaget erbjuder.  

Verhoef et al. (2009) förklarar att man som företag kan dra nytta av att locka till sig 

likasinnade kunder då kunderna delar den butiksmiljö de befinner sig i. Som Verhoef 

et al. (2009) och Gentile et al. (2007) förespråkar kan ett gemensamt intresse hos 

kunderna ge en positiv köpupplevelse och en känsla av samhörighet. 
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Respondenternas svar kan till viss del kopplas till ovanstående teori men det går inte 

urskilja någon uttalad strategi hos respondenterna att locka till sig specifika 

kundsegment. Utöver det allmänna intresset för jeans och mode går det inte urskilja 

något gemensamt intresse.   

 

5.1.2 Butiksatmosfärens roll inom kundupplevelsen 

Det argumenteras för att butiksatmosfären är en viktig del i alla butiker (Verhoef et 

al. 2009). Lars Bergman (Skypeintervju 2017-04-27) och Tobias Frick (Personlig 

intervju 2017-05-04) menar att butikerna eftersträvar att kännas välkomnande och 

ordningsamma för att kunderna ska få en bra upplevelse. Victoria Rosengren (Skype 

intervju 2017-05-03) säger att kunderna får en positiv och god känsla när de besöker 

hennes butik, vilket kunderna även bekräftar för henne när de besöker butiken. 

Vidare menar hon att det är en övergripande stämning i butiken som är social och 

trevlig, vilket kan härledas till vad Ainsworth och Foster (2017) säger angående att 

ge kunden ett hedonistiskt värde. Christian Wiberg (Personlig intervju 2017-05-03) 

lyfter fram att det är viktigt att kunden enkelt ska hitta det den söker och att det ska 

vara lätt att navigera sig runt i butiken. Victor Melin (Skypeintervju 2017-05-09) 

talar för att atmosfären ska vara ren och städad för att kunden därigenom ska hitta 

och se alla varor enkelt, vilket ligger i linje med det Borges et al. (2013) och Parsons 

och Ballantine (2010) lyfter fram gällande en funktionell atmosfär. Michael Eckernäs 

säger att man inom butiksatmosfären jobbar mycket med att marknadsföra sina 

produkter och att kunden enkelt och snabbt ska hitta de produkter de söker efter. 

Vidare menar han dock att kunden även ska känna att upplevelsen inom butiken ska 

vara rolig för kunden och ge något mer än bara en produkt i handen. Christian 

Wiberg menar att det är en stor fördel om kunden känner att atmosfären bidragit till 

att kunden får en upplevelse som inte enbart är av funktionell art men att fokus ligger 

på att säkerställa en städad och ordningssam atmosfär. Alla respondenter förutom 

Christian poängterar att atmosfären ska kännas inbjudande och rolig för att ge 

kunden ett värde utöver den produkt de får med sig hem. Tobias Frick berättar; “Det 

är inte bara värdet i påsen som ligger på disken med jeansen och skjortan som är av 

betydelse utan det är värdet som vi skapar i butiken. Det ska vara en köpupplevelse 

helt enkelt.”  

 

Borges et al. (2013) och Parsons och Ballantine (2010) menar att atmosfären skiljer 

sig i hänseende om den är hedonisk eller funktionell. Respondenterna är överens om 
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att atmosfären har inslag av både det hedonistiska och det funktionella. Victor Melin, 

Michael Eckernäs och Christian Wiberg betonar den funktionella atmosfären i en 

högre utsträckning än Victoria Rosengren och Tobias Frick som lutar sig mer mot 

den hedoniska atmosfären. Borges et al. (2013) och Parsons och Ballantine (2010) 

poängterar att det är viktigt att man förstår de två typer av atmosfärer och vad det är 

man vill förmedla till sina kunder genom atmosfären. Vidare kan respondenternas 

svar kopplas till Ainsworth och Foster (2017) teori gällande att butikens layout kan 

förmedla både ett funktionellt och hedoniskt värde. 

Turley och Chebat (2002) argumenterar för att man kan designa miljön inom sin 

butik på tre olika sätt vilket är central kontroll, decentraliserad kontroll samt en 

blandning av de två. Samtliga respondenter säger att man i dagsläget utformar 

butiksmiljön på lokal nivå och att butikerna på egen hand får anpassa sin butik efter 

deras behov. Michael Eckernäs berättar; ´´Efter vårt uppbrott från JC så det har varit 

en väldigt bra utveckling då vi kunnat styra upp vårt sortiment och anpassa butiken 

på lokal nivå.´´ Lars Bergman menar att man tidigare varit hårt styrda centralt från 

JC men att man nu har ett upplägg där man i hög utsträckning styr sig själva. Jonas 

Hadeborg (Skypeintervju 2017-05-02) fortsätter på samma linje; “En stor fördel vi 

har är att vi kan styra mer lokalt, till skillnad från ett helägt koncept där de har en 

anställd butikschef. Jag tror att vi har ett större engagemang eftersom vi äger 

butikerna själva och hela tiden driver butikerna framåt för att vara bäst.”  Victor 

Melin upplever att man har en stor fördel av att själv sköta inköpen då det underlättar 

för hur man sedan bygger upp designen inom butiken. Han menar att det därigenom 

är lättare att skapa en bra atmosfär i butiken, till skillnad om man inte hade haft 

någon större kontroll över de varor som kommer in till butiken. Respondenternas 

svar ligger i linje med de fördelar Turley och Chebat (2002) lyfter fram av att 

anamma ett mer decentraliserat tankesätt, där man kan ta vara på mer lokala teman 

och samtidigt anpassa sig efter sina kunders behov. Vidare menar Turley & Chebat 

(2002) att man är närmare slutkunden på lokal nivå och att ledningen har begränsad 

kunskap om kundernas preferenser.  

 

Turley och Chebat (2002) argumenterar dock även för att anamma ett centralt 

tankesätt och menar då att det ibland krävs en central kontroll för att butiksmiljön ska 

bli tillfredsställande genom hela kedjan. Respondenterna förklarar att man arbetar 

med att ta fram ett gemensamt butikskoncept som ska lyfta fram Jeansbolagets 
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identitet och skapa en gemensam känsla hos alla butiker. Jonas Hadeborg berättar; 

“Vi är färdiga och har tagit fram ett helt nytt butikskoncept tillsammans med en liten 

arkitekturbyrå i Göteborg. Så nu i höst räknar vi med att börja rulla ut detta nya 

koncept så att butikerna kan ändra sin kassamiljö och provrumsmiljö exempelvis, för 

att få en gemensam identitet av Jeansbolaget. Vi har ju flera intressenter som vill 

öppna Jeansbolagetbutiker och då kan det vara någon som kommer till en tom lokal. 

Därav måste vi ha ett färdigt koncept att erbjuda de nya butikerna. Vi måste få en 

egen identitet.” Vidare menar Jonas att denna förändring är nödvändig för att 

Jeansbolaget ska få en starkare position på marknaden. Trots att man är enskilda 

franschisetagare menar respondenterna att det finns en vilja att gemensamt skapa en 

tydlig känsla av vad Jeansbolaget representerar. Tobias Frick fortsätter att förklara; 

“Vi håller på att utveckla ett koncept, en butiksmiljö som vi tycker komma sätta oss 

mer på kartan. Och det kommer andas Jeansbolaget.” Även Victoria Rosengren 

säger att man väntar på det skyltmaterial som ska förmedla en gemensam bild av 

Jeansbolaget,och erkänner att detta är ett område där det behövs förbättringar med 

tanke på att det ser olika ut om man jämför butik till butik. Hon betonar att materialet 

är viktigt för att förmedla ett proffsigt intryck till kunderna.   

 

Det går att urskilja ett blandat tillvägagångssätt gällande kontrollen över butiken och 

miljön inom den. Respondenterna är överens om att sortimentet med fördel får en 

mer decentraliserad kontroll där man anpassar sig efter lokala behov. Vid skyltning 

och identitetsskapande förespråkar respondenterna en mer central kontroll för att 

samma budskap ska förmedlas genom alla butiker. Turley & Chebat (2002) 

poängterar att ett blandat tillvägagångssätt gällande kontroll är ett alternativ som med 

fördel kan anammas för att tillgodose olika behov som finns inom en 

företagsorganisation. 

 

5.1.2.1 Visual Merchandising 

Law et al. (2012) argumenterar för att Visual Merchandising kan framkalla en positiv 

emotionell respons hos kunden samt påverka kundens köpbeteende. Samtliga 

respondenter säger att de arbetar aktivt med Visual Merchandising dagligen och att 

det är av stor betydelse för att kunden ska attraheras av butikens innehåll. Michael 

Eckernäs (Personlig intervju 2017-04-26) förklarar; “Vi är duktiga på att jobba med 

varorna och att kunderna uppskattar det sortiment vi har, och därigenom stärker vi 

Jeansbolaget som varumärke. Som symbol.” Lars Bergman (Skypeintervju 2017-04-
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27) poängterar att det i första hand är deras produktvarumärken de vill förmedla 

genom sin Visual Merchandising. Vidare säger han att de hela tiden eftersträvar att 

ha en levande butik varav det är nödvändigt att man hela tiden arbetar med detta. 

Även Tobias Frick (Personlig intervju 2017-05-04) menar att det är ett stort fokus på 

produkterna inom butiken och att man vill uppmärksamma kunden på de varumärken 

man representerar. Victor Melin (Skypeintervju 2017-05-09) säger att man vill skapa 

en röd tråd genom sin butik hela vägen från skyltfönstret till nödutgången i slutet av 

butiken. Vidare menar han att presentationen av varorna i butiken är av stor vikt då 

det hela tiden måste finnas en tanke bakom presentationen, vilket han menar kan vara 

i färgskalor exempelvis. Respondenternas svar ligger i linje med det Kerfoot et al. 

(2003) och Mehta och Chugan (2013) säger angående att produkternas presentation 

är av stor betydelse.  

 

Michael Eckernäs menar att man hela tiden måste förändra utseendet i butiken och 

framhäva produkterna på nya sätt för att de ska sticka ut och uppmärksammas av 

kunden. Jonas Hardeberg (Skypeintervju 2017-05-02) anser även han att 

exponeringen av produkterna i butiken är av yttersta vikt, och att skyltning inom 

butiken kan framhäva produkter på olika sätt. Victor Melin menar att det bör ske en 

omskyltning av varorna minst var tredje vecka för att produkterna ska få nytt liv och 

väcka intresse hos kunderna, och Tobias Frick menar även han att en omskyltning 

var tredje vecka är viktigt. Lars Bergman betonar att man lägger stor vikt vid att lyfta 

fram de varumärken man representerar och att man hela tiden vill förse kunden med 

ett nyhetsvärde. Respondenterna menar att det är ett övervägande fokus på att 

förmedla produktvarumärkena man säljer i butiken och att företagets varumärke 

kommer i andra hand. Michael Eckernäs säger att; “Jeansbolaget är bara ett namn 

över dörren, det är kläderna vi säljer” på frågan om vad de vill förmedla genom sin 

Visual Merchandising. Victor Melin säger sig vara osäker på om de egentligen 

förmedlar varumärket Jeansbolaget överhuvudtaget och att produkterna ligger i 

framkant hela tiden.  

 

Park et al. (2015) betonar att man genom Visual Merchandising kan differentiera 

produkterna och varumärken gentemot konkurrenter som har liknande produkter i sitt 

sortiment. Vidare menar Kerfoot et al. (2003), Mehta och Chugan (2013) och Park et 

al. (2015) att man genom sin Visual Merchandising dels kan förmedla sina produkter 
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men även förmedla sitt egna varumärke vilket till viss del stämmer överens med 

respondenternas svar. Skillnaden ligger i att respondenterna har ett större fokus på 

produkterna och att varumärket inte förmedlas i lika stor utsträckning.   

 

5.1.2.2 Sinnesmarknadsföringens roll i fysiska klädbutiker  

Vid frågan som behandlade sinnesmarknadsföringens roll i en klädbutik berätta 

Michael Eckernäs (Personlig intervju 2017-04-26) att sinnesmarknadsföring inte är 

något dem har tänkt särskilt mycket på utan att de jobbar efter den erfarenhet 

personalen har om vad som funkar i butikerna. Musiken som spelas i butiken är 

något dem försöker hålla relativt blandad sett till både genre och ålder. Tobias Frick 

(Personlig intervju 2017-05-04) lyfter fram hörselns roll i butikerna och säger; “Om 

man tittar på de fem sinnena så är det synen och hörsel vi jobbar med. Vi ska testa 

ett nytt koncept med hjälp av företaget Royalstream för att se till att spela rätt musik 

som kunderna i våra butiker tycker om” Han beskriver att musiken är något som kan 

påverka kundernas intentioner att stanna i en butik. Victoria Rosengren 

(Skypeintervju 2017-05-03) förklarar att synen är det sinnet som är viktigast 

eftersom det är genom det sinnet man får ett första intryck av butiken. Victoria 

påpekar att sinnesmarknadsföring är viktigare än man tror och även hon nämner att 

man ska testa att köra specialanpassad musik i deras butik i Oskarshamn med hjälp 

av företaget Royalstream. Vidare tror hon att sinnesmarknadsföring kommer komma 

mer och mer som en strategi som butiker kommer nyttja. Christian Wiberg (Personlig 

intervju 2017-05-03) anser precis som Victoria att synen är det första sinnet företaget 

anpassar sina butiker efter. Vidare talar Christian i sin tur om vikten av att ha en 

behaglig temperatur i sina butiker då jeans är ett plagg som kan vara jobbigt att testa, 

framförallt på somrarna. Det vill säga att det är viktigt att det inte är för varmt i 

butikerna utan man strävar efter en behaglig temperatur i provrum och butikerna 

generellt.  

 

Jonas Hardeberg (Skypeintervju 2017-05-02) förklarar att sinnesmarknadsföring inte 

är något som de jobbar aktivt med i deras butiker, men att en tanke har gått till 

musiken som spelas i butikerna. Han berättar; ”Ser man till det visuella så jobbar vi 

ju med Visual Merchandising sett till både hur varorna presenteras men också 

inredningen så att kunden upplever en hemtrevlig miljö när de besöker butikerna”. 

Lars Bergman (Skypeintervju 2017-04-27) lyfter fram att de vill ha musik i butiken 

som passar de flesta eftersom de har en så pass bred målgrupp och säger; 
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“Jeansbolaget är en butik för alla”. Victor Melin (Skypeintervju 2017-05-09) 

belyser även betydelsen av att ha en tilltalande butik rent visuellt och att det är viktigt 

att tänka igenom den musik som spelas så att den tilltalar en majoritet av ens kunder. 

Sett till respondenternas svar kring det visuella sinnet så stämmer svaren överens 

med teorin Hultén (2011) presenterar om att synen är det sinnet som möjliggör att få 

nya intryck i miljön och att synen behandlar faktorer som leder till att kunden stannar 

längre och undersöker varorna. Vidare går respondenternas svar och attityd gentemot 

ljudsinnets betydelse i samklang med teorin De Nora och Belcher (2005) 

argumenterar för, om att ljud påverkar kundens beteende i en butiksmiljö och att 

musiken har en betydelse för olika kunder. Även Soars (2009) talar för att musiken 

har varit en kraft som har en inverkan på kundens beteende och känslor. 

 

Den enda respondenten som tog upp ett sinne utöver synen och hörseln var Christian 

Wiberg som nämnde känselsinnet sett till att man bör tänka på den temperatur man 

har i butiken, och säger; “Det är väldigt viktigt att ha en behaglig temperatur i 

butiken, framförallt under månaderna kring sommaren. Vi som säljer jeans borde 

inte ha det för varmt, det måste vara svalt i butiken så att kunderna känner sig 

benägna och bekväma till att vilja prova kläderna”. Christians åsikter har 

anknytning till Parsons (2011) som belyser vikten av att fysiska butiker inte enbart 

bör fokusera på att tillfredsställa kunders visuella sinne utan även att faktorer som 

lukt, musik, temperatur stärker upplevelsen i butiken.  

 

5.1.3 Sortiment 

MichaeI Eckernäs (Personlig Intervju 2017-04-26) förklarar att en stor anledningen 

till avhoppet från JC berodde på att JC inte kunde leverera det sortiment som 

butikerna ville ha. Han menar att efter avhoppet fria händer inom butikerna att 

sammanställa egna sortiment vilket har lett till positiva ekonomiska resultat. “Så det 

har varit en väldigt bra utveckling då vi kunnat styra upp vårt sortiment och anpassa 

det på lokal nivå” berättar Michael. Lars Bergman (Skypeintervju 2017-04-27) 

menar att de har bytt ut JC interna lager mot flera stycken externa leverantörer vilket 

har resulterat i ett bredare, mer intressant sortiment för kunderna. En stor framgång 

menar Lars är att de kan lägga små startordrar för att sedan genomföra 

kompletteringsköp i säsong för att slippa rea i så stor utsträckning som möjligt. Jonas 

Hardeberg (Skypeintervju 2017-05-02) säger; “Vi har kommit åt bättre och fler 

varumärken som är starka. Starka varumärken. Vi är ju vana historiskt sett att sälja 
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stora volymer och nu har vi hittat varumärken för att sälja stora volymer”. 

Respondenternas svar går i linje med teorin Leone et al. (2006) samt Buil et al. 

(2013) presenterar om sortimentets roll gällande att attrahera kunder. 

 

Victoria Rosengren (Skypeintervju 2017-05-03) förklarar att de erhåller både lite 

billigare varumärken men även dyrare varumärken. “Vi riktar oss åt en hel familj 

och en god blandning av varumärken i olika prissegment. Kunden vill kunna köpa 

något lite billigare och lite dyrare” säger Victoria. Även hon menar att sortimentet 

är väldigt intressant för kunden eftersom det är så brett och menar; “Vi har tidigare 

saknat lite dyrare varumärken som Morris och Gant men nu har vi tagit in det i 

sortimentet”. Christian Wiberg (Personlig Intervju 2017-05-03) förklarar att 

sortimentet är en stor anledning till den framgång företaget har haft. Han menar att 

tack vare den frihet butikerna besitter angående sortiment kan de lätt fylla butiken 

med det lokala behov som behövs samt svara på lokala trender. Tobias Frick 

(Personlig Intervju 2017-05-04) säger; “Vi har kunnat anpassa våra sortiment till 

kundens behov mer och att vi väljer sortimentet själva istället för att vi får allting 

skickat”. Han förklarar att de har haft ett bra avtal med Bestseller, vilket har lett till 

en trygghet i form av ett stadigt grundsortiment som kompletteras av flera externa 

varumärken. Victor Melin (Skypeintervju 2017-05-09) menar också att utbytet av 

sortimentet är en stor anledning till att företaget har haft framgång. “Nu istället har 

vi en blandning av lite billigare märken som är en stadig grund och sedan har vi lite 

dyrare varumärken också” säger Victor. Teorin som presenteras av Verhoef et al. 

(2009), Morales et al. (2005), Kahn och Wansink (2004) och Mantrala et al. (2009) 

går i linje med respondenternas svar gällande sortimentets betydelse för att attrahera 

kunder och förstärka kundupplevelsen. 

 

5.2 Fysiska butiker 

 

5.2.1 Värdeskapande i en fysisk butik 

Michael Eckernäs (Personlig intervju 2017-04-26) förklarar att fördelen fysiska 

butiker har mot onlinebutiker är den fysiska aspekten och menar att den största 

fördelen är att kunderna kan prova och känna på kläderna innan de köper dem. Detta 

belyser även Lars Bergman (Skypeintervju 2017-04-27) med att säga; “När 

produkten inte är så definierad och dessutom ska provas på en kropp så tror jag att 

de flesta människor vill känna och klämma på varorna och sen tror jag även att 
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många gillar att gå ut och shoppa”. Han menar att kläder finns i flera färger, 

modeller, storlekar, vilket gör att e-handeln har svårt att konkurrera på den aspekten. 

Christian Wiberg (Personlig intervju 2017-05-03) beskriver en av de främsta 

konkurrensfördelarna mot näthandeln är att kunna prova och känna på kläderna innan 

kunden köper dem. Tobias Frick (Personlig intervju 2017-05-04) säger; “Ja, det är 

ju att kunden kan ta på kläderna, de kan prova och de slipper returer jämfört med e-

handeln”. Han menar att kunderna är mer benägna att köpa en produkt när de har 

prövat dem innan och att om man jämför returer online med offline är det som två 

olika världar. Detta är något som även går i linje med Otto och Chungs (2000) teori 

om de fysiska butikernas fördelar mot näthandeln. Respondenternas svar stöds även 

av Enders och Jelassis (2000) teori att fysiska butiker kan exponera varorna och att 

kunderna får tillgång till dem direkt. Detta går även i linje med vad Levin et al. 

(2003) beskriver gällande att high-touch produkter som kläder skiljer sig från low-

touch produkter som exempelvis flygbiljetter. Författarna menar att det finns olika 

för och nackdelar med att shoppa online och offline beroende på vilka produkter det 

handlar om (Levin et al. 2003). 

 

Jonas Hardeberg (Skypeintervju 2017-05-02) säger; “Det finns väl bara ett givet svar 

och det är Service” på frågan om vilket unikt värde fysiska butiker har gentemot 

näthandeln. Detta belyser även Michael Eckernäs med att förklara att det är 

framförallt bemötandet från personal till kund samt förmågan att förmedla en 

välkomnande känsla till kunderna som är det huvudsakliga fördelen fysiska butiker 

har. Victoria Rosengren (Skypeintervju 2017-05-03) säger; “Personlig service. 

Personlig bemötande, en merkänsla för kunden. Det kan du aldrig ge på nätet”. 

Christian Wiberg förklarar också att ett personligt bemötande är en klar fördel 

fysiska butiker har mot näthandeln. Han menar att service även leder till möjligheten 

av merförsäljning, vilket fysiska butiker har lättare för. Tobias Frick och Victor 

Melin (Skypeintervju 2017-05-09) stämmer in med de andra respondenterna och 

beskriver att den personliga servicen är en fördel fysiska butiker har och att det även 

leder till merförsäljning. De båda respondenterna påpekar att personalen i en fysisk 

butik har mer möjligheter att påverka kunderna när de kommer in i butiken, till 

skillnad från en butik online. Respondenternas svar går i linje med Enders och Jelassi 

(2000), samt Otto och Chungs (2000) teori om att integrera med personalen kan ses 

som en fördel fysiska butiker erhåller.  
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Michael Eckernäs förklarar att starka varumärken som misshandlas kan komma att 

bli fotbojor och håller tillbaka fysiska återförsäljare från att utvecklas. Han fortsätter 

att förklara att eftersom de efter avhoppet har fått helt fria händer angående vilka 

varor som ska tas in har de haft en väldigt bra utveckling. Lars Bergman menar att 

det tar tid att tvätta bort ett så pass etablerat varumärke som JC men menar att 

kunderna som handlade hos dem på den tiden även handlar hos dem nu, samt att 

även nya kunder tillkommer. Detta går i linje med det Enders och Jelassi (2000) 

belyser om ägandet av ett etablerat varumärke kan ses som en fördel som fysiska 

butiker har. Författarna menar att fysiska butiker som har funnits i flera år har en 

fördel då kunderna har en vetskap av att företaget existerar. 

 

Michael förklarar att personalen och han själv jobbar för att skapa en trygghet hos 

kunden. Om kunden kommer in och vill prova något som inte finns i rätt storlek eller 

färg så kan det gå så långt att han ger tips på var kunden eventuellt kan hitta 

produkten den söker. Han menar att bygga denna relationen med kunden också ger 

en trygghet mot butiken, vilket kan leda till att kunden återkommer för att köpa 

produkter vid senare tillfällen. Vidare menar Michael att kunden får en trygghet 

genom att det är mindre komplext att fixa till eventuella fel som produkten kan ha. 

“Köper vår kunder hos oss så ber vi dem alltid att spara kvittot för att om något 

skulle bli fel så är det så mycket enklare att lösa det problemet.” säger Michael. 

Michael Eckernäs svar stödjer Enders och Jelassi (2000) samt Rajamma et al. (2007) 

teorier som innebär att e-handeln har svårt att applicera en känsla av trygghet hos 

kunden, vilket fysiska butiker kan. 

 

5.2.2 Etablering av en kompletterande försäljningskanal 

Lars Bergman (Skypeintervju 2017-04-27) förklarar att det är en komplex process att 

starta upp en verksamhet online, samt att upplägget av en e-handelstjänst ska se ut på 

så sätt att företaget inte ska jobba med ett centrallager utan lagret ska finnas i de 

olika butikerna. Jonas Hardeberg (Skypeintervju 2017-05-02) säger; “Du måste sälja 

varje plagg i rätt storlek och färg hela tiden vilket nästan kan vara omöjligt” 

gällande att butikerna ska fungera som ett lager. Vidare menar han att uppstarten av 

en verksamhet online är ett alldeles för stort projekt i nuläget. “Just nu vill vi ha mer 

kunskap om verksamheter online och jag vet att det är en nödvändighet att ha om 

man tänker på framtiden” säger Jonas Hardeberg. Michael Eckernäs (Personlig 
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Intervju 2017-04-26) förklarar att driva en verksamhet online kräver mycket personal 

och mycket jobb. Han menar att eftersom de är relativt nystartade, har de inte 

kapaciteten till att skapa en verksamhet online. Även Victoria Rosengren 

(Skypeintervju 2017-05-03) förklarar att det är för tidigt för att starta en verksamhet 

online, prioriteringen ligger inte där än. Christian Wiberg (Personlig Intervju 2017-

05-03) säger; “Vi är lite illa medfarna av själva grejen att starta upp en e-handel då 

vi inte var nöjda med den verksamheten som sköttes online i JC”. Han nämner även 

att det inte prioriteras i nuläget eftersom det är mycket annat som är viktigare att få 

ordning på. Tobias Frick (Personlig Intervju 2017-05-04) säger detta om varför de 

inte har en verksamhet online; “Det enkla svaret är ju att vi inte hunnit med. Hur den 

ska organiseras och så vidare. Vi måste ha ordning på kassasystemet och liknande. 

Det är jättemycket jobb innan vi är där. Det kommer dock att hända i framtiden”. 

Victor Melin (Skypeintervju 2017-05-09) förklarar att det är Jeansbolagets 

företagsmodell som är ett hinder för att starta en verksamhet online. Han nämner 

även att JC’s e-handel var en katastrof vilket har lett till att de har en dålig erfarenhet 

av just verksamheter online. Vidare säger Victor Melin; “Jag hoppas verkligen att vi 

kommer öppna en webbshop i framtiden. Ska varumärket Jeansbolaget växa så 

måste vi ha en näthandel”. Victor menar att framtiden kräver att en näthandel ska 

bedrivas.  

 

Respondenternas svar går i linje med Zhang et al. (2010) och Pantano och Viassones 

(2015) teori som omfattar de svårigheter som uppkommer när ett företag vill etablera 

en multikanal samt att fysiska återförsäljare som erbjuder hög service inte vill addera 

en internetkanal för att det skadar varumärket. Svaren går även att koppla till det 

Enders och Jelassi (2000) presenterar om kannibalisering av det egna företaget sker 

så kan det vara bättre än att ett annat företag tar kunderna från dem. 

 

5.3 Showrooming 
 

5.3.1 Showroomings konsekvenser för fysiska butiker  

Vid frågan om vad showrooming har för konsekvenser för fysiska butiker så 

förklarar Michael Eckernäs (Personlig intervju 2017-04-26) att det är det är inget 

dem märkt mycket av i deras butik. Han förtydligar; “De produkter som vi säljer i 

butiken har likartade priser på nätet, det vill säga det finns ingen skillnad i pris 

mellan att köpa ett par Levi´s hos oss i jämförelse med vad det kostar på nätet”. 
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Vidare så menar Michael att alla kunder varken har tiden eller orken att vänta på 

produkter från nätet samt det besvär det blir att skicka tillbaka om det inte skulle 

passa. Tobias Frick (Personlig intervju 2017-05-04) menar att finns om det en 

prisskillnad så handlar det om maximalt 30 kronor och att det som skulle göra att 

butikerna skiljer sig i pris i förhållande till online är ifall webbutikerna har rea.  

 

Lars Bergman (Skypeintervju 2017-04-27) förklarar att han har hört att showrooming 

har förekommit i enstaka fall men anser att om en kund tar sig tiden att komma till 

butiken och får väldigt bra service så ser han inte att en mindre prisskillnad kommer 

vara avgörande för att ett köp genomförs eller ej. Lars menar att den information som 

finns till ett klädesplagg aldrig är tillräcklig då man inte kan känna eller ta på 

produkten, kläder är aldrig tillräckligt definierade framförallt om man jämför med 

elektroniska produkter där det räcker för kunder att endast sträva efter att hitta det 

billigaste priset. Sett till kläder så spelar fler faktorer in där ibland att man vill prova 

dem samt ta och känna på material. Jonas Hardeberg (Skypeintervju 2017-05-02) 

anser i linje med Michael och Lars att showrooming är något som förekommer men 

att det inte är ett större hot eller problem. Även Jonas belyser att en prisskillnad 

mellan butikerna och nätet är näst intill obefintlig. Vidare menar han att det är svårt 

att veta vilka kunder som nyttjar showrooming eller inte vilket gör det svårt att veta 

exakt hur utsatta företaget egentligen är för trenden. 

 

Victoria Rosengren (Skypeintervju 2017-05-03) menar precis som Michael, Lars och 

Jonas att trenden showrooming inte är något som märks i butiken. Vidare förklarar 

hon precis som Jonas och Tobias att man inte vet vilka som använder sig av 

showrooming, vilket leder till att de inte heller vet hur drabbade dem är. Victoria 

berättar att man får titta på sina försäljningssiffror och sett till dem så är det ingen 

trend som gör någon större skada på deras verksamhet. Vidare upplever hon att deras 

kunder är genuint intresserade av att handla hos dem. Christian Wiberg (Personlig 

intervju 2017-05-03) anser att så länge man har rätt storlek, i rätt färg, i rätt tid så är 

det många kunder som föredrar att handla i butik. Han lyfter även fram att det inte 

finns någon särskild prisskillnad mellan deras produkter i butik och dem på nätet. 

Christian berättar, “Är det någon vara som är väldigt efterfrågad så är det ju ytterst 

sällan det är nedsatt någon annanstans, man sänker ju inte priset på något alla vill 

ha”. Även Christian menar dock att kunder inte berättar att dem ska köpa det online 
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istället vilket gör det svårt att veta exakt i vilken grad ens verksamhet tar skada av 

trenden.  

 

Sett till dem andra respondenterna så upplever Victor Melin (Skypeintervju 2017-05-

09) att showrooming förekommer efter att ett första köp har gjorts i butiken. Han tror 

att det ofta är så att kunderna köper ett plagg i butiken sen om kunden vill har fler 

versioner eller liknande av det plagget så köper dem plagget i fortsättningen online 

då kunderna har fått den information som behövs från butikernas personal. Även 

Victor menar att showrooming är inget som han märker av i sin butik och inte heller 

tror förekommer särskilt ofta.  

 

Att showrooming har en sådan stor påverkan som Rapp et al. (2015) påstår var inget 

våra respondenter höll med om. Men i linje med Van Baal och Dach (2005) anser 

samtliga respondenter att dem har idag inga siffror som berättar hur utsatta dem är. 

Tobias hoppas på att när man får upp en egen e-handel så kan man få en tydligare 

bild om vilka kanaler ens kunder väljer att handla via. Heitz-Spahn (2013) anser att 

internet har varit den stora faktorn till showrooming då kunden fått tillgång till 

pristransparens och genom detta kan hitta billigare alternativ. Detta sägs dock emot 

av samtliga respondenter då de menar att en prisskillnad inte finns mellan de olika 

verksamheterna idag. Michael Eckernäs berättar att de produkter och varumärken 

som de säljer har likartade priser på nätet, vilket talar emot vad Singley och Williams 

(1995) säger gällande att man bör kompensera kostnaden för servicegivande personal 

med att prissätta produkterna högre i den fysiska butikerna.   

 

5.3.2 Hur fysiska butiker kan möta showrooming 

Jonas Hardeberg (Skypeintervju 2017-05-02) anser precis som Tobias Frick 

(Personlig intervju 2017-05-04) att man inte kan göra något åt showrooming och ser 

istället trenden som något positivt  då det leder till att folk kommer in i butiken och 

vill titta på produkterna, då får personalen chansen att sälja till dem eller göra så att 

dem vill komma tillbaka till butiken. Jonas berättar; “Chansen ligger hos mig som 

säljare att prestera så bra som möjligt, vilket kan leda till att kunden köper hos mig 

istället för på nätet”. Vidare menar Jonas att dem lägger tyngd i att visa kunden den 

goda kunskapen personalen besitter om deras sortiment samt proffsig service. Genom 

att göra detta kan det leda till att kunden besöker butiken igen. Tobias påpekar att till 

och med ungdomar har kommenterat att det är väldigt bra att dem säljer vissa 
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varumärken för då slipper dem köpa det online. Med detta menar Tobias att det tyder 

på att om man sköter sin service samt är noggranna med sina val av varumärken så är 

showrooming inget man behöver oroa sig för.  

 

Victoria Rosengren (Skypeintervju 2017-05-03) menar att det är viktigt att göra 

kunden medveten om det värde man kan förse kunden med. Genom att företaget har 

en genomarbetad service efter köp, som vi tidigare nämnt involverar uppläggning av 

jeans, resulterar det i att kunderna får ett mervärde samt att det även blir en 

konkurrerande fördel för butikerna gentemot e-handeln. “Den upplevelse vi kan 

skapa för kunden är starkare än den dem får av ett paket på posten” berättar 

Victoria. Vidare förklarar hon att; “Ju mera folk det är i butiken ju bättre är det och 

mycket folk i en butik gör folk mer sugna på att handla, så jag ser inte trenden som 

ett stort problem”. 

 

Christian Wiberg (Personlig intervju 2017-05-03) talar för att det handlar om att 

hålla en hög servicenivå och jobba upp en lojalitetskänsla hos kunden. Sett till pris så 

menar Christian att man måste lita på sin instinkt och inte höja priset på en vara för 

att den säljer bra utan man borde istället hålla sig till de rekommenderade priserna 

som man fått av sin leverantör. Man hålla koll på vilken prisnivå en konkurrent håller 

online och försöka möta denna summa menar Christian. Tobias menar att alla kunder 

som kommer in i butiken är potentiella kunder och att det är upp till personalen att se 

till att kunder handlar när dem väl är i butiken. Tobias berättar; “Jag är inte speciellt 

orolig för detta som ett fenomen. Antagligen har vi ju redan hanterat denna trend 

bra eftersom det går så bra”. Victor Melin (Skypeintervju 2017-05-09) menar att 

man måste gilla läget och acceptera att världen ser ut som den gör då nätet är en så 

pass bekväm kanal för kunden.  

 

Kucuk och Maddux (2010) samt Rejón-Guardia och Luna-Nevarez (2017) anser att 

ett sätt att möta showrooming är att man som säljpersonal ser till att man gör kunden 

uppmärksam på det värde de får i form av service. Lars Bergman (Skypeintervju 

2017-04-27) går i linje med detta och förklarar att detta leder till att kunderna 

värdesätter att gå till en butik och handla istället för att köpa genom en 

försäljningskanal online.  
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Tobias Frick anser i linje med Floor (2006) och Grewal et al. (2009) att som 

återförsäljare kan man inte nöja sig med att möta kundernas förväntningar utan man 

måste överträffa dem vilket företaget gör idag med sin gedigna service. Vidare säger 

Tobias att det är servicen som blir företagets starka vapen mot näthandeln och dess 

konkurrenter. Floor (2006) och Grewal et al. (2009) förklarar vidare att man som 

fysisk återförsäljare borde erbjuda kunder en underhållande butiksmiljö, och för att ta 

en ledande roll på marknaden så bör man förse sina kunder med en unik 

differentiering. Tobias förklarar att man idag utvecklar ett nytt koncept som 

innefattar hur samtliga butiker ska se ut. Vidare säger Tobias att man kommer få en 

tydligare plats på kartan efter att detta är genomfört. 

 

Sammanfattningsvis så anser samtliga respondenter att showrooming inte är något 

större hot mot deras lönsamhet vilket talar emot Rapp et al. (2015) sett till hur stor 

påverkan trenden har på fysiska butiker. I kontrast till Rapp et al. (2015) så menar 

respondenterna precis som Shin (2007) och Wu et al. (2004) att man inte bör se 

trenden som en motgång utan att man istället kan dra nytta av att kunderna kommer 

in i butiken för att utvärdera varor. Tobias Frick menar att alla som kommer in i 

butiken är potentiella kunder och att det är upp till personalen att vända dem från 

trenden till att handla hos oss istället, det vill säga att showrooming ger företaget en 

möjlighet. Christian och Lars menar att så länge kunder kommer in i butiken så är 

hälften vunnet och sen går ansvaret över till säljaren att knyta ihop säcken samt att 

det även ger säljarna en chans att ändra kundernas beslut.   

 

Under våra intervjuer utmärkte sig Michael Eckernäs sett till hans bemötande av 

showrooming och internet som konkurrent. Han förklarar att om man i butiken 

saknar en vara i en specifik färg eller storlek, som personalen tror kan finnas hos en 

annan återförsäljare online, så hänvisar man till denna sida som ett sätt att samarbeta 

med kunden för att hon eller han skall känna sig trygg. Vidare menar Michael att 

man har mycket att vinna på ett sådant tillvägagångssätt, då det i framtiden 

förhoppningsvis leder till att kunden besöker dem igen och gör ett köp. Michael 

förklarar att det viktiga är att kunden känner sig trygg och nöjd. Michael upplever att 

man får leva med showrooming och göra det bästa utav trenden. I framtiden hoppas 

de som företag kunna hänvisa sina kunder till en egen hemsida och på så sätt behålla 

pengarna inom företaget. Michaels svar går i linje med det Enders och Jelassi (2000) 
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presenterar om att fler fysiska återförsäljare borde positionera sig för att börja 

använda båda kanalerna då företagen insett att om de inte kannibaliserar sig själva så 

är chansen stor att ett annat e-handelsföretag kommer och börjar konkurrera ut dem.  

 

5.4 Elektronisk word-of-mouth 
Vid frågan om hur respondenterna marknadsför sig och förmedlar sina produkter ut 

till kunderna svarar samtliga att man nästan uteslutande använder sig av sociala 

medier. Michael Eckernäs (Personlig intervju 2017-04-26) förklarar att det är under 

uppbyggnad och att instagramkontona sköts separat för varje butik men att de sedan 

länkas till kunderna på Jeansbolagets hemsida. Vidare menar han att de traditionella 

medierna blivit för dyra att marknadsföra sig på och att man når ut till så många fler 

genom de sociala medierna till en lägre kostnad, vilket kan härledas till teorin 

presenterad av Chu och Kim (2011) som lyfter fram sociala mediers förmåga att 

sprida information. Även Jonas Hardeberg (Skypeintervju 2017-05-02) poängterar att 

det i stor utsträckning är sociala medier man marknadsför sig på, men att det i vissa 

undantagsfall kan ske att de lägger ut annonser i dagstidningar. Vidare säger han att 

de får ta del av mycket feedback via deras facebook- och instagramkonto där 

kunderna kommenterar på de bilder som läggs ut. Victoria Rosengren (Skypeintervju 

2017-05-03) tycker att sociala medier är ett smart och effektivt sätt att marknadsföra 

sig på. Hon förklarar; “Vi får otrolig feedback på våra instagrambilder och ibland 

kan vi tänka att vi gör det för ofta, men om vi slutar lägga upp en dag så frågar folk 

varför vi inte har lagt upp något idag.” och menar vidare att det är viktigt att 

förmedla en personlig känsla till kunderna. Hon medger även att de marknadsför sig 

genom den lokala dagstidningen i syfte att nå ut till den äldre målgruppen som inte är 

lika aktiva på sociala medier.  

 

Christian Wiberg (Personlig intervju 2017-05-03) säger att man är relativt nya på 

sociala medier inom deras butik och menar att man i framtiden måste lägga mer 

energi på detta då det är ett billigt och bra sätt att få ut sitt varumärke samt locka 

kunder till butiken. Han är medveten om att andra butiker inom Jeansbolaget varit 

tidigt ute med att anamma sociala medier men poängterar att de butikerna har en 

större personalstyrka och därav kan lägga mer tid på de frågorna. Tobias Frick 

(Personlig intervju 2017-05-04) förklarar att man köpt en tjänst för att underlätta 

arbetet med sociala medier och att man även gått utbildningar för några år sedan. 
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Han säger dock att; “Det är först nu det senaste året som det verkligen har lossnat 

och blivit jättebra. Feedbacken och snacket på våra konton har därav ökat också.” 

och menar att det kan ta tid innan man ser resultat. Även Victor Melin (Skypeintervju 

2017-05-09) förklarar att de jobbar mycket med sociala medier i deras butik. Han 

menar att feedbacken ibland är negativ men att det i det stora hela är en positiv 

feedback de får ta del av från sina kunder. Lars Bergman (Skypeintervju 2017-04-27) 

menar att man får en snabb spridning av sitt innehåll via sociala medier och att det är 

viktigt att man möjliggör för kunderna att kunna prata om Jeansbolaget. Vidare säger 

han att ett förtroende tar lång tid att bygga upp men att det går snabbt att rasera det, 

och menar därför att man måste ha tålamod när man bygger upp sin image.  

 

Som Hennig-Thurau et al. (2004) och Chu och Kim (2011) förklarar kan eWOM 

vara både negativ och positiv feedback gällande en produkt eller ett företag som 

sprids vidare till andra konsumenter genom internet. Respondenternas svar stämmer 

överens med ovanstående teori men att feedbacken i huvudsak är positiv. Vidare 

ligger respondenternas svar i linje med vad Chu och Kim (2011) säger angående den 

potentiella kraft Facebook och Instagram har gällande att sprida information. 

Tidigare författare i form av Lee och Youn (2008) menar att man som företag inte 

behöver oroa sig för att kunden misstänker ens intentioner med den information man 

förmedlar på sociala medier och internet. Respondenterna säger att det till stor del 

blir produktinformation som de förmedlar och att de uppskattar när kunderna delar 

informationen vidare. Vidare sköter man sociala medier på lokal nivå där butikerna 

själva styr innehållet som görs tillgängligt att spridas vidare genom eWOM.  
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6 Slutsats 
I detta avslutande kapitel kommer vi presentera de slutsatser som den teoretiska och 

empiriska analysen har resulterat i. Utöver svar på forskningsfrågor presenteras 

förslag till vidare forskning kring ämnet.   

 

6.1 Svar på forskningsfrågor  

Syftet med denna studie var att undersöka hur fysiska klädbutiker kan arbeta med 

design av kundupplevelser för att möta konsekvenserna av showrooming på 

marknaden inom modebranschen. Vidare var det vår intention att undersöka hur ett 

ändrat fokus på kundupplevelsen har påverkat möjligheterna för att bemöta 

showrooming. Syftet delades in i fyra olika forskningsfrågor som kommer besvaras 

nedan:  

 

1. Hur kan klädbutiker arbeta med butikens atmosfär för att möta de 

konsekvenser som uppstår genom showrooming? 

 

En butiksatmosfär kan ta olika skepnader i olika butiker. Atmosfären i en butik kan 

dels vara hedonistisk och dels funktionell beroende på vilka intryck och upplevelser 

man vill förmedla till sina kunder (Borges et al. 2013; Parsons & Ballantine 2010). 

Detta får vi bekräftat genom de intervjuer vi genomfört med respondenterna. Då 

Jeansbolaget är enskilda franschisetagare som i en hög utsträckning styr designen av 

butiken på egen hand skiljer sig respondenternas svar gällande vilken atmosfär som 

prioriteras. Vi får stöd i vår undersökning av att det finns två olika atmosfärer då en 

del av respondenternas svar ligger i linje med den funktionella atmosfären och vissa 

ligger i linje med den hedonistiska atmosfären. Ur den synvinkeln är det intressant att 

påpeka att butikerna lägger olika stor vikt vid olika typer av atmosfärer trots att man 

tillhör samma klädföretag. Det går dock inte dra någon slutsats gällande vilken 

atmosfär som är den mest effektiva då vi dels inte tagit del av företagens ekonomiska 

resultat och inte heller tagit del av kundernas uppfattningar om atmosfären i 

respektive butik. Vidare menar vi att man utifrån de resultat vi presenterat kan visa 

på att trots att man förespråkar en funktionell atmosfär så vill man även förmedla den 

funktionella atmosfären. Detta utmärker sig tydligast när respondenterna svarar att de 

vill att atmosfären ska uppfattas som “rolig” och “inbjudande” samtidigt som de 

belyser atmosfären med ord som “ordningsam” och “städad”.  



  
 

59 

 

Detta leder oss in på de resultat som visar vart inom företaget butiksatmosfären 

designas. Det är genomgående hos respondenterna att de föredrar att ta vissa beslut 

på lokal nivå då det hjälper dem att lättare tillgodose deras kunders behov. Vi får 

därigenom bekräftat det Turley och Chebat (2002) framför gällande förmågan att ta 

del av lokala teman och tillfredsställa de behov som uppstår på lokal nivå. Dels går 

det urskilja att detta syns tydligast i form av hur man väljer att presentera sina varor 

genom Visual Merchandising i de respektive butikerna. Vidare indikerar resultaten 

att sortimentet överlag med fördel bestäms på lokal nivå då samtliga respondenter 

lyfter fram friheten att själva besluta över sortimentet som en avgörande faktor för 

deras framgång. Respondenterna medger dock att det krävs åtgärder för att förbättra 

den övergripande atmosfären, i synnerhet vid skyltningen och marknadsföringen av 

varumärket Jeansbolaget. Man vill skapa en gemensam känsla hos samtliga butiker 

varav det är nödvändigt att man tillämpar en central kontroll för att uppnå detta, och 

därav finner vi stöd för de fördelar Turley och Chebat (2002) presenterar med ett 

centraliserat beslutsfattande. Kerfoot et al. (2003) menar att man kan uppnå denna 

samhörighet genom Visual Merchandising. Då respondenterna medger att det finns 

fördelar med båda synsätten kan man därav dra slutsatsen att de tillämpar ett blandat 

tillvägagångssätt som presenteras som ett alternativ av Turley och Chebat (2002). 

Med detta i åtanke får man också en förståelse för varför man på Jeansbolaget i första 

hand jobbar med att kommunicera sina produkter istället för sitt egna varumärke till 

kunderna. Som Park et al. (2015) och Mehta och Chugan (2013) poängterar kan man 

förmedla både sina produkter och varumärke genom den Visual Merchandising man 

arbetar med i butiken. I denna studie går det urskilja att fokus ligger på produkterna. 

Detta menar vi kan bero på att man i nuläget saknar en central kontroll över de delar 

som förmedlar varumärket ut till kunderna.  

 

Gällande sinnenas betydelse för butiksatmosfären visar vår studie att synen och 

hörseln är det som respondenterna lägger störst vikt vid. Det går inte urskilja någon 

uttalad strategi för sinnesmarknadsföring hos respondenterna, men de är trots detta 

medvetna om att det har en viss inverkan och att det isåfall sker omedvetet i vissa 

fall. Det visuella kan ses vara det primära fokuset hos respondenterna, vilket även 

speglar sig i deras aktiva arbete med Visual Merchandising. Vidare kan man utläsa 

från respondenternas svar att de börjar erkänna denna typ av marknadsföring mer, 
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detta med tanke på att de är i stadiet av att utforma en ny musiktjänst inom butikerna. 

Känselsinnet nämns bara av en av de sju respondenterna när ämnet om 

sinnesmarknadsföring tas upp under intervjuerna. Dock har samtliga respondenter 

nämnt möjligheten att känna och ta på en produkt som en stor fördel för fysiska 

butiker tidigare under intervjuerna. Därav kan slutsatsen dras att de arbetar med 

känselsinnet inom butiken omedvetet, alternativt tar det som en självklarhet.  

 

Som svar på forskningsfrågan menar vi att ett blandat tillvägagångssätt gällande 

beslutsfattande vid butiksatmosfären är det mest effektiva. Vissa beslut bör ligga på 

central nivå, i synnerhet de aktiviteter som förmedlar varumärket Jeansbolaget till 

kunderna. Ett tydligare och mer gemensamt bildspråk anser vi bidrar till en förhöjd 

kundupplevelse. Vidare menar vi att en del beslut även bör ligga på lokal nivå, och 

utifrån de resultat vi presenterat kan slutsatsen dras att sortiment och val av 

produktexponering med fördel sköts på lokal nivå. Vi kan inte dra någon slutsats om 

den hedonistiska eller den funktionella atmosfären är att föredra vid bemötandet av 

showrooming, utan vi kan bara konstatera att båda atmosfärer existerar i olika hög 

utsträckning. Stimuli av de olika sinnena är av betydelse när man vill skapa en 

tillfredsställande butiksatmosfär. Vi menar att man som fysiska klädbutik har mycket 

att vinna på att lägga ner mer tid på detta och utarbeta tydliga strategier, och som 

Parsons (2011) påpekar kan minsta lilla ändring ge gynnsamma resultat.  

 

2. Hur kan servicepersonalen i en klädbutik förmedla upplevelser till 

kunderna?  

 

Enders och Jelassi (2000) samt Otto och Chung (2000) belyser i sina studier vilka 

unika värden fysiska butiker har mot verksamheter online i form av en bättre 

förhandlingskraft och den fysiska interaktion mellan företaget och kunden. I denna 

studie visar det sig att personalens roll och den service de ger till kunden är viktigare 

än någonsin eftersom det finns många olika säljkanaler kunden kan genomföra köp i. 

Företag som är återförsäljare av flera kända varumärken och dessutom bara bedriver 

fysiska butiker behöver en bra service för att skapa ett så pass unikt värde som 

möjligt för att göra sig intressanta på marknaden, vilket de har lyckats med. Vi för 

stöd av vår undersökning då alla respondenterna uttryckte att personalen är en 

grundsten i att förmedla en bra kundupplevelse. Enders och Jelassi (2000), Otto och 
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Chung (2000) poängterar den främsta fördelen fysiska butiker har är möjligheten till 

interaktioner mellan personal och kund. Baker et al. (1992) menar att kunden 

påverkas i hög grad av den sociala miljön i butiken. Detta leder oss in på de resultat 

vi har erhållit från intervjuerna angående personalens uppgifter. Personalen har en 

uppgift att se till att kunderna blir sedda genom ett bemötande som är välkomnande. 

Genom att få kunderna att känna sig trygga, sedda och välkomna öppnas flera 

möjligheter till vidare interaktion mellan personal och kund.  

 

Den sociala miljön i butiken som presenteras av Baker et al. (1992) stöds av de 

resultat vi har fått fram i denna studien. Respondenterna svar visar på att den 

tillfredsställelsen kunden får vid ett besök i butiken är till stor del genom 

servicemötet som uppstår mellan personal och kund. Vår studie visar på att 

personalens roll är en central del i att skapa kundupplevelser i butik. Vår studie 

indikerar på att personalen hela tiden jobbar med kundrelationer och alltid ska sikta 

på att överträffa kundens förväntningar. Respondenternas svar utgår mycket från att 

personalen är väldigt serviceinriktade vilket kan skapa komplikationer för företag 

som inte jobbar aktivt med service. Våra resultat visar dock på att företag som inte 

jobbar aktivt med personlig service bör implementera ett aktivt servicetänk för att 

skapa bättre upplevelser till kunden. Vidare kan vi även dra slutsatsen att personalens 

bemötande och service återspeglar sig som positiva känslor mot hela företaget från 

kundernas håll, varav vi kan bekräfta det Reynolds och Beatty (1999) framför 

gällande personalens roll i att skapa en positiv känsla för hela företaget. Ett resultat 

av denna studie är även att kunderna uppskattar funktionella och sociala fördelar i 

form av uppläggning av jeans och en social interaktion med personalen. Därav kan vi 

även bekräfta den teori som presenterats av Reynolds och Beatty (1999) och 

Puccinelli et al (2009) om att kundens tillfredsställelse gentemot personal och företag 

ökar som ett resultat av detta.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att personalens roll och förmåga att förmedla 

kundupplevelser i butik är mycket viktig eftersom bemötandet och personalens 

service ger många möjligheter till mervärde till kunden. Den interaktionen som sker 

mellan personal och kund i en fysisk butik är inte möjlig att uppnå genom 

exempelvis en butik online. Personalen är inte enbart viktig för att slutföra ett köp 
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utan de spelar även en viktig roll i att driva företaget framåt och skapa en stark image 

för hela företaget.  

 

3. Hur kan företag inom modeindustrin skapa kundupplevelser som ökar antal 

kunder till butiken? 

Showrooming enligt Shin (2007) är inte enbart ett problem utan det kan även 

resultera i att det tillkommer fler kunder till butiken genom de varor och service man 

erbjuder kunden. I denna studie har det framkommit att Jeansbolaget är ett företag 

som i hög grad överlever och är framgångsrika på grund av den service de erbjuder 

sina kunder. Ett viktigt resultat som går att utläsa är att man inom Jeansbolaget 

jobbar mycket med sociala medier för att få en positiv spridning genom eWOM. 

Genom de svar vi erhållit från våra respondenter får vi bekräftat att den association 

till varumärken och produkter Chu och Kim (2011) pratar om i en hög utsträckning 

existerar. Att möjliggöra för sina kunder att ta del av information från företaget och 

sedan sprida det vidare till andra inom sitt nätverk menar vi är av stor betydelse. Den 

service Jeansbolaget erbjuder är det som i huvudsak sprids vidare till andra 

konsumenter, oavsett om den är negativ eller positiv. I slutsatserna av 

forskningsfråga två belyser vi den betydelsen service har inom ett företag som är 

verksamma genom fysiska butiker. Vi menar därför att spridningen av Jeansbolagets 

service som sker bland annat genom eWOM är ett kraftfullt verktyg för att locka nya 

kunder till butiken.  

 

Bortsett från service visar denna studie att ett genomtänkt sortiment är en betydande 

framgångsfaktor för en fysisk butik. Även här menar vi att eWOM har en stor 

inverkan på den spridning som sker genom sociala medier. Ur våra resultat går det 

utläsa att Jeansbolaget aktivt arbetar med att hela tiden förmedla sina produkter och 

de olika varumärken de representerar. Vidare har Jeansbolaget ett rikt sortiment med 

ett flertal olika varumärken och respondenterna menar att framgången till stor del 

beror på detta. Därav kan vi bekräfta Morales et al. (2002) och Kahn och Wansink 

(2004) argument för att ett brett sortiment ökar tillfredsställelsen hos kunden samt 

bidrar till att nya kunder attraheras av butikens erbjudande. Studien bekräftar även 

vad Mantrala et al. (2009) säger angående att rätt sortiment leder till nöjda kunder 

som i framtiden även återkommer, då respondenterna i denna studie påpekar att de 

dagligen får positiv återkoppling om sitt sortiment från sina kunder. Likt fallet med 
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service menar vi att även sortimentet bidrar till att attrahera nya kunder till butiken, 

och att detta till stor del sker genom eWOM.  

 

Som svar på forskningsfrågan anser vi att kundupplevelser i form av hög service 

tillsammans med ett genomtänkt sortiment är det som i huvudsak bidrar till att 

attrahera fler kunder till butiken. Att möjliggöra för kunderna att dela information 

menar vi är en viktig aspekt för företag att ha i åtanke, då eWOM i denna studie visat 

sig vara en bidragande faktor till den framgång som uppnåtts. Vi menar även att de 

två ovan nämnda faktorerna i stor utsträckning påverkar varandra. För att ge kunden 

en hög service krävs det god kunskap om sortimentet, samt att det krävs ett sortiment 

som tilltalar kunden. Vidare måste sortimentet vara rätt för att personalen inom 

butiken ska ha möjlighet att ge bästa möjliga service.  

 

4. Hur har ett ändrat fokus på kundupplevelsen i en klädbutik påverkat möjligheterna 

att bemöta showrooming?  

Vår undersökning visar på att showrooming i fysiska klädbutiker inte är ett märkbart 

hot, vilket säger emot Rapp et al. (2015) som hävdar fysiska butiker utnyttjas av 

detta fenomenet. Showrooming anses inte vara ett problem som Jeansbolaget märker 

av eftersom deras framgång ekonomiskt är mycket positiv. Samtidigt visar vår studie 

att företaget inte har någon möjlighet till att veta exakt hur mycket showrooming 

förekommer i deras butiker. Därav är det med försiktighet som vi framför att 

showrooming inte utgör en omfattande skada för företag då vi inte har resultat på hur 

många kunder som nyttjar denna trend. Vidare har denna studien visat på att det inte 

finns någon signifikant prisskillnad mellan produkter i olika säljkanaler, vilket säger 

emot Heitz-Spahn (2013) och Mehra et al. (2012) som menar att en betydande 

prisskillnad existerar. Denna studien har visat att klädbutiker kan hantera 

showrooming genom att framhäva de unika värden butikerna besitter. Jeansbolaget 

jobbar mycket med att skapa en lojalitetskänsla hos kunden och genom att sköta sin 

service före, under och efter köpet samt ha en bra mix av varumärken, leder detta till 

att showrooming inte ger någon märkbar effekt. Med detta resultat kan vi bekräfta 

den teori Kucuk och Maddux (2010), Rejón-Guardia och Luna-Nevarez (2017) samt 

Floor (2006) presenterar om hur företag kan bemöta konsekvenserna av 

showrooming. Vidare förklarar Shin (2007) och Wu et al. (2004) att fysiska butiker 

kan dra nytta utav showrooming eftersom kunden kommer in i butiken först för att 
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uppleva produkten. Författarnas teorier bekräftas i denna studie då företaget ser alla 

kunder som kommer till butiken som potentiella betalande kunder. Det är säljarens 

uppdrag att ändra deras beslut att köpa på nätet till att istället genomföra köpet i 

butiken. 

 

Vad vi anser blev en viktig aspekt att lyfta fram när man behandlar fysiska butiker är 

de utmaningar som har tillkommit genom de nya försäljningskanalerna. Att hela 

modebranschen mer eller mindre rör sig mot att vara verksamma via fler än en kanal 

är inget som går att undgå. Ett viktig resultat i denna studien är att Jeansbolaget är 

påväg och har börjat arbeta för att en dag öppna upp en näthandel. Vi menar att detta 

är intressant då Jeansbolaget är på väg mot en multikanal även fast dem är relativt 

nya på marknaden. I dagsläget arbetar dem med att bygga om hela sin verksamhet 

och jobbar mycket med det fysiska mötet. Trots detta är näthandeln en plan för 

framtiden för att bidra till kundupplevelsen genom att möjliggöra interaktion med 

företaget via fler än de touchpoints som ges genom den fysiska butiken. Detta 

resulterar i att vi kan bekräfta teorin presenterad av Dholakia et al. (2005) och Zhang 

et al. (2010) som menar att etableringen av en multikanal gör det möjligt att möta 

kundens förändrade behov och öka företagets lönsamhet. Vidare visar resultaten att 

införandet av en multikanal är fördelaktigt då det blir enklare att behålla pengarna 

inom företaget då man inte i samma utsträckning kommer behöva hänvisa kunder till 

andra återförsäljare om en viss produkt är slut eller saknas i sortimentet. Vi kan 

därför bekräfta Enders och Jelassis (2000) argument som menar att en multikanal är 

av stor vikt då det är bättre att konkurrera mot sig själv än mot andra återförsäljare. 

 

Vidare kan vi bekräfta att respondenternas svar stämmer överens med teorin sett till 

Bell et al. (2015) och Verhoef et al. (2015) som förklarar att internet har medfört en 

betydande utveckling för hur återföräljare ska agera på marknaden samt att man 

måste möta dagens digitala värld som har lett till att kundernas krav har utvecklats. 

Då Jeansbolagets affärsmodell grundar sig i att erbjuda sina kunder god service blir 

en näthandel ett bra tillägg om man ser till Pantano och Viassone (2015) som menar 

att en verksamhet offline och online kompletterar varandra och genom att bedriva 

båda så förbättrar man kundupplevelsen. Ytterligare en aspekt värd att nämna är att 

Pantano och Viassione (2015) anser att man genom att bedriva en multikanal 

minskar chanserna för att man som företag blir utnyttjad för informationssamling av 
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produkter som kunderna sedan köper hos en annan återförsäljare. Med andra ord 

anser författarna att införandet av en multikanal minskar chanserna för showrooming. 

Som resultaten i denna studie visar menar respondenterna att införandet av en 

multikanal är avancerat och kräver en hög grad av kunskap och tid. Därav kan vi 

bekräfta Zhang et al. (2010) och Pantano och Viassione (2015) argument för att en 

multikanal medför operativa svårigheter, samt kräver mycket färdigheter och 

resurser. Vi menar därför att en expandering till att bli en multikanal måste få ta sin 

tid och inte ske för hastigt. Som resultaten visar krävs det mycket kunskap och tid för 

en sådan typ av expandering och därav måste genomtänkta strategier formuleras.   

 

Sammanfattningsvis så menar vi att man som fysisk butik måste ta till vara på de 

unika värden man kan skapa i denna försäljningskanal för att bemöta showrooming. 

Ett aktivt arbete med kundupplevelser som grundar sig i en stark service till kunderna 

menar vi är rätt väg att gå. Att som fysisk butik även överväga att utveckla sin 

verksamhet till att innefatta fler än en försäljningskanal menar vi är nödvändigt. 

Vidare menar vi att införandet av en näthandel bidrar till kundupplevelsen sett till att 

kunderna får möjligheten att interagera med företaget genom ytterligare en 

försäljningskanal. Jeansbolaget har idag nått sina framgångar genom att tillförse sina 

kunder med ett brett och modernt sortiment efter lokala behov samt en hög grad av 

service men eftersom företaget växer och fler butiker tillkommer anser vi att en 

multikanal kan bli nödvändigt för att i framtiden upprätthålla en tillväxt. 

 

6.1.1 Generell slutsats 

För att sammanfatta ovanstående slutsatser kommer vi presentera de resultat vi 

menar är av störst betydelse i denna studie. Vi anser att en lokal inköpsfunktion är att 

föredra framför en central, då sortimentet och butiksmiljön i detta fall kan anpassas 

till de lokala behoven och därigenom ge en mer tillfredsställande kundupplevelse. 

Dock menar vi att det är av betydelse för de enskilda franchisetagarna att vara del av 

ett större nätverk som gemensamt kan förhandla avtalen med leverantörerna. Vidare 

vill vi belysa personalens roll i att skapa en extraordinär kundupplevelse. Utifrån de 

resultat denna studie genererat menar vi att den service personalen förmedlar är en 

förutsättning för att fysiska butiker ska vara framgångsrika och även ha möjligheten 

att bemöta showrooming. Vi vill även lyfta fram den roll fysiska butiker har inom 

modebranschen i framtiden. Resultaten i denna studie visar att företag inom 

modebranschen som bedriver försäljning genom fysiska butiker har ett behov av att i 
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framtiden utveckla en multikanal. För att följa konsumentens utveckling i fråga om 

köpbeteende menar vi att det i framtiden är nödvändigt att bedriva en 

försäljningskanal på internet för att förbli konkurrenskraftiga och inte förlora 

marknadsandelar. De tre ovanstående resultat vi presenterat menar vi kan betraktas 

som strategier för att bemöta konsekvenserna som uppstår genom showrooming.  

 

6.2 Praktisk och teoretisk betydelse  
De praktiska implikationer som kan härledas utifrån denna studie menar vi är av 

betydelse för de företag inom modebranschen som bedriver fysisk handel. Vi anser 

även att studiens resultat är till nytta för branschen överlag då den behandlar en 

relativt ny trend och belyser hur viktigt kundupplevelser är för att tillfredsställa 

kunder. Flertalet av studiens resultat menar vi även går att överföra till andra 

branscher då showrooming som trend inte är unikt för enbart modebranschen. Vidare 

anser vi att kundupplevelser har en betydande roll oavsett bransch. Den teoretiska 

betydelsen som denna studie bidrar med är en ökad förståelse för kundupplevelsens 

betydelse i en fysisk butiksmiljö. Vidare bidrar studien med att belysa trenden 

showrooming ytterligare, då tidigare teori som behandlar trenden är begränsad. Vi 

menar även att studien som sådan ger en djupare inblick i hur enskilda 

franschisetagare inom modebranschen, som är verksamma genom fysiska butiker, 

arbetar med kundupplevelser. Utifrån studiens resultat kommer vi slutligen 

presentera förslag för vidare forskning:  

 Vi anser att det finns ett behov av att studera showrooming utifrån 

konsumentens perspektiv. Denna studie har fokuserat på företagets perspektiv 

av trenden och därav uteslutit konsumentens motiv och drivkrafter till denna 

form av köpbeteende. 

 Vår studie har fokuserat på modebranschen och vi menar därför att ett förslag 

på vidare forskning är att studera trenden showrooming i en annan bransch, 

samt även behandla kundupplevelser utifrån samma perspektiv. Trots att vi 

anser att våra resultat i det stora hela går att överföra till en annan bransch 

kan det fortfarande vara intressant att genomföra en sådan studie.  

 Resultaten av denna studie har även visat att Jeansbolagets 

organisationsstruktur är en framgångsrik sådan. Därav menar vi att ett förslag 

på vidare forskning kan vara att studera denna organisationsstruktur närmare.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Hur kan klädbutiker arbeta med butikens atmosfär för att möta de konsekvenser som 

uppstår genom showrooming? 

 

Fråga Syfte med fråga Teori Referenser 

Hur skulle du 

beskriva den 

övergripande 

atmosfären i butiken? 

 

Förståelse för hur 

Jeansbolaget har 

designat sin 

butiksatmosfär 

 

CEM (Rayburn & Voss 

2013), (Borges, Babin 

& Spielmann 2013), 

(Parsons & Ballantine 

2010) 

 

Vad i eran 

butiksatmosfär anser 

du bidrar till att ni 

differentierar er 

gentemot andra 

företag inom samma 

bransch? 

Förståelse för 

butiksatmosfären som 

ett konkurrensmedel 

CEM (Donovan, Rossiter, 

Marcoolyn & 

Nesdale1994) 

 

Hur jobbar ni med 

Visual 

Merchandising för att 

förmedla varumärket 

Jeansbolaget till 

kunderna? 

Förståelse för hur de 

olika butikerna 

förmedlar varumärket 

JB via VM 

CEM (Turley & Chebat, 

2002) (Park, Jeon & 

Sullivan 2015) 

Vilken roll har 

sinnesmarknadsföring 

i er butik? 

Förståelse för 

sinnesmarknadsföring 

i en fysisk klädbutik. 

CEM (Hultén 2011), 

(Spence 2014) 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 

Hur kan servicepersonalen i en klädbutik förmedla upplevelser till kunderna?  

 

Fråga Syfte med fråga Teori Referenser 

Hur arbetar 

personalen inom er 

butik för att skapa 

en kundupplevelse 

som bidrar till ett 

starkare samspel 

mellan kund och 

företag? 

Förståelse för personalens 

roll i att skapa en 

tillfredsställande 

upplevelse för kunden 

CEM (Baker, Levy & 

Grewal 1992), 

(Parasuraman 

2006), (Reynolds 

& Beatty 1999), 

(Puccinelli et al. 

2009) 

Uppfattar ni att den 

upplevelse som 

personalen ger 

kunden i form av 

service även bidrar 

till en positiv bild av 

hela företaget? Hur 

märks detta? 

Förståelse för personalens 

roll i att skapa en 

tillfredsställande 

upplevelse för kunden 

CEM (Puccinelli et al. 

2009), (Reynolds 

& Beatty 1999) 

 

Bilaga 3 

Hur kan företag inom modeindustrin skapa kundupplevelser som ökar antal kunder till 

butiken?  

 

Fråga Syfte med fråga Teori Referenser 

Med hänsyn till den 

framgång ni uppnått 

efter avhoppet från 

JC. Vad anser du ni 

har gjort för att 

åstadkomma detta? 

Förståelse för hur 

man skapar en 

tillfredsställande 

kundupplevelse 

CEM (Grewal, Levy & Kumar 

2009) 

 

Vad anser du vara 

det unika värdet som 

man kan skapa i en 

butik men inte på 

nätet? 

Förståelse för 

fördelarna med att 

bedriva en fysisk 

butik gentemot e-

handeln 

Fysiska butiker 

 

(Ender & Jelassi 2000) 

 

  



  
 

III 

Bilaga 4 

Hur har ett ändrat fokus på kundupplevelsen i en klädbutik påverkat möjligheterna att 

bemöta showrooming?  

Fråga Syfte med fråga Teori Referenser 

Är showrooming 

något du märkt av i 

din butik? Om Ja, 

hur märker ni av 

detta i butiken? 

Förståelse för 

respondenternas 

erfarenheter av 

showrooming 

Showrooming (Rapp et al. 2015) 

Hur tycker du att 

man borde bemöta 

showrooming som 

fysisk återförsäljare? 

Förståelse 

för  respondenternas 

åsikter om fenomenet 

showrooming 

Showrooming (Rapp et al. 2015), 

(Kucuk & Maddux 

2010), (Floor 2006), 

(Shin 2007), (Wu et al. 

2004) 

 

 

 

 

 

Vissa författare 

argumenterar för att 

det finns fördelar 

med showrooming, 

hur ställer du dig till 

detta? 

Förståelse 

för  respondenternas 

åsikter om fenomenet 

showrooming 

Showrooming (Mehra, Kumar & Raju 

2013), (Shin 2007) 

Hur upplever ni 

konkurrensen mot 

andra återförsäljare 

på internet då ni inte 

själva har en 

försäljningskanal på 

internet? 

Förståelse för den 

konkurrens som 

existerar mellan 

fysiska butiker och e-

handeln 

Fysiska butiker (Enders & Jelassi 2000), 

(Otto & Chung 2000) 

Varför har ni inte en 

online-verksamhet 

idag? 

Förståelse för valet 

av att bedriva 

försäljning i enbart 

fysiska butiker 

Fysiska butiker 

 

(Enders & Jelassi 2000), 

(Verhoef et al. 2015), 

(Dholakia et al. 2005), 

(Zhang et al. 2010), 

(Pantano & Viassone 

2015) 

 

 


