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Förord  
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla som hjälpte oss att dela vår enkät, utan 
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till er och alla som besvarade enkäten!  
 
Anna-Carin Nordvall har under dessa veckor verkat som vår handledare, en handledare 
som gått in denna roll med stort engagemang och bidragit med konkret feedback och ett 
kritiskt granskande, vilket för oss har varit mycket värdefullt – stort tack till dig Anna-
Carin. 
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Sammanfattning 
Titel: Den enskilda klädbutikens plats på den nya marknaden. En kvantitativ studie om 
hur den enskilda klädbutiken med sina specifika attribut kan överleva på en marknad 
karaktäriserad av ökad e-handel.  
Uppsatsförfattare: Erica Sörling & Anna Törner 
Datum: 2015-04-27 
Nyckelord: Klädbutik, servicescape, fysisk handel, e-handel, säljare, kläder. 
Genom en utbredd globalisering som inneburit en ökning i den internationella handeln 
och gränsöverskridande marknadsetableringar har världen förändrats. Det har skett en 
minskning av handelshinder och en revolutionerande förbättring av informationsteknik. 
Dagens digitalisering erbjuder människor en oändlig möjlighet att tillgodose sig med 
information och kunskap, det uppskattas idag att 98 % av världens all information finns 
tillgänglig i digitalt format.  Denna digitalisering har öppnat upp en rad nya 
affärsmöjligheter och under slutet av 1990-talet introducerades e-handeln. E-handeln 
har succesivt utvecklats och blir en allt mer accepterad handelskanal för konsumenter.  
 
Kläder och skor är bland de vanligaste produktkategorierna som inhandlas genom 
internet, både omsättningsmässigt och i antal konsumenter.  En fortsatt utbredning av e-
butiker och en fortsatt tro på ökad e-handeln indikerar på ett förändrat 
konsumtionsbeteende. Handeln i Sverige som tidigare kännetecknades av små 
företagsnäringar består idag av allt fler större aktörer och de mindre blir allt färre och 
färre i och med den hårdnande konkurrensen. Denna digitalisering har lett till ett 
förändrat affärslandskap där butiker inte längre bara konkurrerar med fysiska butiker, 
utan idag konkurrerar de även med e-handeln.  E-handelns uppgång har inneburit att 
konsumenters val mellan fysisk butik och e-butik har blivit ett alltmer diskuterat ämne. 
Vi har sett att de stora kedjorna anpassar sig efter det förändrade affärslandskapet 
genom att de idag kombinerar försäljning i fysisk butik med försäljning genom internet, 
så kallad multichannel-lösning.  Dock är frågan ifall en multichannel-lösning är 
avgörande för framgångsrik handel eller om den enskilda fysiska butiken kan bli 
framgångsrik och konkurrera mot e-handeln med det som skiljer dessa åt, vilket vi 
menar är interaktionen med säljaren och den fysiska miljön. 
 
Grundat på ovanstående resonemang var studiens övergripande syfte att utifrån det 
förändrade konsumtionsbeteendet, som har föranletts av ökad tillgänglighet genom 
uppkomsten av e-butiker, förstå hur enskilda klädbutiker kan överleva genom sina 
specifika attribut och på så sätt skapa riktlinjer för hur enskilda klädbutiker kan agera 
för att möta konsumentens nya behov. En kvantitativ undersökning, med en elektronisk 
enkät, har genomförts för att besvara studiens problemformulering samt syfte. Det 
empiriska materialet analyserades sedan med utgångspunkt i vår teori.    
 
Resultatet visade att konsumenter uppskattar relevant information från säljarna inför sitt 
klädköp, vidare framkom även att konsumententerna ansåg att det var av vikt att butiken 
är uppdaterad. Studiens påvisade även att ett utökat serviceerbjudande kan leda till ökad 
attraktivitet. Detta resultat är till hjälp för såväl enskilda klädbutiker som andra butiker 
för att stärka sin position på marknaden. Baserat på studiens resultat görs detta genom 
att allokera de specifika attributen på ett sätt vilket kunder finner mer betydelsefullt. Av 
studien framkom att de viktigaste av dessa attribut är att säljarna ska kunna ge kunder 
relevant information samtidigt som den fysiska miljön ska vara ny och fräsch och 
tilläggstjänster kopplade till kärntjänsten ska erbjudas för att sammanlagt höja den 
totala upplevelsen hos konsumenterna och därmed stärka butikernas konkurrenskraft.   
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1.	  Inledning	  
I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för vårt ämnesval samt bakgrunden till 
studiens problemformulering. Därefter kommer vi att presentera studiens 
problemformulering samt studiens syften som denna studie ämnar undersöka. Vidare 
redogör vi för de avgränsningar som gjorts i denna studie för att sedan avsluta med en 
begreppsförklaring där vi tydliggör vår definition av essentiella begrepp. 

1.1	  Problematisering	  
Världen har förändrats genom en utbredd globalisering som inneburit en ökning i den 
internationella handeln och gränsöverskridande marknadsetableringar.  Denna 
förändring har inneburit gränsöverskridande samarbeten mellan företag, vilket innebär 
att gränserna har suddats ut, både när det gäller de nationella gränserna samt de mellan 
företag.  Denna globalisering har möjliggjorts genom minskningen av handelshinder 
kombinerat med revolutionerande förbättringar av informationsteknologin. (Eriksson-
Zetterquist et al., 2012, s. 396) 
 
Forskare uppskattar att 98 % av all världens information finns tillgänglig i digitalt 
format (Sundberg, 2013). Digitaliseringen erbjuder människor en oändlig möjlighet att 
skaffa sig kunskap och konsumenterna blir därmed alltmer insatta och ställer högre krav 
på återförsäljare (Chen & Dubinsky, 2003). Denna digitalisering har öppnat upp för fler 
affärsmöjligheter och under slutet av 1990-talet introducerades e-handeln som öppnade 
upp för nya affärsmöjligheter för såväl privatpersoner som företag (Fredholm, 2006, 
s.11). E-handeln har successivt utvecklats och anses idag vara mer accepterad än 
tidigare, idag visar konsumenter en allt mer positiv inställning till att använda internet 
som ett handelsforum (Chen & Dubinsky, 2003). 
 

“Detaljhandeln går igenom en drastisk förändring, spelplanen ändras” HUI (2015) 
 
Handeln står nu för elva procent av jobben i Sverige och har alltid varit en viktig 
tillväxtfaktor för samhället (Svensk Handel 1, 2014).  Enligt Svensk Handel (2, 2014) 
tyder inget på att förändringstakten inom handeln avtar men samtidigt finns tydliga 
indikationer på att digitaliseringen påverkar alla delar av den svenska handeln. Detta 
indikerar att fördelningen av handelskanalerna och konsumtionsbeteendet kan komma 
att ändras alltmer i takt med den ökade digitaliseringen. 
 
Marknadskrafternas inflytande har idag ökat till följd av globaliseringen, framväxten av 
den finansiella marknaden och den informationsteknologiska-revolutionen (Allvin et al., 
2006, s.13). Under 1970-talet stod detaljhandeln för 47 % av Sveriges befolknings 
totala konsumtion, dock är det en siffra som 2011 sjönk till 33 %. Detta visar trots allt 
att detaljhandeln utgör en stor del av Sveriges ekonomi. Fler och fler väljer att lägga 
mer pengar på upplevelser idag, det i kombination med den ökande e-handeln resulterar 
i allt hårdare krav på fysiska butiker.  (SvD 2, 2015) I termer av omsättning var 
hemelektronik och kläder/skor under 2013 de stora jättarna omsättningsmässigt inom e-
handeln som då omsatte 37 mdr kr. Av detta stod försäljningen av kläder och skor för 
7,2 mdr kr och var den bransch som omsatte näst mest efter hemelektronik. (Mossberg, 
Ogvall & Larsson, 2014, s. 8-9) E-handeln ökade 2013 med 17 % och av Sveriges alla 
e-handelskonsumenter handlade 40 % någon gång under år 2013 kläder via internet. 
Kläder var tillsammans med böcker de varor som flest konsumenter handlade på 
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internet under detta år.  Detta kan ses som en hög siffra och då fler och fler kedjor 
integrerar butik och webbsida (Mossberg, Ogvall & Larsson, 2014, s. 22,36) ser vi 
tendenser till en fortsatt ökning. Vidare prognostiserade HUI (2015) att e-handeln 
väntades öka med 15 % under 2014 och detaljhandeln med 3.5 %, detta menar vi är en 
markant skillnad vilket tyder på ett förändrat konsumtionsbeteende. 
 
Tidigare kännetecknades detaljhandeln i Sverige av små företagsnäringar, men idag kan 
vi se allt större företag inom detaljhandeln. Något som stöder detta är att det skett en 
ökning av antalet butiker med fler än 10 anställda. (Rämme, et al., 2010, s.23-24) Det vi 
också kan se är att små entreprenörer har det tufft att stå emot den ökande konkurrensen 
från de större kedjorna, allt eftersom konkurrensen inom detaljhandeln ökar (Michanek, 
2007). Idag konkurrerar butiker inte bara med andra fysiska butiker, utan internet har 
förändrat affärslandskapet inom handeln (Enders & Jelassi, 2000) och öppnat upp för en 
ny marknad och allt högre konkurrens. Konsumtionsbeteendet har förändrats över tiden 
och idag är informationssökningen en viktig del av konsumentens köpprocess. 
Konsumenter har idag med denna lättillgängliga information ett allt större övertag över 
köpprocessen (Heitz-Spahn, 2013) och flera studier visar att ett stort antal kunder väljer 
att nyttja denna tillgänglighet för att samla information innan de utför ett köp. Studier 
visar att det idag är vanligast att konsumenter söker information via internet för att 
sedan besöka en fysisk butik för att utföra sina köp, dessa studier motsätter sig till det 
fenomen som oftast diskuteras som “showrooming”, ett begrepp som innebär att de 
fysiska butikerna används som visningsrum för e-butikerna.  (Holm, Ogvall & Larsson, 
2015; Burke, 2002)  
 
Då konsumenterna idag kan ses som allt starkare på grund av möjligheten att göra väl 
övervägda beslut till följd av den tillgängliga informationen har handlarnas kraft på 
marknaden förändrats. Det menar vi indikerar att butikens personal i större utsträckning 
bör inneha en stor mängd kunskap för att tillgodose konsumenternas höga 
förväntningar, detta innebär att säljarna möter allt större krav. I en studie utförd av 
Burke (2002) framkommer att majoriteten av konsumenterna föredrar att använda flera 
kanaler när de utför sina köp, störst andel väljer att skaffa information och en mindre 
andel av konsumenterna vill ha flera kanaler för att utföra sina köp. Vidare finns studier 
som visar på att många konsumenter föredrar fysiska butiker framför internet eftersom 
konsumenten får tillgång till varan omedelbart, detta indikerar att butikshandeln 
fortfarande har en del fördelar som är eftertraktade hos kunderna (Sharma & Krishnan, 
2002).   
 
E-handelns uppgång har inneburit att konsumenternas val mellan fysiska butiker och e-
butiker blivit ett alltmer diskuterat och studerat område. Större kedjor anpassar sig efter 
den nya spelplanen som den digitaliserade utvecklingen har bidragit till, då de formar 
sin verksamhet utifrån det förändrade konsumtionsmönstret och syr ihop butik och 
webb-verksamhet. Internet har förändrat affärslandskapet inom handeln (Enders & 
Jelassi, 2000) och idag är det allt vanligare med multichannels, vilket innebär en 
kombination av fysiska butiker och e-butiker, vilket även har kommit att kallas ”bricks 
and clicks” och ”clicks and mortar”.  Studier har gjorts på dessa kombinationer och 
studierna påvisar att detta är en trend som fler företag väljer att följa (Enders & Jelassi, 
2000; Gulati & Garino, 2000; Weltevreden & Boschma, 2008; Bahn & Fischer, 2003; 
Steinfield, 2002). 
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Internet har öppnat upp för många möjligheter och vi kan se en trend där allt fler väljer 
att integrera fysisk butik med e-handel. Vi ställer oss dock frågande till om en 
multichannel-lösning är avgörande för framgång eller om den fysiska butiken kan 
konkurrera mot e-handeln med det som skiljer dessa åt, vilket vi menar är interaktionen 
med säljaren och den fysiska miljön. Konsumtionsbeteendet har idag förändrats till följd 
av lättillgänglig handel via nya kanaler som exempelvis e-handel (Johnson et al., 2015). 
Denna ökande tillgänglighet har gett konsumenterna en större valmöjlighet och därmed 
bidragit till nya konsumtionsmönster. 
 
Andelen större företag ökar i förhållanden till små vilket tyder på att de tar över 
marknadsandelar (HUI research, 2011, s.54). Vi har även sett att de större kedjorna, 
som tidigare nämnt, anpassar sig efter detta förändrade konsumtionsbeteende genom att 
integrera fysisk butik med e-butik. Eftersom trenden påvisar att större aktörer blir allt 
vanligare samtidigt som e-handeln ökar menar vi att de små aktörerna i klädbranschen 
står inför en rad utmaningar. Trots den utbredda urbaniseringen som skett i Sverige 
finns ett stort antal marknader som inte anses vara attraktiva för de större företagen 
inom klädbranschen, här har de mindre aktörerna som kan möta marknadens behov en 
viktig roll. Vidare har denna urbanisering också inneburit att mindre företag kan erbjuda 
en produktnisch som större företag inte anser vara attraktivt på grund av det låga 
kommersiella värdet detta kan innebära. Utifrån detta anser vi att de mindre aktörerna 
har en viktig roll och behövs för att generera mångfald inom den kommersiella sektorn. 
Detta leder oss in på hur enskilda klädbutiker utan både e-butik och 
investeringsmöjligheter ska förhålla sig till det förändrade konsumtionsbeteendet för att 
överleva. 

1.2	  Problemformulering	  
 
I vilken utsträckning kan den enskilda klädbutiken använda säljare och fysisk miljö för 
att överleva på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel?   

1.3	  Syfte	  
Det övergripande syftet med studien är att utifrån det förändrade konsumtionsbeteendet, 
som har föranletts av ökad tillgänglighet genom uppkomsten av e-butiker, förstå hur 
enskilda klädbutiker kan överleva genom sina specifika attribut och på så sätt skapa 
riktlinjer för hur enskilda klädbutiker kan agera för att möta konsumentens nya behov.  
 
För att kunna undersöka var och en av de specifika attributen har vi formulerat delsyften 
som förtydligar vad dessa attribut avser. Delsyftena har vidare för avsikt att underlätta 
jämförelserna mellan den fysiska butiken och e-butiken. Jämförelser mellan den fysiska 
butiken och e-butiken är den huvudsakliga analysen vi gör i denna studie. Dessa 
jämförelser grundar sig i hypotesprövning mellan fysisk butik och e-butik. Hypoteser 
har formulerats för att förtydliga dessa jämförelser mellan butiksformaten samt för varje 
hypotesprövning vilka attribut som avses. De attribut som visar på signifikanta resultat 
kan vi därför uttala oss om har en avgörande roll för vilket butikformat konsumenten 
väljer. 
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Delsyften: 
1.   Undersöka om säljarens kompetens inom sortiment/service är en avgörande 

faktor för konsumenten i valet mellan e-handel och handel i fysiska butiker.  
2.   Undersöka om konsumentens upplevelse av den fysiska butiksmiljön har en 

inverkan på valet mellan e-handel och handel i fysiska butiker.   
3. Undersöka om konsumentens fysiska upplevelse av produkten innan köp 

påverkar valet av handelskanal. 
4. Kartlägga eventuella skillnader i preferenser hos konsumenter som 

huvudsakligen handlar sina kläder i fysisk butik respektive e-butik.   
 

 
	  

1.4	  Avgränsning	  
I denna studie har vi valt att studera köp oberoende av orsaken till köpet. Vi kommer 
således inte att göra någon skillnad på om kunden till exempel köper till sig själv eller 
till någon annan, om det är något den måste köpa eller om det är något den vill köpa.  
Vår studie ämnar främst undersöka köpbeteendet generellt hos konsumenter, dock 
kommer bakgrundsfaktorer så som kön och ålder undersökas för att skapa en överblick 
över respondenters fördelning. Enkäten kommer att finnas tillgänglig online, vilket 
innebär att den kan genomföras från världens alla hörn där det finns tillgång till internet. 
Dock kommer enkäten att vara utformad på svenska vilket medför ett språkligt hinder. 
Således kommer vi i denna studie endast att undersöka de som kan läsa och förstå det 
svenska språket. 
 
Avslutningsvis så är teknologin och därmed e-handeln under ständigt utveckling, vilket 
resulterar i en avgränsning då vår studie är vid en specifik tidpunkt då e-handeln ter sig 
på ett visst sätt.  
 

1.5	  Begreppsförklaring	  
Här kommer vi att ge vår definition på de nyckelbegrepp vi i denna studie kommer att 
använda. 
 
Enskild klädbutik- En klädbutik som inte tillhör en kedja och saknar egen e-butik. 
 
Säljare- Personal som erbjuder service utöver vad som ges vid betalningstransaktionen. 
 
Fysiska butikens specifika attribut - I denna studie refererar vi till servicescape, 
säljare och möjligheten att fysisk undersöka varan innan köp som särskiljande 
egenskaper som skiljer den fysiska butiken från e-butiken.  
 
Konsument/Kunder - I denna studie har vi likställt konsumenter med kunder. Detta 
innebär att vi inte gör någon skillnad på vem som konsumerar plagget och vem som 
köper plagget. Då vi tittar på köpprocessen är alltså individen som köper plagget den vi 
studerar.   
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2.	  Studiens	  utgångspunkter	  	  
I detta kapitel ämnar vi att ge en redogörelse för studiens utgångspunkter. Kapitlet 
kommer att inledas med en skildring av författarnas ämnesval samt förförståelse för 
studiens ämnesområde. Därefter kommer studiens utgångspunkter att redogöras i form 
av ontologisk ståndpunkt, kunskapssyn och forskningsansats. Studiens perspektiv 
kommer vidare redogöras, följt av en motivering av våra valda teorier. Avslutningsvis 
beskriver vi processen av litteratursökning för att därefter värdera våra källor.  

2.1	  Ämnesval	  
Då vi fick möjligheten att välja ämne till vårt examensarbete i företagsekonomi, vilket 
är de arbete som ska sätta punkt för vår civilekonom utbildning och vara starten på 
någonting nytt, blev valet lätt. Handel, försäljning och kläder är ett stort intresse för oss 
båda. Utöver att det är ett gemensamt intresse och att vi där av är insatta i området, har 
vi även under många års tid arbetat inom detaljhandeln och då främst inom 
klädbranschen.  
 

Tusentals timmar har vi spenderat i butik. Timmar bestående av jobb, men också av 
shopping. Timmar av någonting vi brinner för. 

 
Under vår arbetstid inom handeln har vi båda uppmärksammat en förändring i 
försäljningen och kundernas beteende.  Vi har sett många enskilda klädbutiker varit 
tvungna att stänga igen, att kunderna blir alltmer kunniga vilket ställer allt högre krav på 
oss säljare och att teknologin används i allt större utsträckning vid köp. Utifrån detta 
intresserad vi oss för vad som kan komma att hända med enskilda butiker när e-handeln 
blir en allt vanligare och samtidigt en enklare kanal att handla kläder på. Kommer 
enskilda klädbutiker på sikt att finnas kvar? och hur ska de i så fall göra för att 
överleva? Dessa funderingar blev grunden för denna studie inom företagsekonomi.  
 
Då handel och kläder ligger och alltid har legat oss båda varmt om hjärtat, blev valet 

att skriva vårt examensarbete inom detta ämne ett självklart val. 
 

2.2	  Förförståelse	  	  
De erfarenheter och föreställningar studiens författare har inom det valda ämnet kallas 
förförståelse (Olsson & Sörensen, 2011, s.101). Vi avser att utföra denna studie 
objektivt och därmed utan påverkan av studiens författare, vi är dock medvetna om att 
vår förförståelse har styrt och påverkat studiens ämne och vi vill därför nedan redogöra 
för vår förförståelse. Vi har valt att dela upp förförståelsen i två delar, teoretiskt och 
praktiskt.  
 

2.2.1	  Teoretisk	  förförståelse	  	  
Med snart fyra års civilekonomstudier vid Handelshögskolan i Umeå anser vi oss ha en 
god teoretiskt förförståelse inom de flesta företagsekonomiska ämnen. Då vår 
civilekonom inriktning är Service Management har hela vår utbildning präglats av ett 
kundfokus, vilket vi menar att vi kommer att ha nytta av i denna studie. Vidare har en 
av studiens författare studerat Management på D-nivå medan den andre har studerat 
Business Development and Internationalization. Under dessa snart fyra år har vi bland 
annat läst kurser inom tjänstedesign, organisation och entreprenörskap vilket har gett 
oss nyttig kunskap inför denna studie. Med dessa kompletterande fördjupningar anser vi 
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oss ha en acceptabel teoretisk förförståelse inom de ämnen denna studie bygger på. För 
att utveckla den kunskap vi har tillgodosett oss med under dessa år har vi överblickat 
tidigare kursmaterial. För att ytterligare fördjupa denna kunskap har vi i studiens 
inledande fas gjort gedigna litteratursökningar inom både konsumtionsbeteende och e-
handel. 
 
Vi är medvetna om att vår teoretiska förförståelse kan påverka de tolkningar vi gör i 
litteraturen samt den litteratur vi väljer att titta på. Till exempel har våra val av teorier 
till viss del blivit påverkade av vår teoretiska förförståelse. Servicescape vilken är en del 
i vår teori är något vi redan under vårt första moment i vår utbildning kom i kontakt 
med. Vår teoretiska förförståelse kan även ses vara styrd av våra intressen, då vi har 
tagit till oss mer av de delar som är kopplade till dessa intressen, vilket gör att vi har 
mer kunskap inom dessa områden. Detta kan innebära en risk gällande huruvida 
studiens teori utesluter viktiga delar på bekostad av vår tidigare teoretiska kunskap och 
därmed leda till att vi missar viktiga delar som kan vara väsentliga för denna studie. Då 
vi genomgående varit medvetna om detta har vi även i studiens inledande fas haft detta i 
åtanke och gjort ansträngningar för att tillgodose oss kunskap även utanför våra 
teoretiska kunskapsområden, vi har även hållit oss objektiva till de områden vi har 
kommit i kontakt med.  
 

2.2.2	  Praktiskt	  förförståelse	  	  
Då vi båda författare under fler års tid varit, och fortfarande är, verksamma inom 
detaljhandeln, då mestadels inom klädbranschen har vi även en omfattande praktiskt 
förförståelse för konsumtionsbeteende inom klädbranschen samt branschens 
uppbyggnad i sin helhet. Åren inom detaljhandeln har vi båda främst varit verksamma 
inom företag som har prioriterat personlig försäljning.  Dessa företag har investerat i 
personalens kompetens och fokuserat på att utveckla säljarna genom utbildningar, vilket 
bidragit till att vi båda utvecklat vår kunskap inom försäljning samtidigt som försäljning 
har blivit ett genuint intresse.  
 
Idag och under tidigare år har vi sett en förändring i kundernas beteende vilket 
eventuellt kan förklaras av den ökade tillgänglighet av information som internet har fört 
med sig. Kunderna har idag mer kunskap vilket leder till mer medvetna köp, vilket har 
resulterat i allt högre krav på personalens kompetens. 
 
Utifrån vår tidigare erfarenhet inom de områden vi ämnar studera, samtidigt som vi 
båda idag jobbar inom klädbranschen där personlig försäljning är i fokus, har vi en 
djupare förståelse för ämnet. Denna erfarenhet och djupare förståelse kam påverka vår 
objektivitet i studien, med det menar vi att denna erfarenhet kan föra med sig 
förutfattade meningar om vad kunder vill ha för typ av service och hur deras beteende 
ter sig. Vår syn på försäljning och service kan vidare vara påverkad av hur det fungerar 
och uppskattas i den stad vi till största del har verkat i, vilket är densamma för oss båda, 
då vi kommer från samma stad. Vårt genuina intresse tillsammans med den pågående 
diskussionen gällande detaljhandelns framtid med en ökad e-handel och en fortsatt tro 
på e-handelns expansion, har lagt grunden för denna studie där vi ämnar undersöka hur 
enskilda butiker ska förhålla sig till denna förändrade spelplan och överleva på en 
marknad karaktäriserad av ökad e-handel.   
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Avslutningsvis så är vi införstådda med att denna erfarenhet kan komma att influera 
våra tolkningar av såväl teori som empiri. Dock avser vi i denna studie att ha ett 
objektivt synsätt och har där av, för att undvika detta, under studiens gång konsekvent 
ifrågasatt våra tolkningar, argument och val.  
 

2.3	  Ontologisk	  ståndpunkt	  
I vår studie avser vi att undersöka hur konsumentens beteende påverkar de enskilda 
klädbutikernas framtid, detta innebär att studiens fokus är butikens utformning och hur 
den eventuellt kan bidra till en hållbar position på marknaden. Eftersom butiken är vårt 
fokus och vi avser att undersöka den som en objektiv entitet som inte påverkas av de 
sociala aktörerna som verkar inom den kommer denna studie att återfinnas inom vad 
som kallas objektivismen (Bryman & Bell, 2011, s. 41). Eftersom våra antaganden om 
hur verkligheten är karaktäriserad samt även hur kunskap skapas och värderas påverkar 
studien, både gällande utformning och resultatgenerering är denna diskussion viktig att 
framföra (Saunders et al., 2009, s. 128). 

Denna studie kommer att utföras utifrån en objektivistisk ståndpunkt, vilket innebär att 
vi ser butiken som ett konkret objekt med egna regler där individerna som verkar inom 
butiken efterlever dessa regler utan att ha en påverkan på butiken i sig. Bryman & Bell 
(2011, s. 42-43) förklarar att det gällande de olika sätten att se verkligheten är viktigt att 
ställa sig frågan hur de sociala företeelserna anses vara objektiva enheter med en yttre 
verklighet eller om de istället ska betraktas som konstruktioner, uppbyggda av dessa 
aktörers uppfattningar om omvärlden. Som diskuterat ovan fokuserar vår studie på att 
förstå ett beteende för att på så sätt generera riktlinjer för hur enskilda klädbutiker ska 
överleva på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel, en butik som vi menar är en 
objektiv enhet där de sociala aktörerna agerar inom enheten utan att påverka dess 
uppbyggnad. Bryman och Bell (2011, s. 42-43) framhäver att när forskare inom 
objektivismen studerar människor inom organisationer antas att dessa individer lär sig 
och tillämpar de regler och normer som finns inom företaget, detta stärker våra 
argument gällande vår objektivistiska ståndpunkt i denna studie. 

Om denna studie istället utförts med ett subjektivt förhållningssätt menar vi att det varit 
lämpligt att undersöka konsumenternas tolkning av bemötande och miljö i de olika 
handelskanalerna och därigenom skapa förståelse för deras subjektiva upplevelser. 
Samtidigt hade denna typ av förhållningssätt även inneburit att fokus troligen flyttat till 
människornas påverkan på både den fysiska och sociala miljön i en butik. Detta går i 
enlighet med Saunders et al. (2009) som menar att subjektiviteten grundas i en tolkning 
av omvärlden som baseras på sociala aktörers handlingar. Vid denna typ av 
förhållningssätt till verkligheten hade vi även utformat vår problemformulering och de 
efterföljande syftena på ett annorlunda sätt, som nämnt ovan hade vi då avsett att få 
djupare förståelse för människornas uppfattningar istället för att objektivt undersöka 
detta utan värderingar, vilket vi avser att göra med en objektivistisk ståndpunkt.  
 

2.4	  Kunskapssyn	  	  
Enligt Saunders et al. (2009, s. 113) är en positivistisk kunskapssyn en 
naturvetenskaplig kunskapsteori där det väsentliga är att fokusera på att observera 
verkligheten, för att på så sätt få fram data som kan analyseras med förhoppningen om 
att få generaliserbara resultat. Om vi utgår ifrån diskussionen gällande studiens 
ontologiska utgångspunkt framgick det i föregående avsnitt att denna studie utförs med 
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en objektiv verklighetssyn, vi anser därför att det är naturligt att vår kunskapssyn är 
positivistisk då vi avser att observera verkligheten utan egna värderingar.  

Gällande positivismen är det viktigt att framhäva att det är naturvetenskapliga metoder 
som ska användas för att generera värdefull kunskap vid studier av sociala förseelser 
(Bryman & Bell, 2011). Den positivistiska kunskapssynen lägger även stor tyngd på 
genereringen av värderingsfria studier, för att på så sätt förklarar sociala företeelser 
(Bryman & Bell, 2011, s. 36-38). Eftersom vi med vår studie avser att undersöka 
konsumenters konsumtionsbeteenden i syftet att generera kunskap som kan bidra till 
starka enskilda klädbutiker menar vi att värderingsfria studier med förhoppning om 
generaliserbara resultat går i linje med vår tidigare diskuterade verklighetssyn.  

Som diskuterats i föregående avsnitt hade vår studie utformats annorlunda om vår 
verklighetssyn sett annorlunda ut, detsamma gäller för kunskapssynen. I denna studie 
avser vi som tidigare nämnt att undersöka konsumenters beteende genom observationer 
utan värderingar, hade vi istället haft ett interpretativistiskt synsätt på kunskap hade det 
varit av intresse att fånga den subjektiva innebörden av beteenden (Bryman & Bell, 
2011, s. 36-38). Saunders et al. (2009, s. 116) framhäver att det interpretativistiska 
synsätt förespråkar att det är av stor vikt att forskaren förstår skillnader mellan 
människor i dess roller som sociala aktörer. Vidare tydliggörs detta resonemang genom 
att forskare med detta synsätt särskiljer studier om människor och ting där ting är 
objektiva och människor ses som sociala konstruktioner. En viktig del inom 
interpretativismen blir således det fokus som är på de sociala aktörerna och deras 
interpretationer av verkligheten, eftersom vi i denna studie avser att studera en objektiv 
verkligen blir det därför tydligt att ett interpretativistiskt synsätt inte är passande i denna 
studie.  

2.5	  Forskningsansats	  
Under tidigare avsnitt har vi redogjort för studiens utgångspunkter, gällande hur vi ser 
på världen och kunskap. Baserat på utgångspunkterna objektivism och positivism 
menar vi att studiens ansats bör vara deduktiv, det då studiens frågeställningar baseras 
på teorier inom ämnesområdet. Bryman och Bell (2011, s. 31) framhäver att den 
deduktiva ansatsen innebär att ett problem skapas från befintlig teori och därefter 
undersöks genom empiriska studier. Detta förhållningssätt mellan teori och empiri 
inom samhällsvetenskapen framhävs ofta som en av de mest förekommande 
uppfattningarna och kopplas ofta ihop med kvantitativa studier. 
 
I vår studie har vi utgått ifrån den teoretiska referensramen för att därefter deducera 
fram hypoteser som sedan ska testas med empiriska studier, genom dessa studier 
kommer vi sedan bekräfta eller förkasta våra hypoteser. När dessa steg har utförts kan 
studiens resultat leda till en omformulering eller utveckling av befintlig teori på 
området. Inom den samhällsvetenskapliga grenen kopplas den deduktiva ansatsen ofta 
samman med stora urval, det för att möjliggöra generaliseringar och därmed skapa 
trovärdiga resultat som kan appliceras i andra sammanhang. (Bryman & Bell, 2011 
s.31-33, Saunders et al., 2009, s. 124-126) 
 
Vi avser i denna studie att undersöka huruvida den enskilda klädbutiken kan 
konkurrera med sina specifika egenskaper gentemot e-handeln, det då vi menar att 
detta område är relativt outforskat. Tidigare studier har huvudsakligen fokuserat på hur 
företag kan konkurrera genom att utnyttja flera försäljningskanaler, inte huruvida det 



	   9	  

är möjligt att bli konkurrenskraftig genom optimering av en kanal. Med stöd i teorin 
kommer vi därmed att skapa hypoteser gällande kundens köpbeteende och hur det 
påverkar den enskilda klädbutikens eventuella konkurrenskraft, genom enkäter ska vi 
därefter undersöka kundens beteende för att utvärdera våra hypoteser. 
 
Motsatsen till den deduktiva ansatsen är den induktiva, där är syftet istället är att 
genom empiriska undersökningar skapa teorier. Den induktiva ansatsen paras ofta 
samman med kvalitativ forskning, då studierna ofta avser att skapa teori genom 
djupare förståelse i olika frågor. Om vi istället utfört vår studie efter den induktiva 
ansatsen hade studiens utformning och mål varit annorlunda. Vi hade då avsett att 
skapa teorier utifrån djupare förståelse gällande de sociala företeelserna som ligger till 
grund för kunders beteenden och därmed val av handelskanal. (Bryman & Bell, 2011, 
s.31-33, Saunders et al., 2009, s. 124-126) 
 
Ett alternativ eller komplement till denna studie hade varit att utföra en förstudie med 
en induktiv ansats, för att på så sätt skapa djupare förståelse för vad i den fysiska 
butiken som skulle bidra till valet av den fysiska butiken som handelskanal. Denna 
förstudie skulle därmed ligga som grund för en kvantitativ studie med målet att skapa 
generaliserbara resultat. Bryman & Bell (2011, s. 34-35) framhäver att den induktiva 
ansatsen oftast genererar nya teorier, detta menar vi stärker argumentet att vid en 
större studie i ämnet utföra en förstudie med en induktiv ansats för att därefter 
generalisera resultaten genom en studie med en deduktiv ansats. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
Figur 1. Deduktiv ansats. Skapad av författarna. 2015  
 

2.6	  Perspektiv	  	  
Denna studie kommer ha ett kundperspektiv då vi genom att påvisa eventuella 
skillnader i kundens preferenser gällande e-handel respektive fysisk butik vill vägleda 
enskilda klädbutiker. Eftersom butiken värderas utifrån kunders preferenser är det av 
största vikt att butiken är införstådd med dessa preferenser och dess innebörd för att ha 
möjlighet att konkurrera om marknadsdelar. Således kommer konsumenter undersökas 
för att på så sätt skapa förståelse för det förändrade konsumtionsbeteendet och utifrån 
det skapa riktlinjer för hur enskilda klädbutiker kan agera för att möta konsumenternas 
behov. Med detta sagt kommer studiens slutsatser och rekommendationer vara utformad 
för att ge bidrag till den enskilda klädbutiken.  
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2.7	  Val	  av	  teori	  
I denna studie är teorier inom ämnesområdena; förändringar i konsument beteende, e-
handel och fysisk handel, servicescape, och business model innovation av relevans. 
Nedan ges en kort introduktion till de olika teoriområdena tillsammans med en 
förklaring av hur de kommer att användas i denna studie. 
 
Förändringar i konsumentens beteende  
Det har skett en förändring i konsumenters köpbeteende på grund av socioekonomiska 
förändringar samt internets frammarsch. Kunder kan idag samla på sig en stor mängd 
information innan köp vilket ställer allt högre krav på företagen. Utifrån detta får vi en 
förståelse för hur förändringen sett ut samt att vi kan se indikationer på den pågående 
utvecklingens innebörd för enskilda klädbutiker.  
 
E-handel & den fysisk handel 
Vi vill i denna studie undersöka kunders köpprocess för att få förståelse för hur 
konsumenten värderar olika attribut från olika kanaler. Vidare vill vi studera i vilken 
utsträckning den enskilda klädbutiken kan använda säljare och fysisk miljö för överleva 
på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel. Utifrån den tidigare nämnda 
problemformuleringen behövs förståelse för hur e-handeln inom klädbranschen ser ut 
och vad konsumenter värdesätter.  Genom att förstå vad som värderas högt i e-handeln 
kan vi eventuellt se indikationer på vad som kan stärka den fysiska butikens 
konkurrenskraft.  
 
Servicescape  
Kläder utgör en av de vanligaste produktkategorierna kunder köper på internet 
(Mossberg, Ogvall & Larsson, 2014, s. 22). Vi menar att de största skillnaderna mellan 
e-handeln och fysiska klädbutiker är att kunderna i den fysiska butiken kan integrera 
med en säljare, ta på produkterna, prova kläderna och få tillgång till dem vid samma 
tillfälle som köpet sker. Vi har utifrån detta valt att i denna studie studera det fysiska 
servicescapet och säljarens roll då vi med denna studie ämnar ge enskilda klädbutiker 
riktlinjer för hur de ska överleva på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel. Dessa 
två faktorer menar vi är angelägna att studera då de utgör den största differensen mellan 
e-butik och fysisk butik. 
 
Business Model Innovation 
Tidigare konkurrerade fysiska butiker bara med andra fysiska butiker, idag ser det dock 
annorlunda ut. Internets frammarsch har öppnat upp nya möjligheter för såväl kunder 
som företagare. Internet och den tillgänglighet till information som de bringar ställer allt 
högre krav på de fysiska butikerna. Vi ser indikationer på att den ökande konkurrensen 
ställer krav på att butiker differentierar sig med något utöver dess kärnverksamhet, 
vilket de kan göra genom innovativt förändra affärsmodellen och därmed anpassa 
verksamheten till rådande marknad. Detta sätt att möta konkurrensen och hantera 
förändringar kallas för business model innovation, vilket blir aktuellt i denna studie då 
den undersökta marknaden karaktäriseras av hög konkurrens.  

2.8	  Litteratursökning	  
För att skapa oss en överblick över studiens ämne började vi vår litteratursökning brett 
för att få en bild av vårt valda ämne. Rapporter från handeln studerades för att få en 
tydligare bild om handeln i Sverige, innefattande dess utveckling i både fysiska butiker 
samt e-handeln. Därefter gick vi vidare och började söka efter artiklar och övrig 
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litteratur inom vårt ämne, för att sedan koncentrera vår sökning på det som var mest 
intressant för just denna studie. Artiklar har främst funnits genom databasen Ebsco 
Business Source Premier som tillhandahålls av Umeå universitet. Vi sökte efter artiklar 
som var peer reviewed, men vi har även funnit artiklar utifrån de artiklar sökningarna 
har genererat vilket innebär att det finns undantag från de som är sökta med peer 
reviewed. Efter litteraturgenomgång i ämnet kom vi fram till fyra aktuella områden, 
vilka var; förändringar i konsumentens beteende, e-handel och fysisk handel, 
servicescape och business model innovation. Inom dessa områden har vi sedan sökt 
vidare artiklar. 
 
Nedan kommer vi att redogöra för de sökord vi har använt för respektive område. Under 
varje område kommer det huvudord vi använt oss av presenteras för att sedan presentera 
respektive tilläggsord, tilläggsorden har även kombinerats för att smalna av sökningen. 
Tilläggsorden kommer att illustreras med ett + framför sig.  

2.8.1	  Förändringar	  i	  konsumentens	  beteende	  &	  E-‐handel	  och	  fysisk	  handel 
Consumer behavior/ Consumption behavior 
+ Retail 
+ Clothing 
+ Personal selling 
+ Sales person 
+ Apparel 
+ Ecommerce 
+ Brick and mortar 
+ Bricks and clicks 
+ Bricks 
+ Mortar 
+ Evolution 
+ Process 
+ Change 
+ Information 

2.8.2	  Servicescape 
Servicescape 
+Clothing 
+ Apparel 
+ Employee 
+ Retail 
+ Consumer behavior 
+ Consumption behavior 
Store environment 
+ Clothing 
+ Retail 
+ Apparel 
+ Consumer behavior 
+ Consumption behavior 
+ Employee 

2.8.3	  Business	  model	  innovation 
Business model 
Business model innovation 
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Vi har i denna studie använt oss 41 vetenskapliga artiklar vilka genererades från dessa 
sökningar. Utöver dessa artiklar har vi som stöd till våra argument och för att tydliggöra 
aktualiteten även refererat till den del andra källor så som HUI research och Handels 
Utvecklingsråd.  

2.9	  Källkritik	  	  
I denna studie har vi huvudsakligen använt oss av vetenskapliga artiklar för att besvara 
vår problemformulering, vilken vi vill påminna er om är: I vilken utsträckning kan den 
enskilda klädbutiken använda säljare och fysisk miljö för att överleva på en marknad 
karaktäriserad av ökad e-handel?   
 
För att besvara vår problemformulering har vi använt oss teorier kring områdena 
konsument beteende, e-handel & fysisk butik, servicescape och business model 
innovation. Inom dessa områden har vi sökt vetenskapliga artiklar. I vår 
litteratursökning kom vi i kontakt med artiklar om servicescape från andra branscher än 
klädbranschen, artiklar vi valde att använda oss av trots avvikelsen från klädbranschen 
detta då artiklarna visade på servicescapets roll och påverkan på konsumenter. Genom 
att studera referenser i de vetenskapliga artiklar vi genom våra sökningar kommit i 
kontakt med har vi funnit ytterligare användbara artiklar. Då vi i vår litteratursökning 
sökt efter artiklar som är peer reviewed, vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt 
granskade, menar vi att deras referenser också bör ses som tillförlitliga och att vi vidare 
kan undersöka artiklar de refererar till. Således finns artiklar med undantag från peer 
reviewed sökning. Vidare är vissa artiklar som används i studien artiklar som författarna 
kommit i kontakt med i tidigare kurser. I denna studie har vi huvudsakligen använts oss 
av förstahandskällor då vi vet att andrahandsreferering bör undvikas genom det kan leda 
till snedriven information (Ejvegård, 2003, s.63; Johansson Lindfors, 1993, s.88-89). 
 
I vår problembakgrund är mestadels av de källor som används rapporter från handeln 
och således inte vetenskapligt förankrade. Vi använder oss av källor så som Handelns 
Utredningsinstitut (HUI), Handelns Utvecklingsråd (HUR) och Svensk Handel. Dessa 
källor är enligt oss lämpliga i vår problembakgrund för att påvisa aktualitet och 
samhälleliga trender samtidigt som de ger oss aktuell statistik. Handeln är ett diskuterat 
ämne, med ständig fluktuation och utveckling, med rapporter från ovan nämnda källor 
trots en icke vetenskaplig förankring får vi aktuell information och uppfyller vad 
Ejvegård (2003, s.64) benämner samtidighetskravet vilket innebär att vi använder oss av 
rapporter som ligger tidsmässigt nära de beskriva situationerna. Vi menar vidare att 
dessa källor inte har någon påverkan på studiens resultat, utan endast ämnar påvisa 
aktualitet och trender. 
 
Vi är medvetna om att vi använder oss av några få äldre artiklar i vår studie, och att 
nyare källor ofta är att föredra framför äldre (Ejvegråd, 2003, s.64). Bitners artikel är 
från 1997 och den av Kotler från 1993, dock är dessa artiklar väl refererade vilket visar 
på en tyngd i artiklarna, vilken har hållit i sig över tid. Resterande av våra artiklar är alla 
från 2000 vilka känns relevanta då utvecklingen av internet blommade vid 
millenniumskiftet.  Vidare är vissa av våra metodböcker av äldre karaktär, dock har vi 
säkerställt att vi har gjort rätt metodiska val genom att titta på en bredd av olika 
författare och årtal.	    
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3.	  Teorikapitel	  	  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare studier inom områdena: 
förändringar i konsumentens beteende, e-handel & fysisk butik, servicescape samt 
business model innovation. De tidigare studierna kommer genomgående att diskuteras i 
relation till den aktuella studien.   
 

3.1	  Förändringar	  i	  konsumentens	  beteende 
Näringsidkare  
De socioekonomiska förändringarna som skett under de senaste årtiondena har bidragit 
till en förändring av konsumtionsbeteendet inom handeln i stort. Tidsbesparing har 
blivit en allt viktigare del då heltidsarbete för både män och kvinnor blivit den nya 
normen, samtidigt som fritidsaktiviteter och andra aktiviteter tar upp allt mer tid.  Denna 
vilja att spara tid har inneburit att konsumenter gör ansträngningar för att effektivisera 
sina inköp och därmed ställer högre krav på handlarna att erbjuda det de söker på ett 
lättillgängligt sätt. (Mohidden, 2011)  
 
Under 2000-talet har utvecklingen av IT-samhället och den snabbt växande tillgången 
till internet inneburit att information finns tillgänglig på ett helt nytt sätt än tidigare. Till 
följd av den ökade tillgången till information har konsumenternas position inom 
handeln förändrats då de nu har kunskap gällande exakt vad de önskar, vart detta finns 
och till vilka priser detta erbjuds. Företag konkurrerar om samma kunder och 
geografiska hinder och tillverkningshinder har i många fall suddats ut. (Clemons, 2008) 
Att konsumenter nu har ett övertag gentemot handlare innebär att företagen måste öka 
sin medvetenhet och effektivisera sitt arbete för att möta dessa förändrade 
konsumtionsmönster och framför allt hantera den stora kunskap konsumenten besitter. 
Att informationen och medvetenheten hos konsumenterna är anledningen till det 
förändrade konsumtionsmönstret stärks av Clemons (2008) som menar att förändringen 
i konsumenternas beteende inte beror på förändrade intentioner eller drifter, utan istället 
möjligheten att ständigt ta välgrundade beslut baserat på tillgänglig information.  Denna 
ökande kunskap hos konsumenterna tillsammans med minskade tillverkningshinder 
innebär att företag måste använda nya sätt att konkurrera och bli attraktiva i kundernas 
ögon. Detta leder oss till frågan huruvida en enskild klädbutik kan konkurrera med sina 
specifika attribut utan att erbjuda en egen kompletterande e-butik och därmed 
informationskanal.  
 
Konsumenten 
I dagens högteknologiska värld har den ständiga utvecklingen inneburit att konsumenter 
kan ses som verkligt informerade. Den stora informationstillgången som nu erbjuds har 
inneburit en förändring i konsumenters beteende till följd av vad som kan ses som en 
rubbning av spelplanen mellan konsument och leverantör. Tidigare erbjöds kunden ett 
val av produkter som fanns tillgängligt på den aktuella marknadsplatsen och därmed 
inom räckhåll, dagens ökade tillgänglighet av transparant information innebär att 
kunden nu har till gång till produkter på alla marknader (Clemons, 2008). 
 
Utöver förändringen gällande vad som kan ses som ett maktskifte mellan leverantörer 
och konsumenter kan vi även observera ett skift i vad konsumenterna värdesätter. 
Dellaert et al. (1998) kunde se tydliga mönster gällande ett skift i vad konsumenter 
värderar, då tiden och bekvämligheten nu värderas allt högre av konsumenterna. Denna 
förändring grundas i människor allt mer aktiva liv där tiden har kommit att bli en lyx 
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som värderas högt. Då fler människor idag jobbar heltid och har fritiden fylld med 
aktiviteter ställer konsumenten högre krav gällande tillgänglighet och bekvämlighet vid 
köp av varor, (Dellaert et al., 1998; Mohidden, 2011) samtidigt som utbudet som finns 
tillgängligt har ökat drastiskt som diskuterat ovan.  Clemons & Gao (2007) framhäver 
genom sina studier att dagens konsumenter och företag har möjlighet att göra en total 
matchning gällande behov och lösning då marknaderna idag är transparanta och öppna. 
Detta innebär att en konsument alltid har möjlighet att hitta en produkt som totalt 
uppfyller dennes önskemål om produkten finns tillgänglig, samtidigt har företaget 
möjlighet att skapa en lösning på exakt de problem som konsumenter upplever och 
därmed vinna marknadsandelar. Utifrån detta menar Clemons & Gao (2007) vidare att 
om produkten konsumenten önskar finns kommer ett köp att utföras om priset är 
lämpligt. Intressant gällande detta är att en process där kunden genom den totala 
tillgängligheten ska hitta produkten som uppfyller alla deras önskemål med stor 
sannolikhet kräver ett större engagemang av konsumenten och där till en tidskrävande 
process. Som tidigare diskuterat har de socioekonomiska förändringarna i samhället 
bidragit till att konsumenten nu värderar tiden högre än någonsin tidigare vilket skapar 
motsägelser i hur villiga konsumenter egentligen är att hantera den totalt transparanta 
informationen som erbjuds på marknaden. 
 
Utifrån ovanstående diskussion kan vi urskilja två tydliga tendenser gällande kunders 
konsumtion, den ökade tillgängligheten på information har gett konsumenten ett övertag 
över leverantörerna samtidigt som konsumenten värdesätter sin tid och vill utföra köp 
bekvämt och på ett tidsbesparande sätt. Dessa två tendenser kan ses som motsägelser då 
den ökade tillgängligheten av information innebär att en konsument har extremt stora 
mängder information att hantera för att göra ett väl övervägt val i sin konsumtion, vilket 
är direkt motsägande gällande den bekvämlighet konsumenter idag kräver. Vad som 
värdesätts högst och hur detta förändras gällande olika produkter blir därmed intressant, 
klädköp kan idag utföras genom e-butik samt fysiska butiker, där den förstnämnda ofta 
erbjuder oändliga möjligheter gällande utbud och den sistnämnda erbjuder ett redan 
”utsållat” utbud och tillgång till varorna omgående. Vad värderar då konsumenten högst 
inom den svenska klädmarknaden?  

3.2	  E-‐handel	  &	  fysisk	  handel	  	  
Till följd av internets utveckling och kommersialisering tog e-handeln form och 
utvecklades under 1990-talet (Kim & Kim, 2004) därefter har marknadsformen ständigt 
utvecklats och anses fortfarande vara spirande (Fogel & Schneider, 2010).  I dagens 
högteknologiska samhälle sker klädhandeln via många kanaler, allt från e-handel via 
mobiltelefoner och datorer till i fysiska butiker. Fenomenet att klädföretag använder sig 
av flera kanaler för att nå sina kunder ses idag snarare som en norm än ett undantag. 
(Heitz-Spahn, 2012; Johnson et al., 2015) Samtidigt finns studier som påvisar att vad 
kunden värderar i valet av butik skiljer sig utifrån faktorer så som ålder, lön, 
familjestorlek, civilstånd (Thenmozhi & Dhanapal, 2012)  
 
Internethandelns tydliga utveckling inom klädbranschen har stulit marknadsandelar från 
den traditionella fysiska butikshandeln vilket inneburit nerskärningar inom antalet 
fysiska butiker och en tydlig minskad efterfrågan på denna handelskanal (Johnson et al., 
2015). Heitz-Spahn påvisar genom litteraturstudier att denna flerkanalsdistribution till 
kunderna ger företagen möjlighet att nå en stor mängd kunder till reducerade kostnader, 
samtidigt som detta också kan utnyttjas av konsumenterna för att få det bästa av alla 
världar. Inom forskningen råder enighet gällande e-handelns fördelar för konsumenten 
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och dessa är bland annat accessen, tids- eller pengasparande samt tillgången till 
information. 

Park och Stole (2005) fann genom litteraturstudier att informationssökning är ett 
nyckelsteg i kundens beslutsprocess, denna process omfattning ökar även med den 
upplevda risken som uppkommer vid köp av en vara. Vidare kan de genom sin 
empiriska studie påvisa att klädkonsumenter inte anser att mängden information är en 
viktig del i köpbeslutet, denna motsägelse kan enligt författarna förklaras med 
konsumentens svårigheter att ta till sig stora mängder information, de framhäver att 
informationens kvalitet istället kan vara avgörande i beslutet. 

Studier visar att flera aspekter av internethandeln påverkar konsumenternas upplevelse 
och därmed avsikten att köpa, exempelvis leder låga priser och ett brett sortiment till 
positiva upplevelser medan långa leveranstider har en negativ inverkan på kundens köp-
intentioner. (Fogel & Schneider, 2010) Vidare upplever konsumenter en risk i att inte 
fysiskt kunna undersöka varan innan köp, detta gäller framförallt kläder då många 
konsumenter önskar att prova varor av detta slag innan köp, denna risk anses i flera fall 
minimeras genom företags image (Cho & Fiorito, 2009; Lester et al., 2005) och kan 
därför påverkas av företaget.  
 
Lester et al. (2005)  påvisar genom sin studie att de främsta anledningarna till att 
studenter inte köper kläder via internet är att de inte kan prova varorna, att det är 
omständigt att returnera varorna samt att de inte kan ta och se på varorna. Dessa 
påvisade nackdelar med internet kan därför antas ha en inverkan på den fysiska butikens 
roll, då den till skillnad från handeln i andra kanaler kan erbjuda lösningar på de tidigare 
diskuterade nackdelarna. 
 
Vägen till köp går ofta via flera kanaler i dagens samhälle, i många fall samlar 
konsumenten information på ett företags hemsida innan ett besök till en fysisk butik. 
Samtidigt har fysiska butiker upplevt ett problem som inom forskningen benämns som 
”showrooming”, detta fenomen innebär att konsumenten använder sig av den fysiska 
butiken för att titta och känna på varan innan köpet senare utförs genom en e-kanal. 
(Fulgoni, 2014) Denna studie påvisar hur kunden utnyttjar flera kanaler i sin köpprocess 
för att tillgodose sig det bästa erbjudandet, både gällande pris och produkt, trots att detta 
kan ses som ett sätt att utnyttja butikers serviceerbjudanden, vilket ofta benämns som 
free-riding. Vidare visar en studie av Heitz-Spahn (2013) att det är vanligare att 
använda butiken som ett “showroom” för att sedan köpa på internet vilket kan ses som 
en typ av free-riding beteende. 
 

   Trots att e-handelns frammarsch kan ses som stark genom den ständiga utvecklingen 
finns forskare som anser att handeln i fysiska butiker inte kommer att ersättas av e-
handeln, utan att dessa två kanaler kommer fortsätta vara kompletterande (Goldsmith & 
Flynn, 2005).  Goldsmith & Flynn (2005) menar utifrån sin studie att fysiska butikers 
rädsla för e-handeln som handelsform är överskattad, detta leder till att vi ställer oss 
frågan huruvida detta även gäller butiker som inte kan kombinera de olika plattformarna 
och därmed erbjuda kunden en helhetslösning. Det eftersom den tidigare nämnda 
studien med flera framhäver styrkan i kombinationen av distributionskanaler, inte hur 
enskilda företag kan överleva med endast en kanal för distributionen av varorna. Utifrån 
ovanstående genomgång av litteraturen finner vi det intressant att undersöka huruvida 
det krävs förändringar inom den fysiska handeln för att behålla marknadsandelar eller 
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om free-riding fenomenet kommer ha en för stor negativ inverkan på denna 
handelskanal i sin enskildhet.  

 
Som tidigare diskuterat framkommer det att bidragande orsaker till att studenter inte 
väljer att handla på internet är att de inte kan ta på varorna och prova dem och att de 
upplevs som omständigt att returnera de köpta varorna. Vidare kan den fysiska butiken 
erbjuda kunden en personlig interaktion med en säljare. Utifrån detta ser vi indikationer 
på att den fysiska klädbutiken kan utnyttja detta för att behålla sin position på 
marknaden. Eftersom det fysiska servicescapet och säljarna där inom, är den delen som 
vi är intresserad av att studera kommer vi att inleda denna del med att introducera 
begreppet servicescape. Därefter kommer vi att presentera servicescapet inom 
detaljhandeln och vilken roll det har på kunden, för att sedan diskutera säljarens roll i 
kundens beslutsprocess. 
 

3.3	  Servicescape	  
3.3.1	  Vad	  innebär	  Servicescape?	  
Bitner (1992) menar att den fysiska miljön har en påverkan på människors beteende och 
använder begreppet servicescape för att visa hur den fysiska omgivningen inom 
detaljhandeln påverkar både anställda och kunder. Hon definierar begreppet som ”alla 
objektiva fysiska faktorer som kan bli kontrollerad av företaget för att förbättra eller 
begränsa de anställdas eller kundernas åtgärder”. Utifrån hur kunderna och de 
anställda reagerar på enskilda fysiska attribut eller en kombination av olika 
attribut kommer de att agera.  
 
Vidare delar Bitner (1992) upp servicescapet i tre dimensioner. Den första dimensionen 
innefattar förhållandet i omgivningen och är i linje med det Kotler (1974) benämner 
”atmospherics”, vilket är ett begrepp som i litteraturen ofta används synonymt med 
servicescape. Temperatur, musik och doft, är faktorer som ingår i denna dimension och 
har en påverkan på kunders och anställdas beteende. Kotler (1974) menar vidare att 
butikens atmosfär är viktigt då den kan påverka kundens köpbeteende. I denna studie 
utförd av Kotler utesluts eventuell påverkan på de anställda, detta gäller även i denna 
studie då fokus istället kommer att vara på att studera de anställda som en 
påverkansfaktor till kundens beteende. Den andra dimensionen som diskuteras av Bitner 
(1992) i servicescapet är, rummets layout och funktionalitet, det vill säga hur 
inredningen är placerad och hur funktionell den är. Den tredje innefattar rummets 
inredningsstil, det vill säga vilken stil butikens inredning har. 
 
Dessa tre dimensioner är alla en del av servicescapet och kommer att påverka kundens 
beteende, vilket sedan kommer att resultera i en respons benämnts som ”approach” eller 
motsatsen ”avoid”. Approach innebär att kunden känner en attraktion till butiken, 
stannar kvar för att utforska mer, spenderar pengar, kommer tillbaka till butiken eller 
skapar en plan för ett köp. (Bitner 1992) I denna studie kommer fokus endast vara på en 
av dessa dimensioner, vilket är huruvida besöket resulterar i ett köp, det vill säga att 
kunden spenderar pengar. Detta då vi ämnar undersöka om denna enskilda fysiska 
klädbutik kan överleva på en marknad med ökad e-handel och förändrat 
konsumtionsbeteende.   
 
I litteratursökningen har flera studier gällande hur faktorer i omgivningen påverkar 
kunders beteende hittats (Bitner, 1992; Chang et al, 2013; Daunt & Harris, 2012; 
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Morrison et al., 2011; Velarde et al, 2007).  Dessa studier visar exempelvis hur röd färg 
påverkar konsumentbeteendet i negativ mening. Vidare ligger störst fokus på enskilda 
faktorers påverkan på kundens beteende (Mari & Poggesi, 2013). I den befintliga teorin 
saknas dock studier gällande hur servicescapet påverkar kundens köpbeteende. 
 
Forskning inom området servicescape har varit ett hett ämne fram till idag. Dock verkar 
fokus ha skiftat från den fysiska butikens servicescape till e-handelns servicescape. 
(Mari & Poggesi, 2013) Denna trend kan därmed sägas påvisa servicescapets aktualitet i 
studier gällande miljöns påverkan på kunders köpprocess. En annan förändring inom 
området servicescape är att fokus har förflyttats från påtagliga, fysiska faktorer till 
sociala faktorer. Dock efterfrågas mer forskning på hur de anställda, vilka är en social 
faktor, påverkar kundens beteende. (Mari & Poggesi, 2013) Daunt & Harris (2012) 
betonar vikten av att den fysiska designen av lokalen liksom att säljarna bör vara 
lämpligt anpassade efter kontexten, då dessa faktorer har en stor påverkan på 
organisationens resultat. Detta kan ses som indikationer på att både den fysiska 
designen och säljarna måste passa ihop med kontexten, då de har en påverkan på 
kundernas respons.  
 
Genom att servicescapet påverkar både kunderna och de anställda vill vi slutligen 
tydliggöra att vi i denna studie kommer att studera hur servicescapet, innefattande både 
den fysiska dimensionen samt den sociala, påverkar kunderna och därmed utesluta 
påverkan på de anställda. Vi kommer således definiera servicescape som den miljön där 
kunder köper kläder, i vilken säljaren kommer vara en del av.  Denna tolkning är i linje 
med Tombs och McColl-Kennedy (2003) som menar att miljön består av både fysiska 
och sociala faktorer. Vi använder oss av denna tolkning då vi vill titta på om den 
enskilda klädbutiken utan e-handel genom säljare och den fysiska miljön kan överleva 
på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel eller om det kommer krävas något mer 
värdeskapande. 

3.3.2	  Servicescape	  inom	  detaljhandeln	  
Konkurrens inom handeln har ökat och förändrats. Idag konkurrerar butiker inte bara 
med butiker, utan även med handeln som sker över internet. I denna marknad 
karaktäriserad av hög konkurrens och ett förändrat konsumtionsbeteende kan 
butiksmiljön på ett strategiskt sätt användas för att differentiera sig.  (Morrison et al, 
2011) Detta stöds vidare av Chang et al (2013) då klädbutikens servicescape påverkar 
konsumentens beteende. 
 
En studie gjord av Clow et al. (2014) visar att materialistiska kunder föredrar att handla 
i små lokala butiker då de erbjuder kläder med hög modegrad till hög kvalité. Dessa 
kunder värdesätter hög service och upplever att de blir igenkänd av personalen. De 
fattar snabbt beslut och vill kunna genomföra sitt köp omgående. Vidare visar en studie 
av Goldsmith & Flynn (2005) att kunder med ett intresse av mode lägger ner mer tid på 
shopping av kläder och väljer då en fysisk butik framför för e-butik. Undersökningar 
har även visat att fysiska butiker är mer involverade i mode än vad internetbutiker kan 
anses vara.  
 
Som ovan nämnt vill materialistiska kunder handla produkter karaktäriserade av hög 
kvalité. Produkter med hög kvalité resulterar i ett dyrare monetärt pris vilket vi menar 
påverkar komplexiteten av köpbeslutet. Konsumenter som ska fatta komplexa beslut 
föredrar att använda sig av en kanal där informationen kan anpassas utefter individen, 
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vilket kan ske i en fysisk butik (Maity & Dass, 2014). Detta kan tolkas som att kunden 
kommer välja butik framför e-handel vid köp av dyra kläder. Grewal et al (2002) stärker 
detta resonemang då de menar att interaktionen med en säljare och möjligheten att få 
personlig hjälp är viktig vid försäljning av ”touch/feel” produkter, vilket kläder är. 
 
Information är en viktig del i köpprocessen (Fulgoni 2014; Park & Stole, 2005) och 
kunder samlar idag på sig mycket information innan ett köp. Trenden mot allt större 
informationssökande innan ett köp visar på att konsumenten blir allt mer medveten och 
vill vara så säker som möjligt att köpet blir rätt.  

3.3.3	  Det	  fysiska	  servicescapet	  
I en studie gjord av Chang et al (2013) visas återigen servicescapets viktiga del. Studien 
visar på att butikens design och omgivning har stor inverkan på kundens positiva 
känslor och att dessa positiva känslor influerar i impulsköp. Ett impulsköp är ett köp 
som inte är planerat utan görs av ren impuls. Chang et al (2013) resonerar kring om det 
är lättare att influera till ett impulsköp med hjälp av butiksmiljön när kunden vet att den 
ska köpa något. Den fysiska miljön i en butik påverkar beteende, dock kan kunden 
innan denne äntrar butiken ha en uppfattning om vad som ”komma skall” genom 
ledtrådar från den fysiska omgivningen (Shostack, 1977), vilket vi menar kommer att 
påverka kundens beteende. Detta indikerar att det är inte bara butikens utformning som 
är viktigt utan också dess läge när omgivningen kan påverka uppfattningen om vad som 
finns innanför väggarna och därmed kundernas beteende. 
 
En ren och fräsch butik har en god effekt på konsumenterna (Chang et al., 2013; Dagger 
& Danaher, 2014; Daunt & Harris, 2012) En studie av Dagger & Danaher (2014) visar 
att en nyrenoverad butik leder till fler nya kunder, vilket enligt oss indikerar att butikens 
fysiska servicescape är viktigt och att kunder lockas av nytt och fräscht. Studien visar 
att en nyrenoverad butik lockar fler nya än gamla kunder, men att försäljningen ökade 
till både de nya och de gamla kunderna, men att den var högre hos nya kunder. Vidare 
visar studien att konsumenternas, nya som gamla, uppfattning om servicen, intentioner 
att köpa och deras tillfredställelse i butiken ökade kort efter renoveringen. Dock kom 
denna förhöjda uppfattning om butiken att minskas efter tolv månader, men var 
fortfarande högre hos nya konsumenter än hos gamla. Den nya kunden verkade i studien 
vara äldre med en högre disponibel inkomst vilket kan vara en förklaring till att 
försäljningen ökade mer bland nya kunder. Dessa nya kunder med högre disponibel 
inkomst och som fick en bättre uppfattning av servicen efter renoveringen menar vi 
indikerar att äldre konsumenter med högre inkomst värdesätter hög service. 
 
En positiv upplevelse av den fysiska butiksmiljön vilket i studien utförd av Andreu et 
al. (2006)  består av design, ljus och temperatur, leder till positiva känslor hos 
konsumenten. Dessa positiva känslor resulterar i att kunden vill stanna kvar längre i 
butiken. Vidare visade studien att butiksmiljön i shoppingcentrum hade större effekt på 
känslorna än vad den hade i fristående butiker (Andreu et al, 2006). Mohan et al. (2012) 
har i sin studie gällande impulsköp hittat att utformningen av butiken har stor påverkan. 
Ovanstående resonemang indikerar att butikens utformning påverkar köpprocessen.  

3.3.4	  Det	  sociala-‐servicescapet	  
Enligt Bitner (1992) är den sociala interaktionen mellan kund och anställd ett resultat av 
interaktionen mellan kunders och anställdas interaktion med den fysiska miljön snarare 
än en faktor som påverkar kundens agerande. Tombs och McColl-Kennedy (2003) 
menar att även sociala dimensioner, vilket de kom att kalla social-servicescape, som är 
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kopplade till köptillfället påverkar kundens beteende. Vidare visar studien att den 
sociala dimensionen kan ha mer eller mindre påverkan på kundens upplevelse. Inom 
serviceyrken har den sociala dimensionen ofta större påverkan än de fysiska attributen. I 
denna studie ämnar vi se på säljarnas roll som en service de ger till kunderna och att den 
sociala dimensionen därmed blir extra viktig. Den fysiska interaktionen mellan kund 
och säljare är vidare en faktor som skiljer den fysiska butiken från e-handeln, vilken kan 
ses som en konkurrensfördel vilket gör den intressant att studera. Kunder kan ses som 
en del av de sociala servicescapet genom att de har en psykologisk inverkan på 
varandra, (Tombs & McColl-Kennedy, 2003) dock kommer vi i denna studie utesluta 
den delen och endast studera säljarnas påverkan på kundernas beteende. Detta menar vi 
är aktuellt för denna studie eftersom säljarna ligger inom företagets kontroll.  
 
Säljarna har blivit en allt viktigare nyckelspelare i detaljhandeln i och med den 
hårdnande konkurrensen och det är därför viktigt att företagen tar vara på fördelen med 
en säljare i butik. Det är viktigt att säljaren anpassar sig efter konsumenten, både med 
den kunskap de förmedlar och den service de ger. (Sharma, 2001) Johnstone et 
al.(2012) menar att människors identitet blir konstruerad eller omkonstruerad via 
miljön, detta kan indikera vikten av att ge ett samlat intryck och att säljarna har en del i 
detta liksom den fysiska miljön. 
 
Tillgängligheten på informationen gör att kunder idag har mycket mer information 
innan köp.  Grewal et al (2002) menar att butikens säljare har svårt att matcha den 
information kunderna kan tillgodogöra sig genom internet. Vidare påstår dem att säljare 
på samma sätt som kunderna kan använda internet som en informationskälla och 
komplettera sin kunskap och därmed förmedla detta till kunden. 
 
En studie om impulsköp visade att säljarna inte hade någon inverkan på 
konsumenternas positiva känslor. I denna studie har de studerat huruvida tiden hade 
någon inverkan på korrelationen mellan positiva känslor och impulsköp, studiens 
resultat påvisade att det inte fanns något samband. (Chang et al, 2013)  

3.4	  Business	  model	  innovation	  
Det är vanligt förekommande att företag investerar i att utveckla produkter och 
processer för att möta den hårda konkurrensen. Den senaste tiden har ett annat sätt att 
hantera konkurrensen vuxit sig stark, detta nya sätt att utveckla företag är genom vad 
som kommit att kallas buiness model innovation. Business model innovation handlar 
om hur företag gör affärer med kunder och hur de tillgodoser kunders behov genom nya 
kombinationer av befintliga medel samt nya delar i befintliga processer. (Amit & Zott, 
2012; Teece, 2010) 
 
Amit & Zott (2012) definierar ett företags affärsmodell som: “Ett system av 
sammankopplade och ömsesidigt beroende aktiviteter som bestämmer hur företaget gör 
affärer med sina kunder, partners och leverantörer”. Det handlar således om aktiviteter 
som påvisar hur företaget gör affärer snarare än vad de gör. 
 
På en konkurrensutsatt marknad räcker det numera inte att ett företag levererar 
produkter som kan anses vara bättre än konkurrenternas, har utmärkt personal, bra 
organisationsstruktur och ett gott ledarskap, istället krävs ofta en unik sammansättning 
för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande. Företaget kan inte leverera en vinst på 
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lång sikt om affärsmodellen inte är anpassad efter den rådande marknad företaget 
konkurrerar på. (Teece, 2010) 
 
Genom innovativa förändringar i affärsmodellen kan företag stärka sin position på 
marknaden (Amit & Zott, 2012; Teece, 2010). En studie av Johnson et al. (2015) visar 
att klädbutiker, genom att erbjuda någonting utöver kärntjänsten kan attrahera kunder 
att välja fysiska butiker. Ett exempel på något utöver kärntjänsten i detta sammanhang, 
skulle kunna vara att en fysisk klädbutik ger sina kunder möjligheten att träffa 
jeansdesignern på plats i butiken. Vidare visar även en studie utförs av Thenmozhi & 
Dhanapal (2012) att värdeskapande tjänster utöver kärnverksamheten även hade störst 
påverkan i valet mellan olika fysiska butiker. Detta var den viktigaste faktorn oavsett 
om konsumenten handlade varje dag eller en gång i månaden. Vikten av värdeskapande 
tjänster stöds vidare av Karlsson (2015) som menar att butiker måste förändras och vara 
mer kreativa och på så sätt skapa ett mervärde hos kunden. Individuellt anpassade 
erbjudanden är ett strategiskt verktyg för att skapa ett mervärde hos kunden (Cho & 
Fiorito, 2008). Utifrån detta menar vi att företag kan förnya sitt sätt i hur de gör affärer 
och på så sätt stärka sin position på marknaden och bli mer konkurrenskraftiga genom 
att erbjuden kunden någonting utöver kärntjänsten som är anpassat efter kundens 
tidigare preferenser. 

 
“Look at the forest not the trees” (Amit & Zott, 2012) 

 
Ett företag kan förändra sin affärsmodell genom innovation med tre olika metoder, vilka 
är, förändra innehållet genom att addera nya aktiviteter, förändra strukturen genom 
koppla ihop befintliga aktiviteter på ett nytt sätt eller genom ledningsförändringar. För 
att lyckas med nyskapande av affärsmodellen krävs ett holistiskt synsätt, vilket innebär 
att företaget ser till helheten istället för att enskilt fokusera på de olika delarna. (Amit & 
Zott, 2012) 
 
I denna studie är området gällande business modell innovation aktuellt då detta område 
påvisar hur den rådande konkurrensen skapat en efterfrågan på nya konkurrensvägar, 
samtidigt som ämnesområdet även indikerar nya lösningar gällande hur enskilda 
klädbutiker kan tillgodose kunders behov.  
 
Sammanfattningsvis 
Servicescape och säljare är de attribut vi i denna studie menar skiljer den fysiska 
butiken från e-butiken.  Utifrån denna teori ämnar vi undersöka hur enskilda klädbutiker 
med hjälp av dessa specifika attribut kan överleva på en marknad karaktäriserad av ökad 
e-handel och ett förändrat konsumtionsbeteende. Från den empiriska undersökningen 
avser vi att skapa riktlinjer för hur enskilda klädbutiker ska möta dessa förändringar. 	    
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4.	  Praktisk	  metod	  	  
I detta avsnitt ämnar vi redogöra för studiens praktiska utgångspunkter.  Inledningsvis 
kommer vi att redogöra för våra hypoteser vilka vi har härlett utifrån vår teori vilka vi 
ämnar testa genom empiriska undersökningar. Dessa hypoteser ska ge oss indikationer 
på huruvida enskilda klädbutiker med hjälp av den fysiska butiken och dess säljare kan 
överleva på en marknad med förändrat konsumtionsbeteende till följd av den 
teknologiska utvecklingen eller om det krävs något värdeskapande utöver 
kärnverksamheten. Därefter kommer vi redogöra för den forskningsstrategi vi ämnar 
använda för att sedan beskriva undersökningsmetod samt forskningsdesign.  
 

4.1	  Hypoteser	  	  
Utifrån våra teoridelar ämnar vi i detta avsnitt presentera hypoteser avsedda att testa 
vår problemformulering. Vi kommer kort att återge redan diskuterade delar från teorin 
för att på så sätt påminna läsaren och på så sätt förtydliga vår argumentation.  
 
Inledningsvis vill vi påminna studiens läsare om vår problemformulering, vilken lyder: I 
vilken utsträckning kan den enskilda klädbutiken använda säljare och fysisk miljö för 
att överleva på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel?   
 
För att göra en hypotesprövande undersökning vilket vi i denna studie avser att göra, 
krävs det tillräckligt mycket forskning inom det valda området, detta då att antaganden, 
d.v.s., hypoteserna skall härledas utifrån tidigare teorier (Olsson & Sörensen, 2011, 
s.45). Vi kommer nedan presentera de hypoteser vi i denna studie avser att mäta, 
hypoteser som i enlighet med Sreejesh et al. (2014, s.15-16) och Olsson & Sörensen 
(2011, s. 45-46) är baserade på antaganden om ett samband mellan två eller fler 
variabler som sedan testas empiriskt. Genomgående i följande hypoteser har vi gjort 
generella antaganden gällande kunder. Vi avser däremot i analysen att använda oss av 
bakgrundsvariablerna för att skapa tydligare kunskap gällande konsumenters 
preferenser och eventuella skillnader. I denna studie där vi i en av våra hypoteser ämnar 
undersöka vikten av ett serviceerbjudande kommer vi i enkäten exemplifiera 
serviceerbjudande med specifika faktorer för att tydliggöra innebörden av ett utökat 
serviceerbjudande.  
 
 
h1 Kunder tenderar att köpa dyra kläder i fysiskbutik framför e-butik   
 
h2 Säljarens kunskap och förmåga att förmedla denna kunskap till kunden bidrar till 
att kunder väljer fysisk butik över e-butik   
 
h3 Den fysiska butikens attribut i form av inredning och musik anses enligt 
konsumenten vara viktigt 
 
h4 Vid köp av klädesplagg som inte anses vara basvaror föredrar konsumenter fysisk 
butik framför e-butik då detta möjliggör undersökning av varan innan köp   
 
h5 En fysisk butik kan öka sin konkurrenskraft genom ett utökat serviceerbjudande  
 
För en utförlig härledning av våra hypoteser utifrån vår teori hänvisar vi er till 
Appendix 1. 
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4.2	  Forskningsstrategi	  	  
I avsnittet om studiens utgångspunkter påvisade vi att vår verklighetssyn är 
objektivistisk samt att vår kunskapssyn är positivistisk. Utifrån detta framgick även att 
studiens forskningsansats är deduktiv, det innebär att vi utifrån befintlig teori avser att 
derivera hypoteser som sedan ska undersökas med hjälp av empiri. 

Eftersom den kvantitativa forskningsstrategin fokuserar på kvantifiering av data och 
samtidigt innehåller det deduktiva synsättets teoriprövning menar vi att denna 
forskningsstrategi passar studiens mål. Bryman & Bell framhäver även att denna design 
utförs efter naturvetenskapliga val samtidigt så uppfattas den sociala verkligheten som 
objektiv (Bryman & Bell, 2011, s. 49). Genom att använda den kvalitativa 
forskningsdesignen möjliggörs en objektiv undersökning där generaliseringar av resultat 
även möjliggörs. Hade vi gjort en kvalitativ undersökning hade tolkningen istället varit 
studiens fokus och resultatet hade genererats med avsikt att skapa teori baserat på 
empirin. (Bryman & Bell, 2011, s. 49) 

4.3	  Undersökningsmetod	  
Sreejesh et al (2014) påstår att det finns fyra huvudsakliga metoder för att utföra en 
studie, “sekundärdatastudier”, undersökning/enkät, experiment och observationer. Valet 
avgörs baserat på målet med studien, kostnaderna som uppkommer med valet av metod, 
tillgängligheten av information samt hur brådskande beslutet är.    

4.3.1	  Enkät	  
Enkäter är idag vanligt förekommande vid kvantitativa studier (Olsson & Sörensen, 
2011) och är den bästa metoden när studien ämnar undersöka “vanliga konsumenters” 
åsikter, attityder och smak (Ejvegård, 2003, s.54). 
 
I denna studie där vi avser att undersöka i vilken utsträckning den enskilda klädbutiken 
kan använda säljare och fysisk miljö för att överleva på en marknad karaktäriserad av 
ökad e-handel, har vi valt att använda oss av en enkät för insamling av data. Denna 
metod möjliggör för ett stort urval och hög svarsfrekvens vilket vi menar krävs då vi 
vill förstå det förändrade konsumtionsbeteendets konsekvenser på den fysiska butiken. 
 
Enkäter distribuerad med post är enligt Bryman & Bell och Ejlertsson (2011, s.245-249; 
2014, s.8) förmodligen den vanligaste formen av enkät. Bryman & Bell menar vidare att 
ett stort bortfall är vanligt förekommande vid denna metod, men att det kan förebyggas 
med någon form av uppmuntring eller belöning som tack för medverkan. Enkätens 
utformning har också en viktig del, då den har en påverkan på svarsfrekvensen (Bryman 
& Bell, 2011, s.249; Ejvegård, 2003, s.55; Johansson Lindfors, 1993, s.112). Enkätens 
storlek är av stor vikt då en enkät som upplevs som lång kan leda till att respondenterna 
tröttnar och inte besvarar enkäten eller endast besvarar delar av enkäten. Den 
förstnämnda situationen benämner Ejvegård (2003, s. 54) som enkätbortfall och den 
andra som internbortfall.   Hade vi istället använt oss av strukturerade intervjuer, vilket 
var den undersökningsmetod som vi till en början diskuterade tillsammans med enkäter, 
hade det funnits en risk att vi som studiens forskare påverkat respondenten (Johansson 
Lindfors, 1993, s.113), detta genom exempelvis vårt tonläge (Bryman & Bell, 2011, 
s.215-216). Då vi båda, som tidigare nämnt i vår praktiska förförståelse, har en gedigen 
erfarenhet inom den bransch vi ämnar undersöka, vilken är klädbranschen, menar vi att 
det finns en större risk för vår påverkan på respondenterna vid en intervju, och utifrån 
det valde vi enkät framför strukturerade intervjuer. Dock hade denna 
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undersökningsteknik kunnat säkerställa att respondenterna uppfattar frågan korrekt och 
vid eventuell feltolkning hade intervjuaren haft möjlighet att rätta respondenterna. 
 
Vi är medvetna om att det finns nackdelar med en enkätstudie. Vid en enkätstudie har 
forskaren inte möjlighet att förklara eventuella oklarheter för respondenten och att en 
enkät vilken upplevs som lång kan resultera i att respondenten tröttnar på att besvara 
frågorna. Vidare har respondenten innan enkäten fylls i möjlighet att titta igenom hela 
undersökningsmaterialet, vilket kan leda till att vi går miste om spontaniteten i svaren. 
(Bryman & Bell, 2011, s. 243-247) Då vi är medvetna om denna risk kommer vi att dela 
ut en testenkät för att säkerställa att frågorna och svaren uppfattas korrekt samt att det 
inte finns andra osäkerheter kring enkäten. Enligt Ejvegård (2003, s.57) kan en testenkät 
vara till god hjälp i detta avseende, vidare betonar han vikten av att respondenterna 
vilka svara på testenkäten ska vara i linje med den slutgiltiga enkätens 
respondenter.  Olsson & Sörensen (2011, s.153) och Johansson Lindfors (1993, s.114) 
belyser också vikten av att prova enkäten innan den skickas ut.  
 
Det finns en likhet mellan enkät och strukturerade intervjuer, då intervjuaren vid en 
strukturerad intervju följer ett, för varje intervju, identiskt frågeschema. (Bryman & 
Bell, 2011, s.215-216).  Teknikerna påminner om varandra men då vi ansåg att risken 
med påverkan på respondenterna var större än dess fördel samtidigt som vi menar att vi 
med en enkät kan generera fler svar och nå en mer heterogen grupp valde vi som 
tidigare nämnt enkät. 

4.3.2	  Elektronisk	  enkät	  
Vidare har vi valt att distribuera vår enkät elektroniskt, med andra ord kommer vi att 
använda oss av en elektronisk enkät. Surveyundersökningar som administreras online 
har ökat markant. Surveyundersökningar online kan administreras via e-post eller 
webben (Bryman & Bell, 2011, s. 663). Valet mellan dessa metoder ser Sheehan & Hoy 
(1999, refererad i Bryman & Bell, 2011, s.663) indikationer på beror av det urval 
forskarna ämnar undersöka. Vid en liten homogen användargrupp används 
surveyundersökningar via e-post och vid större användargrupper webbsurveystudier. 
 
Bryman & Bell menar (2011, s.671) att de etiska aspekterna med internet som 
insamlingsverktyg för data nyligen börjat bli ett diskuterat ämne, samtidigt påpekar 
Williams 2007 att internetanvändningen som verktyg i samhällsforskningen har ökat. 
Bryman & Bell diskuterar vidare risken med respondentutmattning och överutforskade 
populationer, vilket vi menar tydligt kan kopplas till studier som utförs med hjälp av 
elektroniska enkäter då denna metod erbjuder möjligheten att nå ett stort antal 
potentiella respondenter på kort tid. Vidare menar vi att respondenterna görs tillgängliga 
för många typer av studier och därför kan uppleva en överexponering vilket kan leda till 
att respondenter i stor utsträckning avstår från att delta.  
 
Genom en elektronisk enkät öppnar vi upp för att nå fler potentiella respondenter med 
enklare medel. Enkäten kommer finnas tillgänglig online vilket innebär att potentiella 
respondenter kommer att ha access till enkäten dygnet runt och blir därför mer 
tillgänglig för respondenter då den således kan besvaras vid tidpunkter som passar dem. 
Detta resonemang stödjs av Bryman & Bell (2011, s.247) vilka menar att en enkät är 
bättre ur respondentens synvinkel genom att den kan besvaras när det denne passar. 
Genom att respondenten kan besvara enkäten utifrån dennes behov menar vi att 
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belöning och uppmuntring för att besvara enkäten blir mindre viktigt. Vidare menar vi 
att vi med denna metod kommer att nå ett mer heterogent urval.  
 
Svarsprocenten blir vid en elektronisk enkät inte aktuell att titta på då enkäten inte 
kommer sändas ut till ett förutbestämt antal utan kommer finnas tillgänglig online 
vilken alla kan nå via en länk. Länken och därmed den elektroniska enkäten kommer 
studiens författare att dela på internet med vänner, arbetskollegor, familj osv, vilka i sin 
tur kommer uppmanas att dela den vidare. Detta tillvägagångssätt är vanligt vid 
surveyundersökningar på webben (Bryman & Bell, 2011, s.664). I denna studie blir 
däremot det interna bortfallet aktuellt och viktigt att minimera. 
 
Med en enkät kan vi vidare erbjuda respondenten anonymitet samtidigt som vi med 
denna metod har möjlighet att nå ut till fler respondenter runt om i Sverige. Då vi i 
denna studie såg tiden som en begränsning vid insamlingen av data såg vi att en 
elektronisk enkätundersökning gav oss en möjlighet till fler svar. Fler svar är av stor 
vikt då de möjliggör till generalisering av resultat. 
 
Genom att teknologin blir ett allt mer vanligare hjälpmedel i olika sammanhang kände 

vi att en elektronisk enkät var ”rätt” metod i tiden. 
 

4.4	  Forskningsdesign	  	  
Baserat på valet av att utföra en kvantitativ studie med enkäter har vi vidare valt att 
arbeta med en tvärsnittsdesign i denna studie. Detta val har vi gjort då vi vill undersöka 
en större grupp konsumenter för att möjliggöra eventuella generaliseringar gällande 
deras preferenser. Bryman & Bell (2001, s. 76-78) framhäver att en tvärsnittsdesign är 
lämplig när forskare vill undersöka fler än ett fall, vilket vi som ovan nämnt avser att 
göra. Bryman & Bell (2011, s. 78) menar att en tvärsnittsdesign lämpar sig bra när 
forskare vill undersöka respondenterna vid ett tillfälle och därmed inte göra en studie 
om utvecklingen gällande det undersökta ämnet. Vi avser i denna studie att undersöka 
konsumenters beteende vid ett tillfälle och anser därmed att denna forskningsdesign 
lämpar sig väl.  

	   	   	  
 

 
 
 
Figur 2. Praktiskt tillvägagångssätt. Skapad av studiens författare 2015 
	  

4.5	  Population	  &	  Respondenturval	  
I denna studie har vi valt att undersöka klädkonsumenter i Sverige, med målet att 
generalisera kunders preferenser inom klädbranschen. Detta innebär att hela Sveriges 
befolkning utgör vår målpopulation, eftersom vi har svårt att komma över en fullständig 
förteckning över alla inom populationen saknar vi vad som kallas för en urvalsram. 
Utan en förteckning över den totala populationen uteblev möjligheten att skapa ett 
sannolikhetsurval och därmed undersöka en representativ del av den totala 
populationen.  Genom ett sannolikhetsurval väljs ett slumpmässigt urval ur den totala 
populationen ut och skapar på så sätt en undersökningsgrupp som kan ses som 

Kvantitativ 
studie 

Elektronisk 
enkät 

Tvärsnittsdesign 



	   25	  

representativ för den totala populationen och därmed erbjuda möjlighet till 
generaliseringar (Bryman & Bell, 2011, s. 190-191).  

Denna studie kommer utföras med vad som kallas ett bekvämlighetsurval eftersom vi 
inte har för avsikt att utföra en totalundersökning, vilket innebär att studien syftar till att 
undersöka alla individer i populationen, vilket hade varit nödvändigt för att säkerställa 
ett representativt urval. Bekvämlighetsurval är ett urval som inte kan sägas spegla hela 
populationen (Johansson Lindfors, 1993, s.96), men eftersom totala förteckningar på 
populationer ofta är svåra att komma över används ofta detta urval, trots brister i 
generaliseringsmöjligheterna (Bryman & Bell, 2011, s. 204-205). 

Genom att vårt syfte är att nå så många respondenter som möjligt kommer vårt urval bli 
de som svarar på enkäten. Enkäten kommer att delas via en länk på social medier med 
ett kort meddelande där vi uppmanar till vidaredelning samt via mejl, genom detta 
tillvägagångsätt har vi möjlighet att nå en bred målgrupp.  En nackdel med denna typ av 
urval kan vara att vi endast når en typ av människor, dock menar vi att denna risk 
minimeras då enkäten kommer delas på olika sociala medier samt då vi kommer att 
använda personer med olika åldrar och livssituationer som uttalade marknadsförare av 
enkäten. Denna typ av urval kan liknas vid vad som kallas ett snöbollsurval, då antalet 
respondenter som nås ökar i takt med vidaredelningen (Bryman, 2011, s.196). För mer 
information om distributionen hänvisar vi er till avsnitt 4.8 Distribution. Samplet 
kommer vara brett och vi kommer på förhand inte veta vilka respondenterna kommer att 
vara, dock kommer vi att kontrollera variationen hos respondenterna genom 
bakgrundsvariablerna och senare göra grupperingar för att på så sätt säkerställa ett 
representativt urval vilket ökar generaliserbarheten. Utifrån ovanstående diskussion 
gällande populationer och vad som anses vara representativa urval menar vi att ett brett 
urval där vi i empiriinsamlingen övervakar bakgrundsvariablerna och fortsätter 
empiriinsamlingen till vi får en jämnfördelning bland respondenterna möjliggör 
eventuella generaliseringar gällande studiens resultat. 

4.6	  Enkätkonstruktion	  	  
Nedan kommer vi att presentera hur arbetet med studiens enkät har gått till. I studien 
ämnar vi undersöka hur enskilda klädbutiker med hjälp av servicescapet, säljarna samt 
möjligheten att fysiskt undersöka plagget kan överleva på en marknad karakteriserad 
av ökad e-handel.  Inledningsvis kommer vi att redogöra för enkätens etiska aspekter, 
därefter hur vi konstruerat frågorna samt arbetet med enkätens layout. I appendix 2 kan 
ni ta del av enkäten i sin helhet.   

4.6.1	  Etik	  
Ett meddelande tillsammans med enkäten utformades med hänsyn till de etiska aspekter 
som råder vid kvantitativa undersökningar vilka enligt Bryman & Bell (2011, s.129-
132) och Ejlertsson (2014, s.32) är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjande kravet.  
 
För att fullgöra informationskravet informerade vi respondenten om studiens syfte, 
vilket är att studera konsumenters preferenser gällande olika handelskanaler vid köp, 
samt att vi informerade om att deltagandet var helt frivilligt. För att besvara eventuella 
frågetecken hos respondenterna lämnade vi våra namn och mejladresser samt 
uppmuntrade till kontakt vid behov. 
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Samtyckeskravet innebär att respondenten ska samtycka till sitt deltagande, för att 
uppfylla detta krav informerade vi respondenten om att medverkan i enkäten var helt 
frivilligt. I enighet med konfidentialitetskravet informerade vi respondenterna om deras 
anonymitet i den kommande rapporten. Anonymiteten kan dock ifrågasättas i den 
mening att respondenten utför enkäten i en omgivning där andra personer kan se vad 
denne svarar. Dock menar vi att denna eventuella risk har en liten påverkan på 
respondenten då vi menar att enkätens frågor inte upplevs som känsliga.  
 
Avslutningsvis så menar vi att nyttjandekravet är uppfyllt då vi informerar respondenten 
om att insamlad data endast kommer nyttjas till denna studie.	  
 

4.6.2	  Enkätkonstruktion	  	  
Som vi tidigare har nämnt kommer vi i denna studie använda oss av en kvantitativ 
metod och elektronisk enkät. Ejvegård (2003, s.55-57) belyser vikten av enkätens 
utformning. Det är viktigt att enkäten ger ett förtroendeingivande intryck och att 
enkäten inte är för lång då svarsfrekvensen hänger ihop med enkätens storlek. 
Konstruktionen är vidare viktig för validiteten av insamlad data (Johansson Lindfors, 
1993, s.111). 
 
Ett ofta förekommande problem med enkäter är att den innehåller för många frågor 
(Olsson & Sörensen, 2011, s.151). För att undvika att potentiella respondenter väljer att 
inte besvara enkäten på grund av dess omfattning valde vi efter noga övervägande att 
enkäten inte fick ta mer än 5-7 minuter att besvara. Denna tidsgräns har vi haft i åtanke 
vid utformningen av våra frågor och konstruerade frågor vilka ämnade besvara studiens 
syfte och såldes problemformulering, vi undvek på så sätt onödiga frågor.  Vi valde att 
inleda enkäten med bakgrundsfrågor vilka kan upplevas som enklare frågor vilket 
Olsson & Sörensen  (2011, s.151) och Johansson Lindfors (1993, s.112) menar utgör en 
bra grund för enkäten. 
 
Konstruktionen av enkätens frågor är en viktig del då otydligt konstruerade frågor kan 
leda till att respondenter väljer att hoppa över vissa frågor (Ejlertsson, 2014, s.12; 
Ejvegård, 2003, s.55) på grund av att de inte förstår vad som efterfrågas (Ejvegård, 
2003, s.55).  En annan viktig del att ta hänsyn till vid konstruktionen av frågor är 
minnesfel vilket kan uppkomma då respondenten ska besvara en fråga gällande 
handlingar som går långt tillbaka i tiden (Olsson & Sörensen, 2011, s.148). För att 
undvika detta har vi ställt frågor utan någon specifik tidsram. Hur frågorna i enkäten 
grupperas anses även vara av vikt och Johansson Lindfors (1993, s.112) menar att 
frågorna i enkäten bör grupperas efter teman, vidare belyser Olsson & Sörensen (2011, 
s.151) vikten av frågornas logiska ordningsföljd. I denna studie har vi valt att dela upp 
enkäten i fyra delar, där den inledande delen bestod av bakgrundsfrågor och därefter 
allmänt konsumtionsbeteende, fysisk butik samt e-butik. Vi menar att denna uppdelning 
är logisk då vi inledningsvis undersöker allmänt konsumtionsbeteende för att sedan 
undersöka preferenser i den fysiska butiken och avslutningsvis i e-handeln. Genom att 
dela upp frågor gällande fysisk butik och e-butik i två separata delar minimerar vi risken 
för att respondenten blandar ihop de två handelskanalerna, samtidigt som de ger 
respondenten möjlighet att sätta sig in i en situation då de till exempel handlar i en 
fysisk butik.  Detta möjliggör ett flyt i respondentens svarsprocess då respondenten kan 
ha den fysiska butiken i tanken när de besvarar samtliga frågor som har med den fysiska 
butiken att göra, för att sedan gå över till frågor kopplad till e-butik. 
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Det är viktigt att frågorna och svarsalternativen uppfattas på samma sätt av alla 
respondenter (Olsson & Sörensen, 2011, s.151). Frågor och svar som uppfattas på skilda 
sätt av respondenter försvårar möjligheten att tolka resultatet då vi inte vet vad 
respondenterna har besvarat, vilket påverkar studiens pålitlighet. Detta belyses även av 
Trost (2012, s.63) som menar att det är viktigt att frågorna uppfattas likvärdigt då 
studiens reliabilitet och således även validiteten annars blir lidande.  För minimera 
risken för skilda tolkningar och istället uppnå en entydighet vid både frågor och 
svarsalternativ har vi testat enkäten på möjliga respondenter. Efter att dessa 
respondenter besvarat enkäten har vi genomfört en intervju gällande hur de uppfattade 
enkäten och eventuella svårigheter samt missförstånd som kan ha uppkommit. I enkäten 
har vi även valt att undersöka varje hypotes genom ett flertal frågor för att på så sätt 
säkerställa att vi mäter vad vi avser att mäta. Samtidigt har vi utfört dessa tester på olika 
åldersgrupper då vi är medvetna om att språkbruket kan variera mellan olika grupper 
vilket även Olsson & Sörensen (2011, s.151) belyser, för att på så sätt säkerställa en 
bred förståelse och undvika mätfel. Vi valde att testa enkäten på personer inom 
åldersspannet 18-25 och 45-65, då vi kunde ana att det fanns skillnader mellan dessa 
grupper och vi kunde på så sätt försäkra oss om att den uppfattades lika av båda 
grupper.   
 
Enligt Bryman & Bell (2011, s.250) ska en enkät innehålla få öppna frågor. Vi har i 
denna studie, till största del, valt att använda oss av situationsfrågor och bundna 
svarsalternativ där respondenten tar ställningen till en given kontext.  Med denna typ av 
frågor kan vi säkerställa att vi undersöker attityden i ett specifikt sammanhang. Genom 
att vi i denna studie ämnar förstå hur det förändrade konsumtionsbeteendet kan komma 
och påverka de enskilda klädbutikerna, och således inte få en djupare förståelse, menar 
vi att situationsfrågor med bundna svarsalternativ, där vi ämnar mäta attityder till olika 
situationer, lämpar sig bäst, vilket även stärks av Johansson Lindfors (1993, s.112) 
resonemang gällande vikten av bundna svarsalternativ vid attitydfrågor Viktigt vid 
situationsfrågor är att beskrivningen av situationen är konkret och enkelt beskriven för 
att således minimerar risken att respondenterna gör egna tolkningar och därmed 
uppfattar situationen på olika sätt vilket kan leda till mätfel. 
 
Frågor i enkäten som avser att mäta respondentens attityd till ett fenomen kan lämpligen 
besvaras med en skala där respondentens ger en helhetsbedömning (Ejvegård, 2003, 
s.58). I denna studie kommer vi till största del använda oss av en skala där respondenten 
tar ställning till ett påstående genom att välja ett av sex steg inom intervallet 
“Instämmer inte alls” till “Instämmer helt” samt ”Inte alls viktigt” till ”Väldigt 
viktigt”.  Det finns delade meningar om hur dessa skalor ska utformas, Ejvegård (2003, 
s.58) menar att skalorna ska ha ett udda antal alternativ där respondenten erbjuds ett 
neutralt svarsalternativ, och han menar vidare att detta alternativ ska plockas bort i 
analysen då han hävdar att detta centraliserade svarsalternativ påvisar en osäkerhet hos 
respondenten. Vi däremot menar i enlighet med Ejlertsson (1996, s. 70) att en skala med 
jämnt antal steg skall användas, för att på så sätt driva respondenten att ta ställning. Då 
vi i denna studie utifrån det förändrade konsumtionsbeteendet ämnar förstå hur enskilda 
klädbutiker kan överleva genom sina specifika attribut kommer vi att undersöka kunders 
preferenser vid köp genom de olika handelskanalerna. Vi menar att frågor avsedda att 
mäta preferenser kan likställas med attitydfrågor och menar därmed att vi bör använda 
oss av en skala där respondenten gör en helhetsbedömning av olika påståenden. Genom 
användning av en skala möjliggör vi för att för-koda frågorna och därmed möjliggöra en 
enklare databearbetning (Ejlertsson, 1996, s. 80; Bryman & Bell, 2011, s. 240) 
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samtidigt som vi också säkerhetsställer en mer objektiv analys. Vi har genomgående 
utformat skalorna liknande för att på så sätt underlätta för respondenten och dennes 
förståelse och därmed minimerat risken att respondenten omedvetet svarar felaktigt.  
 
Under planeringsfasen av enkäten övervägde vi att erbjuda respondenterna ett 
svarsalternativ där de kunde välja att inte ta ställning till frågan, för att på så sätt 
undvika internt bortfall. Denna typ av bortfall innebär att respondenter undviker att 
svara på någon eller några frågor.  Att ha ett svarsalternativ där respondenten kan välja 
att inte ta ställning är i linje med Ejvegråd (2003, s. 58) som menar att respondenterna 
vid varje fråga ska ha möjlighet att avge ett svar. Eftersom den elektroniska enkäten 
innebar att vi begränsades gällande utformningen av svarsalternativen valde vi att 
utesluta möjligheten att inte ta ställning. Detta gjordes då denna möjlighet hade 
inneburit en enligt oss stor risk till förvirring hos respondenterna då utformningen inte 
kunde tydliggöras visuellt. 
 

4.7	  Test	  av	  enkät 
Genom att vi i denna studie har valt att använda oss av en elektronisk enkät, för att 
samla in empiri, kommer eventuella frågetecken från respondenten inte kunna besvaras 
av oss. Detta till skillnad från om vi delat ut en pappersenkät, exempelvis i ett klassrum 
och funnits på plats under tiden respondenterna besvarade enkäten.  Vi valde trots detta 
elektronisk enkät då vi ansåg att vi genom en elektronisk enkät hade potential att nå fler 
och samtidigt en bredare grupp människor via internet och att eventuella frågetecken 
genom en testenkät kunde åtgärdas innan enkäten publicerades på internet. 
 
För att säkerställa enkätens entydighet samt minimera risken för internt bortfall på 
grund av tvetydiga frågor har vi som tidigare nämnt testat enkäten på personer i vår 
närhet i olika åldersgrupper och livssituationer. Vi valde att utföra dessa tester till vi inte 
längre fick ny feedback. Enkäten som testades var i pappersformat, då vi inte ville göra 
den i digitalt format förrän den var färdigställd. Vi bad respondenten att fylla i enkäten 
och göra anteckningar gällande eventuella frågetecken. När respondenten fyllt i enkäten 
gick vi igenom enkäten fråga för fråga och diskuterade de frågetecken som uppkommit 
och eventuella förbättringar. 
 
Förutom att vi hade möjlighet att få muntlig feedback om enkäten hade vi även 
möjlighet att se hur frågorna upplevdes utifrån hur lång tid det tog att svara på 
respektive frågor. Vi fick genom dessa tester även en hint om den ungefärliga 
tidsåtgången för att besvara enkäten. Dock är vi medvetna om att denna tidsåtgång 
påverkades av att respondenterna var medvetna om att detta var ett test av enkäten och 
att dem på så sätt intog ett kritiskt förhållningssätt vilket förlängde tiden. För att 
säkerställa tidsåtgången för att fylla i enkäten provade vi den reviderade färdigställda 
enkäten på ytterligare fyra personer. Tidsåtgången för enkäten var viktig då vi i det 
meddelande vi skickade ut, tillsammans med länken till enkäten, informerade om hur 
lång tid det skulle ta att fylla i enkäten. 

4.8	  Operationalisering	  
I vår studie har vi konstruerat frågor som alla avser att mäta I vilken utsträckning den 
enskilda klädbutiken kan använda säljare och fysisk miljö för att överleva på en 
marknad karaktäriserad av ökad e-handel, med undantag för de frågor vi inledningsvis 
i enkäten ställer. De inledande frågorna i enkäten utgör våra bakgrundsfrågor och har 
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använts för att säkerställa ett brett urval samtidigt som de även utgör en del av analysen 
för att skapa bredare förståelse för eventuella påverkande faktorer gällande 
respondenternas preferenser.   
 
Som framgick under begrepps förklaringar tidigare har vi valt att operationalisera 
begreppet “Fysiska butikens specifika attribut” för att tydliggöra vad vi i denna studie 
avser att ta hänsyn till och undersöka inom ramen för begreppet.  Genom att avgränsa 
och tydliggöra vad vi menar med begreppet gör vi även detta mätbart för att möjliggöra 
studier gällande begreppet. I vår teoretiska bakgrund framgår att flertalet studier 
studerar butikers fysiska miljö och dess påverkan, som diskuterat där finns ett antal 
attribut som framhävs som viktiga gällande kundens upplevelse i den fysiska butiken. I 
denna studie refererar vi till servicescape och säljare som särskiljande egenskaper som 
skiljer den fysiska butiken från e-butiken. 
 

4.8.1	  Bakgrundsfrågor	   
Inledningsvis i vår enkät valde vi att undersöka respondenternas bakgrundsinformation, 
vilka var; kön, ålder, civilstånd, lön, samt antal barn under 18 år i hushållet. Dessa 
frågor skapades som följd av att vi i vår litteraturstudie sett indikationer på att vad som 
värderas i valet av butik kan skilja sig utifrån olika variabler (Thenmozhi & Dhanapal, 
2012) samtidigt som kön är vanlig att använda för att skilja respondenter vid 
undersökningar gällande attityder (Johansson Lindfors, s.96 1993). Denna 
bakgrundsinformation efterfrågades till största del för att säkerhetsställa ett 
representativt urval, detta då vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Genom att 
kontinuerligt undersöka spridningen i bakgrundsvariablerna hos respondenterna vid 
empiriundersökningen säkerställde vi att vi nått ett tillräckligt stort urval. Vid analys av 
empirin användes även dessa bakgrundsfrågor för att skapa större förståelse för 
eventuella skillnader i respondenternas preferenser beroende.   
 
Med grund i detta skapades följande bakgrundsfrågor, dessa återfinns även i enkäten i 
Appendix 2. 
Fråga	   	   Teori	   Avser	  att	  mäta	  
1.	  Kön:	  Kvinna;	  Man;	  Vill	  
ej	  ta	  ställning.	  

Kön	  är	  vanligt	  vid	  studier	  
av	  attityder	  (Johansson 
Lindfors, s.96 1993) 
	  

Påvisa	  eventuella	  
skillnader	  gällande	  
preferenser	  och	  
säkerställa	  urval.	  

2.	  Din	  ålder:	  Här	  fick	  
respondent	  själv	  fylla	  i	  sin	  
ålder.	  	  

	   Avser	  att	  tydliggöra	  
eventuella	  
generationsskillnader	  och	  
därmed	  tydliggöra	  
eventuella	  mönster	  i	  
preferenserna.	  Samtidigt	  
säkerställa	  urval.	  

3.	  Inkomst	  (Kronor	  
inkluderat	  bidrag	  och	  
studiemedel	  innefattande	  
lån	  och	  bidrag):	  	  

	   Avser	  att	  bidra	  till	  vidare	  
förståelse	  för	  
konsumenternas	  
preferenser	  och	  om	  dessa	  
påverkas	  av	  dennes	  
inkomst.	  Samtidigt	  
säkerställa	  urval.	  



	   30	  

4.	  Civilstånd:	  Singel;	  
Sambo;	  Särbo;	  Gift.	  

	   Avser	  att	  påvisa	  urvalets	  
utformning	  för	  att	  
säkerställa	  bredd.	  	  

5.	  Hur	  många	  barn	  i	  
åldern	  0-‐18	  år	  finns	  i	  
hushållet?:	  Här	  fick	  
respondent	  själv	  fylla	  i	  ett	  
nummer	  gällande	  antal	  
barn.	  	  

	   Avser	  att	  påvisa	  urvalets	  
utformning	  för	  att	  
säkerställa	  bredd.	  

Tabell	  1.	  Härledning	  av	  frågor	  till	  del	  1	  i	  enkät.	  

4.8.2	  Del	  2	  i	  enkäten-‐	  Konsumtionsbeteende	  
I del två i enkäten avsåg vi att undersöka de mer allmänna preferenserna gällande 
klädköp för att skapa förståelse för hur respondenternas köpprocesser såg ut. I denna del 
undersöktes först var respondenterna huvudsakligen köpte sina kläder denna fråga 
används som en bakgrundsvariabel i denna studie och ligger till grund för analysen 
gällande eventuella skillnader som presenteras i empirin. Vidare undersöktes via vilken 
kanal de huvudsakligen köpte olika typer av kläder. Vi valde att dela in dessa olika 
typer av kläder i dyrare kläder samt baskläder, för att möjliggöra mätning av dessa valde 
vi att kunden skulle ta ställning utifrån vad denne ansåg vara dyrare plagg samt billiga 
basplagg. Genom att låta respondenten själv ta ställning utifrån vad denne anser vara 
dyrt respektive billigt kunde vi undvika att exemplifiera med pris och därmed skapa en 
skev bild av typen av vara. Denna skeva bild skulle skapas då en vara med ett visst pris 
kan ses som dyrt av en respondent med en viss inkomst och preferenser men billigt av 
en med annan inkomst eller andra preferenser. För att mäta kundernas preferenser 
gällande klädköp över lag och undersöka de påverkande delar vi genom teorin hittat, 
som exempelvis säljare och butiksmiljö skapade vi följande frågor:  
 
Fråga	   Teori	   Avser	  att	  mäta	  
1.	  Jag	  handlar	  
huvudsakligen	  mina	  
kläder	  genom:	  Fysisk	  
butik;	  E-‐butik.	  

E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Goldsmith	  &	  
Flynn,	  2005	  

Används	  som	  en	  
bakgrundsfråga	  för	  att	  
skilja	  respondenter	  
utifrån	  vilket	  kanal	  de	  
huvudsakligen	  handlar	  
sina	  kläder.	  

2.	  Jag	  föredrar	  att	  köpa	  
enligt	  mig	  billiga	  
basplagg	  i:	  Fysisk	  butik;	  
E-‐butik.	  

E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Goldsmith	  &	  
Flynn,	  2005	  

Avser	  mäta	  kunders	  
eventuella	  skilda	  
preferenser	  vid	  köp	  av	  
olika	  typer	  av	  plagg,	  
kompletterar	  fråga	  3	  i	  del	  
2.	  	  
Mäter	  hypotes	  1.	  

3.	  När	  jag	  ska	  köpa	  ett	  
plagg	  vilket	  för	  mig	  
upplevs	  som	  dyrare	  än	  
andra	  plagg	  väljer	  jag	  
att	  utföra	  köpet	  i	  en:	  
Fysisk	  butik;	  E-‐butik.	  	  

Servicescape:	  Grewal	  et	  
al.,	  2002;	  Maity	  &	  Dass	  
2014;	  Clow	  et	  al.,	  2014	  
	  
E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Park	  &	  Stole	  
2005;	  Goldsmith	  &	  Flynn,	  

Avser	  mäta	  kunders	  
eventuella	  skilda	  
preferenser	  vid	  köp	  av	  
plagg	  som	  påverkar	  
konsumentens	  ekonomi	  i	  
större	  utsträckning	  och	  
därmed	  kan	  sägas	  
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2005	   innebära	  en	  mer	  
omfattande	  
beslutsprocess.	  	  
	  
Mäter	  hypotes	  1.	  

4.	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  
att	  prata	  med	  en	  säljare	  
som	  besitter	  mycket	  
kunskap	  om	  de	  plagg	  
jag	  avser	  att	  köpa:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

Servicescape:	  Grewal	  et	  
al.,	  2002;	  Maity	  &	  Dass	  
2014;	  
	  
E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Park	  &	  Stole	  
2005;	  Fulgoni,	  2014	  

Avser	  att	  mäta	  säljarens	  
roll	  och	  inverkan	  hos	  
konsumenten.	  
	  
Mäter	  hypotes	  2.	  

5.	  När	  jag	  köper	  kläder	  
vill	  jag	  ha	  tillgång	  till	  
dessa	  kläder	  
omedelbart:	  Instämmer	  
helt	  1à	  6	  Instämmer	  inte	  
alls.	  

E-handel & Fysisk 
handel: Cho & Fiorito, 
2008; Lester et al., 2005 
	  

Avser	  mäta	  kundens	  
preferenser	  gällande	  den	  
fysiska	  butikens	  specifika	  
attribut.	  	  	  
	  
Mäter	  hypotes	  4	  

6.	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  
att	  säljaren	  kan	  ge	  
relevant	  information	  
inför	  mitt	  klädköp:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

Servicescape:	  Grewal	  et	  
al.,	  2002;	  Maity	  &	  Dass	  
2014;	  Sharma,	  2001	  
	  
E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Park	  &	  Stole	  
2005;	  Fulgoni,	  2014	  
	  

Avser	  att	  mäta	  säljarens	  
roll	  och	  inverkan	  hos	  
konsumenten.	  
	  
Mäter	  hypotes	  2.	  

7.	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  
att	  en	  säljare	  hjälper	  
mig	  i	  min	  
beslutsprocess	  när	  jag	  
köper	  kläder:	  Instämmer	  
helt	  1à	  6	  Instämmer	  inte	  
alls.	  
	  

Servicescape:	  Grewal	  et	  
al.,	  2002;	  Maity	  &	  Dass,	  
2014;	  Sharma,	  2001	  
	  
E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Park	  &	  Stole	  
2005;	  Fulgoni,	  2014	  

Avser	  att	  mäta	  säljarens	  
roll	  och	  inverkan	  hos	  
konsumenten.	  
	  
Mäter	  hypotes	  2.	  

8.	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  
att	  jag	  kan	  utföra	  mina	  
klädköp	  utan	  påverkan	  
av	  andra:	  Instämmer	  helt	  
1à	  6	  Instämmer	  inte	  alls.	  

Servicescape:	  Grewal	  et	  
al.,	  2002;	  Maity	  &	  Dass	  
2014;	  
	  
E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Park	  &	  Stole	  
2005;	  Fulgoni,	  2014	  
	  

Undersöka	  kundens	  
preferenser	  gällande	  
säljarens	  inverkan	  på	  
köpprocessen.	  
	  
Mäter	  hypotes	  2.	  	  

9.	  När	  jag	  köper	  kläder	  
är	  det	  viktigt	  att	  
butiksmiljön	  och	  
kläderna	  förmedlar	  
samma	  sak:	  Instämmer	  
helt	  1à	  6	  Instämmer	  inte	  
alls.	  

Business	  model	  
innovation:	  Teece,	  2010	  	  
	  
Servicescape:	  Andreu	  et	  
al.,	  2006;	  Dagger	  &	  
Danaher,	  2014	  
	  

Avser	  mäta	  kundens	  
preferenser	  gällande	  ett	  
enhetligt	  erbjudande.	  
	  
Mäter	  hypotes	  3.	  
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10.	  Om	  en	  klädbutik	  
erbjuder	  mig	  något	  
utöver	  produkten	  jag	  
avser	  köpa	  skulle	  jag	  
vara	  med	  benägen	  att	  
välja	  den	  
handelskanalen:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

Business	  model	  
innovation:	  Teece,	  2010	  

Avser	  mäta	  vikten	  av	  ett	  
utökat	  
serviceerbjudande.	  
	  
Mäter	  hypotes	  5.	  

11.	  När	  jag	  ska	  köpa	  
kläder,	  exempelvis	  en	  
kavaj	  där	  passformen	  
är	  av	  stor	  vikt,	  föredrar	  
jag	  att	  ha	  möjlighet	  att	  
prova	  plagget	  innan	  
köp:	  Instämmer	  helt	  1à	  
6	  Instämmer	  inte	  alls.	  

E-handel & Fysisk 
handel: Cho & Fiorito, 
2008; Lester et al., 2005 
	  

Avser	  mäta	  vikten	  av	  att	  
fysisk	  undersöka	  en	  vara	  
innan	  köp.	  
	  
Mäter	  hypotes	  4	  

12.	  Att	  prova	  och	  
”klämma	  och	  känna”	  på	  
kläder	  innan	  köp	  är	  för	  
mig:	  Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

E-handel & Fysisk 
handel: Cho & Fiorito, 
2008; Lester et al., 2005	  

Avser	  mäta	  vikten	  av	  att	  
fysisk	  undersöka	  en	  vara	  
innan	  köp.	  
	  
Mäter	  hypotes	  1	  &	  4	  

Tabell	  2.	  Härledning	  av	  frågor	  till	  del	  2	  i	  enkät.	  
	  

4.8.3	  Del	  3	  i	  enkäten	  –	  Den	  Fysiska	  Butiken	  	  
I del 3 i enkäten avsåg vi undersöka konsumenternas beteende och preferenser gällande 
klädköp i den fysiska butiken. I teorin framkom att bekvämlighet och 
informationssökning var två viktiga delar gällande konsumenters beslutsprocess, därför 
inleddes denna del med att undersöka dessa. För att undersöka huruvida en fysisk butik 
kan konkurrera med ett utökat service erbjudande har vi formulerat följande frågor:   
 
Fråga	   Teori	   Avser	  mäta	  
1.	  När	  jag	  ska	  lämna	  
tillbaka	  kläder	  som	  jag	  
köpt	  i	  en	  fysisk	  butik	  
upplever	  jag	  detta	  som	  
tidskrävande:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Lester	  et	  al.,	  
2005	  

Avser	  mäta	  hur	  
konsumenten	  upplever	  
att	  returnera	  varor.	  
	  
Mäter	  hypotes	  4	  

2.	  När	  jag	  handlar	  
kläder	  i	  fysisk	  butik	  
samlar	  jag	  information	  
inför	  köpet	  genom:	  
Personal	  i	  fysisk	  butik;	  
Internet;	  Genom	  att	  fysiskt	  
undersöka	  varan;	  
Recensioner;	  Ingen	  av	  
ovanstående	  alternativ.	  

E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Park	  &	  Stole	  
2005;	  Fulgoni,	  2014;	  
Grewen,	  2002;	  Maity	  &	  
Dass,	  2014	  

Avser	  undersöka	  hur	  
konsumenter	  samlar	  
information	  innan	  köp.	  
	  
Mäter	  hypotes	  2	  
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3.	  Att	  handla	  i	  en	  fysisk	  
butik	  anser	  jag	  medför	  
en	  tillfredställelse	  
utöver	  att	  köpa	  plagget:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

Business	  Model	  
Innovation:	  Teece,	  2010	  

Avser	  mäta	  hur	  den	  
fysiska	  butikens	  specifika	  
attribut	  medför	  
tillfredställelse	  för	  
konsumenter.	  
	  
Mäter	  hypotes	  5	  

4.	  Jag	  värdesätter	  
aktiviteter	  i	  den	  fysiska	  
butiken	  av	  mer	  social	  
karaktär,	  exempelvis	  
att	  de	  bjuder	  på	  kaffe:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

Business	  Model	  
Innovation:	  Teece,	  2010;	  
Amit	  &	  Zott,	  2012;	  
Karlsson,	  2015	  
	  
E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Johnson	  et	  al:,	  
2015;	  Thenmz	  &	  
Dhanapal,	  2012;	  	  

Avser	  mäta	  hur	  den	  
fysiska	  butikens	  specifika	  
attribut	  medför	  
tillfredställelse	  för	  
konsumenter.	  
	  
Mäter	  hypotes	  5	  

5.	  Jag	  värdesätter	  att	  
den	  fysiska	  butiken	  
erbjuder	  
tilläggstjänster	  till	  de	  
produkter	  jag	  köper,	  
exempelvis	  att	  de	  syr	  
upp	  de	  köpta	  byxorna	  
åt	  mig:	  Instämmer	  helt	  
1à	  6	  Instämmer	  inte	  alls.	  
	  

Business	  Model	  
Innovation:	  Teece,	  2010;	  
Amit	  &	  Zott,	  2012;	  
Karlsson,	  2015	  
	  
E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Johnson	  et	  al:,	  
2015;	  Thenmz	  &	  
Dhanapal,	  2012;	  

Avser	  mäta	  hur	  den	  
fysiska	  butikens	  specifika	  
attribut	  medför	  
tillfredställelse	  för	  
konsumenter.	  
	  
Mäter	  hypotes	  5	  

6.	  Butiksmiljön	  i	  form	  
av	  musik	  och	  inredning	  
har	  en	  påverkan	  på	  mitt	  
val	  av	  handelskanal:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

Servicescape:	  Andreu	  et	  
al.,	  2006	  

Avser	  mäta	  huruvida	  den	  
totala	  upplevelsen	  en	  
konsument	  får	  i	  fysisk	  
butik	  har	  inverkan	  på	  val	  
av	  handelskanal.	  	  
	  
Mäter	  hypotes	  3	  

7.	  Det	  är	  mer	  troligt	  att	  
jag	  väljer	  att	  besöka	  en	  
fysisk	  butik	  vars	  miljö	  
är	  uppdaterad	  (ny	  och	  
fräsch):	  Instämmer	  helt	  
1à	  6	  Instämmer	  inte	  alls.	  

Servicescape:	  Dagger	  &	  
Danaher	  2014	  

Avser	  mäta	  huruvida	  den	  
totala	  upplevelsen	  en	  
konsument	  får	  i	  fysisk	  
butik	  har	  inverkan	  på	  val	  
av	  handelskanal.	  	  
	  
Mäter	  hypotes	  3	  

8.	  När	  jag	  köper	  kläder	  i	  
en	  fysisk	  butik	  upplever	  
jag	  att	  risken	  för	  felköp	  
är	  mindre	  än	  vid	  köp	  i	  
en	  e-‐butik:	  Instämmer	  
helt	  1à	  6	  Instämmer	  inte	  
alls.	  
	  
	  

E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Lester	  et	  al.,	  
2015	  

Avser	  mäta	  hur	  den	  
fysiska	  butikens	  specifika	  
attribut	  medför	  
tillfredställelse	  för	  
konsumenter.	  
	  
Mäter	  hypotes	  4	  
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9.	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  
med	  personliga	  
erbjudanden	  vid	  köp	  av	  
kläder	  i	  fysisk	  butik:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

E-handel & Fysisk 
handel: Cho & Fiorito, 
2008 
	  

Avser	  mäta	  hur	  den	  
fysiska	  butikens	  specifika	  
attribut	  medför	  
tillfredställelse	  för	  
konsumenter.	  
	  
Mäter	  hypotes	  5	  

10.	  För	  mig	  är	  det	  
viktigt	  med	  personligt	  
bemötande	  vid	  köp	  av	  
kläder	  i	  fysisk	  butik:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

E-handel & Fysisk 
handel: Cho & Fiorito, 
2008 
	  

Avser	  mäta	  hur	  den	  
fysiska	  butikens	  specifika	  
attribut	  medför	  
tillfredställelse	  för	  
konsumenter.	  
	  
Mäter	  hypotes	  5	  

11.	  För	  mig	  är	  det	  
viktigt	  att	  säljaren	  i	  den	  
fysiska	  butiken	  kan	  
erbjuda	  mig	  rätt	  plagg	  
utifrån	  mina	  behov:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

E-handel & Fysisk 
handel: Cho & Fiorito, 
2008 
	  

Avser	  mäta	  hur	  den	  
fysiska	  butikens	  specifika	  
attribut	  medför	  
tillfredställelse	  för	  
konsumenter.	  
	  
Mäter	  hypotes	  5	  

Tabell	  3.	  Härledning	  av	  frågor	  till	  del	  3	  i	  enkät.	  

4.8.4	  Del	  4	  i	  enkät-‐	  E-‐butiken	  
I del 4 av enkäten avsåg vi att undersöka kundens preferenser vid köp av kläder i en e-
butik, frågorna som skapats liknas vid de som frågades under del 3- Den fysiska 
butiken, detta för att möjliggöra eventuella jämförelser av de olika kanalerna. För att 
undersöka konsumenters preferenser och attityder gällande köp i e-butik har vi skapat 
följande frågor:  
 
 
Fråga	   Teori	   Avser	  att	  mäta	  
1.	  När	  jag	  ska	  lämna	  
tillbaka	  kläder	  som	  jag	  
har	  köpt	  i	  en	  e-‐butik	  
upplever	  jag	  detta	  som	  
tidskrävande:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  	  

E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Lester	  et	  al.,	  
2015	  

Avser	  mäta	  hur	  
konsumenten	  upplever	  
att	  returnera	  varor.	  
	  
Mäter	  hypotes	  4	  

2.	  När	  jag	  handlar	  
kläder	  på	  internet	  
samlar	  jag	  information	  
om	  köpet	  genom:	  
Personal	  i	  fysisk	  butik;	  
Webbshoppen	  jag	  handlar	  
i;	  Andra	  webbshoppar;	  
Genom	  att	  fysiskt	  
undersöka	  varan;	  Inget	  av	  
ovanstående	  alternativ.	  	  

E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Park	  &	  Stole	  
2005;	  Fulgoni,	  2014;	  
Grewen,	  2002;	  Maity	  &	  
Dass,	  2014	  

Avser	  undersöka	  hur	  
konsumenter	  samlar	  
information	  innan	  köp.	  
	  
Mäter	  hypotes	  2	  
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3.	  Det	  är	  mer	  troligt	  att	  
jag	  väljer	  att	  besöka	  en	  
e-‐butik	  vars	  miljö	  är	  
uppdaterad	  (ny	  och	  
fräsch):	  Instämmer	  helt	  
1à	  6	  Instämmer	  inte	  alls.	  

Servicescape:	  Dagger	  &	  
Danaher	  2014	  

Avser	  mäta	  huruvida	  den	  
totala	  upplevelsen	  en	  
konsument	  får	  i	  en	  e-‐
butik	  har	  inverkan	  på	  val	  
av	  handelskanal.	  	  
	  
Mäter	  hypotes	  3	  

4.	  När	  jag	  köper	  kläder	  i	  
en	  e-‐butik	  upplever	  jag	  
att	  risken	  för	  felköp	  är	  
mindre	  än	  vid	  köp	  i	  en	  
fysisk	  butik:	  Instämmer	  
helt	  1à	  6	  Instämmer	  inte	  
alls.	  

E-‐handel	  &	  Fysisk	  
handel:	  Lester	  et	  al.,	  
2015	  

Avser	  mäta	  hur	  den	  
fysiska	  butikens	  specifika	  
attribut	  medför	  
tillfredställelse	  för	  
konsumenter.	  
	  
Mäter	  hypotes	  4	  

5.	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  
med	  personliga	  
erbjudanden	  när	  jag	  
handlar	  i	  e-‐butik:	  
Instämmer	  helt	  1à	  6	  
Instämmer	  inte	  alls.	  

E-handel & Fysisk 
handel: Cho & Fiorito, 
2008 
	  

Avser	  mäta	  huruvida	  
utökade	  erbjuden	  är	  av	  
vikt	  för	  konsumenten.	  
	  
Mäter	  hypotes	  5	  

Tabell	  4.	  Härledning	  av	  frågor	  till	  del	  3	  i	  enkät.	  
	  

4.9	  Distribution	  av	  enkät 
I denna studie använde vi oss av en elektronisk enkät vilken vi skapade genom Google 
Drive. Enkäten var färdigställd och testad 30:e mars och lades då upp på webben. 
Distributionen har skett genom olika social medium, där enkäten nåddes via en länk. 
Länken delades av studiens författare via sociala medier så som Facebook och 
Instagram. Vi uppmanade de som nåddes av länken till vidaredelning för att på så sätt 
nå en ännu fler potentiella respondenter. För att ytterligare säkerställa variationen av 
respondenter använde vi oss av personer i vår närhet, med olika åldrar och 
livssituationer, som uttalade marknadsförare av enkäten.  På så sätt delades länken till 
enkäten och respondenter uppmanades fylla i enkäten av personer de känner. Vi menar 
att vi på detta sätt fick fler respondenter att besvara enkäten samtidigt som vi nådde 
olika typer av människor. Då vi varit medvetna om att stor mängd enkäter florerar på 
internet, vilket kan leda till en negativ känsla runt olika typer av undersökningar, har vi 
även uppmanat våra vänner och bekanta att besvara samt dela enkäten genom att skicka 
mejl eller sms med ett kort meddelande och länken till enkäten. Genom att distribuera 
enkäten på detta sätt menar vi att vi når respondenterna på ett mer personligt sätt och 
därmed ökar chansen till svar.   
 
Funderingar kring om vi skulle sätta ut en tid för hur länge enkäten skulle ligga uppe på 
webben eller om vi skulle sätta upp ett mål i form av hur många antal enkäter vi ville ha 
in, har varit många. Efter diskussion enades vi om en bestämd tidperiod för 
empiriinsamling. Vid valet av hur lång tid enkäten skulle ligga ute tog vi hänsyn till 
Olsson & Sörensen (2011, s.153) information om att en 60 % av enkäter distribuerad 
via post brukar vara tillbaka efter tio dagar. Genom att vår enkät var elektronisk och 
därmed fanns tillgänglig för respondenter dygnet runt och därmed hade möjlighet att nå 
en stor skara bestämde vi oss för att ha enkäten uppe på webben i 14 dagar.   
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Morgonen den 8:e april hade enkäten legat uppe på webben i åtta dagar och vi hade då 
fått 414 enkäter besvarade, vilket var ett betydligt högre antal än vi initialt avsåg att 
samla in. Under dessa dagar har vi, våra uttalade marknadsförare samt vänner och 
vänners vänner och familj aktivt marknadsfört enkäten. Svarsfrekvensen var till en 
början väldigt hög men började avta redan efter fyra dagar, då vi fick vi endast in 
enstaka svar. Vi valde att ha enkäten uppe några dagar till, den 8:e april avslutade vi 
empiriinsamlingen då vi ansåg att 414 besvarade enkäter, med en jämn fördelning på 
bakgrundsvariablerna, samt tillräckligt många i respektive demografiska grupper hade 
uppnått ett representativt urval. Vi är dock medvetna om att majoriteten av våra 
respondenter är kvinnor vilket vi i tidigt skede såg indikationer på. Anledningen till 
denna stora mängd kvinnor i förhållande till män tror vi kan bero på att kvinnor 
generellt handlar mer kläder och därför är mer benägen att delta i en undersökning om 
klädinköp.	  Då andelen män fortsatte vara låg i förhållande till kvinnor ansåg vi att det 
var av större vikt att få in ett större antal enkäter för att på så sätt säkerhetsställa ett 
representativt urval män vilket vi menar var uppnått vid 414 besvarade enkäter. 
 

4.10	  Access 
I denna studie har vi som diskuterat under avsnittet 4.5 Population & Respondenturval 
valt att undersöka Sveriges befolknings preferenser vid köp i fysisk butik respektive e-
butik för att besvara vår problemformulering. Eftersom vi saknar en förteckning över 
vår målpopulation begränsas också vår access eftersom vi därmed inte har möjlighet att 
nå alla i populationen. Vidare diskuterade vi även att vi i denna studie inte avser att 
utföra en totalundersökning och därmed inte vill nå hela urvalet, vi avser istället att 
genom ett icke-sannolikhetsurval nå respondenter genom en elektronisk enkät. Vi menar 
att accessen förbättras genom att använda en elektronisk enkät istället för en fysisk i 
denna studie, det då vi enklare kan nå ett större antal respondenter med demografiska 
skillnader.  
 
I Sverige har 92 % av befolkningen tillgång till internet (Findahl, 2014), detta innebär 
att accessen via denna kanal blir större än någon annan kanal som varit aktuell för denna 
undersökning. Trots att vi inom denna kanal hittar en så stor mängd av populationen 
finns begränsningar i accessen då vi inte har direktkontakt med alla. För att hantera 
detta har vi vid distributionen av enkäten uppmanat till vidaredelning för att nå fler 
respondenter än de vi har direktkontakt med.  Genom denna uppmaning breddade vi 
kontaktmöjligheterna avsevärt då vi utnyttjar andras kontaktnät utöver våra egna. Vi 
menar därför att accessen till önskad mängd respondenter för denna undersökning över 
lag kan ses som god, detta då vi inte avser att göra en totalundersökning utan istället 
undersöka ett antal människor genom ett bekvämlighetsurval. 

4.11	  Databearbetning	  
I vår empiriska undersökning samlade vi totalt in 414 enkäter via ett elektroniskt 
frågeformulär som delades via sociala medier och mail, enkäten fanns tillgänglig för 
respondenterna under åtta dagar. Då vi använde oss av Google Formulär för att samla in 
data kunde vi vid avslutad undersökning exportera alla enkätsvar till ett Excel-
dokument. För att analysera vårt insamlade data använde vi oss av statistikprogrammet 
SPSS 22.0.0.0, där importerade vi Excel-dokumentet från Google Formulär för att 
hantera vårt data. Genom denna automatiska inmatning av data minimerades risken för 
felaktigheter samtidigt som vi kunde hantera ett större antal enkäter än vid en manuell 
inmatning.  
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Då materialet importerades från Google Formulär till SPSS gjordes en automatisk 
kodning av våra variabler. En del av bortfallet registrerades inte via den automatiska 
kodningen och vi valde då att lägga in dessa manuellt som en ”Missing” med koden 99, 
detta gjorde att allt svarsbortfall hanterades på samma sätt av SPSS. Vidare valde vi att 
koda om de icke numeriska variablerna till numeriska för att möjliggöra enhetliga 
hypotestester. Detta innebär att vi i frågorna där respondenterna valde mellan olika 
alternativ kodade om dessa svar till numeriska värden, där exempelvis alternativet 
kvinna kodades om till 1. Detta innebar att vi kunde formatera om våra variabler från 
det som kallas stringvariabler till det som kallas skalvariabler, vilket möjliggjorde 
analysens oberoende t-tester.  Vid kodningen av våra variabler satt vi genomgående 
tillsammans för att säkerställa att inga fel gjordes och att all inmatning blev korrekt.  
 
Analysen utfördes genom deskriptiva analyser av vår data som visade svarsfördelningen 
på varje fråga oavsett bakgrund, detta tydliggjorde bilden av det insamlade materialet. 
När vi gått igenom frågorna och tittat på den deskriptiva analysen sorterades frågorna in 
efter vilken hypotes de avsåg att mäta, därefter undersöktes enkätens frågor genom 
hypotestest som undersökte huruvida det fanns signifikanta skillnader mellan 
respondenterna som huvudsakligen handlar i fysisk butik och de som huvudsakligen 
handlar i e-butik. Hypotestesten utfördes med hjälp av oberoende t-test samt i de fallen 
materialet inte innehöll variabler som kunde omformateras till en skala användes chi2-
test. Dessa hypotestest innebar att vi kunde fastställa huruvida det fanns signifikanta 
skillnader mellan olika undersökta grupper.  
 
I denna studie har vi valt att använda oss av en signifikansnivå på 5 %, detta innebär att 
vi med 95 % säkerhet kan säga att våra påvisade resultat vid våra hypotestest inte beror 
på slumpen utan ett verkligt samband i populationen. Vi valde 5 % då vi med denna 
nivå menar att risken kan anses som låg att hitta samband som egentligen inte finns i 
populationen.  
 

4.12	  Bortfall	  

4.12.1	  Urvalets	  utformning	  
Som diskuterat i tidigare avsnitt har vi i denna studie inte skickat ut enkäten till en på 
förhand bestämd målgrupp och därmed blir inte ett extern bortfall aktuellt att analysera. 
Det vi dock vill belysa är att våra respondenter i denna studie till största del, 73.2 %, 
består av kvinnor. Vi har därmed inte lyckats nå ett lika stort antal män via de 
mejlutskick och de sociala medier vi och andra har delat vår enkät på, vilket vi menar 
kan ses som ett typ av ”bortfall”.  Anledningen till detta ”bortfall” av män i förhållande 
till den stora mängd kvinnor, menar vi kan bero på att kvinnor generellt handlar mer 
kläder och därför är mer benägna att delta i en undersökning beträffande klädinköp, att 
kvinnor är mer aktiva på sociala medier och eventuellt mer villiga att engagera sig via 
denna kanal är en annan förklaring, det kunde vi bland annat se då en stark majoritet av 
de som delade vår enkät var kvinnor. Vi är medvetna om att detta till en början kan ses 
som en brist i vår studie men då inga könsjämförelser var aktuellt i vår studie har 
könsfördelningen också mindre betydelse. 
 
Vi fick in 414 besvarade enkäter, vilket vi menar är ett gediget antal, genom detta antal 
samt att det inte finns någon skillnad bland män och kvinnor i de frågor där 
respondenterna “instämmer”, “instämmer delvis” eller “instämmer inte” menar vi att 
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detta ”bortfall” inte kommer påverka resultatet. Då det inte finns någon skillnad mellan 
könen gällande hur de instämmer, samt att vi i denna studie inte har skilt på män och 
kvinnor, utan använt denna bakgrundsvariabel till att säkerställa ett representativt urval 
menar vi således att det stora antal kvinnor inte kommer påverka resultatet. Vår enkät 
bestod av 33 frågor och var uppdelad i fyra delar. Första delen innehöll fem 
bakgrundsfrågor, de resterande tre delarna bestod av 28 undersökande frågor och var 
uppdelade på frågor rörande allmänt konsumtionsbeteende, specifika frågor om den 
fysiska butiken och avslutningsvis e-butiken. Genomgående svarade de flesta 
respondenter på alla frågor. 
 
Bakgrundsfrågor 
Vår enkät innehöll fem bakgrundsfrågor gällande kön, ålder, inkomst efter skatt, 
civilstånd och antal barn i åldern 0-18 i hushållet, se Appendix 2.  Vi valde även att 
använda frågan gällande vilken handelskanal, fysisk butik eller e-butik, respondenterna 
huvudsakligen handlade kläder igenom, vilken i enkäten ligger under del 2 
Konsumtionsbeteende, som en bakgrundsfråga. Detta utifrån att vi ansåg det vara av 
intresse att genomgående i vår analys studera eventuella skillnader mellan huvudsaklig 
handelskanal samtidigt som den är relevant för ett representativt urval. Av våra 
respondenter svarade 77.3 % att de huvudsakligen handlar sina kläder i en fysisk butik 
medan endast 16.2 % svarade e-butik. Under senaste åren har e-handeln ökat kraftigt 
och under 2014 ökade detaljhandelns e-handel med 16 %, där kläder/skor är en av 
jättarna. Trots denna ökning och frammarsch inom detaljhandelns e-handel, står e-
handeln för kläder och skor endast för 12 % av den totala klädförsäljningen. (Mossberg, 
Ogvall & Larsson, 2014, s. 2, 6, 10). I vår analys har vi huvudsakligen använt oss av 
denna bakgrundsfråga, det för att fördela våra respondenter och påvisa skillnader. Då 
fördelningen i vår undersökta grupp liknar fördelningen i vår målpopulation möjliggörs 
generaliseringar av resultaten. 
 
Av dessa sex frågor var det två som stod ut. Frågan gällande ”antal barn i ålder 0-18 i 
hushållet” samt ”huvudsakliga handelskanalen vid köp av kläder”. Frågan om antal barn 
i åldern 0-18 i hushållet hade ett bortfall på 6.8 %, vilket var det största bortfallet. Då vi 
anser att detta inte är en känslig fråga ser vi detta bortfall som oväntat stort. Genom att 
studera vår empiri såg vi att majoriteten av de respondenter som inte besvarat denna 
fråga var unga och baserar därmed detta bortfall på att respondenter som inte hade något 
barn eventuellt inte förstod att de var tvungna att skriva 0, utan lämnade istället rutan 
tom. För att undvika detta bortfall och eventuella missförstånd skulle vi under frågan ha 
tydliggjort med en text, ”även 0 antal barn måste fyllas i manuellt”. Då frågan gällande 
antal barn endast bidrog till att undersöka respondenternas bakgrund och bredden i 
nådda respondenter och således inte har använts i analysen av materialet menar vi att 
detta bortfall inte är av betydelse för studien.  
 
Den andra frågan gällande huvudsaklig handelskanal hade ett bortfall på 5.3 %. Då vi 
var medveten om att bortfall och skeva resultat kan ske på grund av minnesfel valde vi 
att använda oss ordet ”huvudsakligen” och inte någon preciserad tid. Trots detta fick vi 
på denna fråga det näst största bortfallet, vilket i sitt sammanhang och andra sidan kan 
anses lågt. Bortfallet kan antas bero på att vissa respondenter inte kunde avgöra vilken 
kanal de huvudsakligen handlade genom och därför valde att lämna den blank. Då vi 
anser att bortfallet på båda dessa frågor är lågt i sammanhanget med totalt 414 
besvarade enkäter väljer vi att behålla frågorna. Denna fråga använder vi oss av i 
analysen och har därför haft detta bortfall i åtanke. Procentandelen av våra respondenter 
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som inte besvarade denna fråga kan ses som låg, och vi menar därför att risken för att 
detta bortfall ska påverka studien är låg.  
 
Undersökande frågor 
I vår bortfallsanalys, se Appendix 4, kunde vi se ett tydligt mönster gällande e-butik och 
fysisk butik. Frågorna gällande fysisk butik hade ett bortfall på 5-6 % och frågorna 
gällande e-butik hade alla ett bortfall på 7-8 %. Att bortfallet är störst i frågorna 
kopplade till e-butik kan antas bero på att en del respondenter aldrig har handlat i e-
butik och därmed inte kan ta ställning till frågor rörande e-butiker. Detta resonemang 
kan kopplas ihop med att en stark majoritet av våra respondenter huvudsakligen handlar 
i fysisk butik. För att undvika detta bortfall skulle vi i kombination med frågan gällande 
huvudsaklig handelskanal haft med alternativet ”har aldrig handlat kläder i e-butik” och 
informerat respondenterna om att de som aldrig handlat kläder i en e-butik skulle bortse 
från del 4, E-butiken. Då vi anser att bortfallet på båda dessa frågor är lågt i 
sammanhanget med totalt 414 besvarade enkäter väljer vi att behålla frågorna och 
använda dessa i vårt material. 
 
Sammanfattningsvis menar vi att bortfallet i denna enkätundersökning har varit lågt och 
därmed inte bör påverka studiens resultat.  
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5.	  Empiri	  &	  analys	  
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt empiriska data och analysera detta med 
grund i vår teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras generella resultat där 
respondenternas fördelning tydliggörs. Vidare i kapitlet kommer vi att presentera vår 
empiriska data fördelat på hypoteserna, detta innebär att empiri presentation och 
analys sker inom respektive hypotes. Avslutningsvis ges en sammanfattande analys av 
hypotesprövningen.  

5.1	  Generella	  resultat	  
Genom att vi i denna studie som tidigare har nämnt inte har haft tillgång till en 
förteckning med Sveriges totala befolkning har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. 
En nackdel med denna typ av urval kan vara att en homogen grupp av människor nås, 
vilket gör det svårt att generalisera resultatet. Då vi på förhand inte kunde veta vilka 
våra respondenter skulle vara, var det av stor vikt för oss att ha relevanta 
bakgrundsfrågor, vilka vi kunde göra grupperingar utefter och säkerhetsställa att vi nått 
ett representativt urval, för att på så sätt öka generaliserbarheten. Vi kommer nedan att 
utifrån våra bakgrundsfrågor, vilka skulle säkerställa ett representativt urval, presentera 
studiens fördelning av respondenter. För information gällande bortfall av respektive 
bakgrundsvariabel hänvisar vi er till 4.12 Bortfall.   
 
Kön 
I denna studie samlades 414 enkätsvar in. 73.2 % av dessa respondenter, bestod av 
kvinnor, männen utgjorde 26.1 % av våra totala respondenter och 0.2 % ville ej ta 
ställning till kön, se Appendix 2. Denna fördelning, med en överrepresentation av 
kvinnor, är följaktligen inte jämn, och det kan således diskuteras om urvalet är 
representativt. Genom vårt gedigna respondentantal vi i denna empiriinsamling 
lyckades nå menar vi att denna tillsynes ojämna fördelning baserat på kön därmed inte 
kommer påverka resultatet och därmed ge skeva resultat.  
 
Ålder  

 
 
Som tidigare nämnt har vi i denna studie använt oss av uttalade marknadsförare för att 
på så sätt säkerställa att vi når ett representativt urval. Genom att vi använt oss av ett 
bekvämlighetsurval och delat vår enkät på sociala medier samt mejl var våra uttalade 

Diagram 2. Illustrerar åldersfördelningen. 
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marknadsförare extra viktiga då det annars skulle finnas en risk att vi endast nådde 
potentiella respondenter i vårt eget åldersspann och därmed inte nått ett heterogent urval 
åldersmässigt.  
 
Vi valde att i bearbetningen av vårt data dela upp våra respondenters ålder i intervall, 
18-25, 26-36, 36-50, 51-60 och 60+. Genom dessa indelningar fick vi ett större och 
därmed mer representativt antal i varje åldersspann och kunde på ett tydligt sätt urskilja 
eventuella mönster utifrån ålder. Diagrammet ovan illustrerar att 30 % av våra 
respondenter var mellan 18-25 år, 19.1% var mellan 26-35 år, 32.9 % var mellan 36-50 
år, 10.1 % var mellan 51-60 år och 4.1% av våra respondenter tillhörde åldersspannet 
60+. Av våra respondenter valde 3.9 % att inte besvara frågan gällande ålder. Vi menar 
att denna fördelning baserat på ålder kan anses jämn och därmed representerar ett 
representativt urval då vi i denna studie har fått in 414 enkäter, detta trots att de 
respondenter från 50 år och uppåt representerar en mindre andel än de andra 
åldersspannen. Denna mindre andel äldre var vi medvetna om kunde ske då det kan 
antas att äldre i samma utsträckning som yngre inte använder internet och att de därmed 
blir svårare att nå.   
 

Inkomstfördelning 

 
Diagram 3. Illustrerar inkomstfördelningen 
 
Vidare valde vi att titta på respondenternas inkomstfördelning, för att på så sätt 
säkerställa ett representativt urval samt se om det fanns eventuella skillnader i 
kundernas preferenser gällande handelskanal utifrån inkomst. Inkomst efter skatt 
efterfrågades då den summan kan antas vara lättare för respondenten att veta och på så 
sätt minska felaktiga svar och bortfall på grund av ovetskap. 
 
Diagrammet ovan visar att majoriteten av våra respondenter, 35.5 % hade en inkomst på 
mellan 11 000 – 20 000, 16.2 % av respondenterna hade en inkomst på mellan 0-10 000 
kronor, 29.5 % av respondenterna tillhörde intervallet 21 000 – 30 000, 10.4 % av 
respondenterna tillhörde intervallet 31 000 – 40 000 och 5.3 procent av våra 
respondenter hade en inkomst efter skatt på mer än 40 000 kronor. Vi menar att denna 
fördelning bland inkomst är representativ då medellönen för män 2013 var 32 900 
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kronor och för kvinnor 28 400 kronor (SCB, 2015), poängteras bör att dessa siffror är 
innan skatt.  
 
Civilstånd 
Vi valde att ha med civilstånd i våra bakgrundsfrågor för att på så sätt se om det fanns 
några eventuella skillnader i valet av handelskanal utifrån civilstånd. Majoriteten av de 
som besvarade vår enkät, 34.8 % var sambo, 28.3, % var gift. 26.8 % var singel och 6.8 
% av respondenterna var särbo. Med andra ord är huvuddelen av våra respondenter 
tillsammans med någon och mer än hälften kan antas bo och leva tillsammans med 
någon.  
 
Antal barn i hushållet 
51.5 % av våra respondenter hade inte några barn i åldern 0-18 i hushållet, 18.4 % av 
respondenterna hade ett barn i hushållet, 17.4 % hade två barn i hushållet, 4.8 % hade 
tre barn i hushållet, 1.2 % hade 4 barn i hushållet och 0.2 % av våra respondenter hade 
fem barn i åldersspannet 0-18 år i hushållet.  Ställer vi 51.5 % av respondenterna som 
inte har några barn i hushållet mot de 42 % som har ett eller fler barn i hushållet får vi 
en jämn fördelning.  I denna fråga hade vi ett bortfall på 6.8 % vilket är det största 
bortfallet i våra bakgrundsfrågor. Trots att detta bortfall är det största är det inte stort i 
sitt sammanhang och vi menar därför att det inte kommer att påverka resultatet då antal 
respondenter är stort, och att vi därmed med en jämn fördelning mellan inga barn och 
barn i hushållet har ett representativt urval.  
 
Huvudsaklig handelskanal vid köp av kläder 
Genom att vi i denna studie undersöker konsumters preferenser gällande handelskanal 
valde vi att undersöka genom vilken kanal de huvudsakligen handlar sina kläder. Vi 
valde att använda denna fråga som en bakgrundsvariabel för att se eventuella skillnader 
i preferenser mellan de som huvudsakligen handlar i fysisk butik och de som 
huvudsakligen handlar i e-butik. 
 
Vidare gav denna fråga oss en tydlig bild av hur fördelningen bland fysisk butik och e-
butik såg ut. 77.3 % av våra respondenter, vilket är en stark majoritet, handlar 
huvudsakligen sina kläder i fysisk butik. 16.2 % av respondenterna handlar 
huvudsakligen sina kläder genom e-butik och 6.5 % valde att inte besvara i vilken 
handelskanal de huvudsakligen handlar sina kläder. I en studie där vi undersöker i vilken 
utsträckning den enskilda klädbutiken kan använda säljare och fysisk miljö för att 
överleva på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel, kan resultatet tänkas 
påverkas av att majoriteten av våra respondenter huvudsakligen handlar i fysisk butik 
och således redan värdesätter den fysiska butikens specifika attribut, medan de som 
handlar i e-butiken kan antas välja den kanalen för att det är något i den fysiska butiken 
de saknar. Då vi i denna undersökning analyserar medeltal för respondenterna inom de 
två skilda grupperna påverkas inte resultatet av denna fördelning. Vidare menar vi att 
denna fördelning kan ses som naturlig då den fysiska butiken fortfarande är den 
huvudsakliga handelskanalen i Sverige.  
 
Sammanfattningsvis så anser vi oss ha ett representativt urval för att undersöka i vilken 
utsträckning den enskilda klädbutiken kan använda säljare och fysisk miljö för att 
överleva på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel. 
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5.2	  Hypotesprövning,	  empiri	  &	  analys	  	  
I detta avsnitt kommer vi att presentera våra empiriska resultat samt framföra analysen 
av dessa. Vi kommer nedan redovisa resultatet för var enskild hypotes separat och 
utifrån analysen av frågorna som avsett mäta dessa, undersöka om vi kan förkasta våra 
nollhypoteser och därmed anta våra framarbetade hypoteser. I den kommande analysen 
har vi valt att använda oss av en signifikansnivå på 5 %, detta innebär att vi med 95 % 
säkerhet kan säga att våra resultat inte beror på slumpen utan ett verkligt samband. I 
detta avsnitt kommer vi avslutningsvis sammanfatta våra hypotesers resultat och 
tydliggöra vad de empiriska studierna påvisat.  
 
h1 Kunder tenderar att köpa dyra kläder i fysiskbutik framför e-butik   
→ h0 Kunder tenderar att inte köpa dyra kläder i fysiska butiker framför e-butik   
 
För att undersöka ovanstående hypotes har vi använt oss av tre frågor. Dessa frågor har 
analyserats och hypotestestats genom oberoende t-test samt chi2-test, beroende av typen 
av fråga. Nedan presenteras först i vilken kanal respondenterna huvudsakligen köper 
sina kläder, därefter kommer en deskriptiv analys av frågorna som följs av 
hypotestestning med hjälp av t-test samt chi2-test.   
 
I denna studie där vi undersöker kunders preferenser gällande valet av handelskanal vid 
klädköp har vi inledningsvis undersökt i vilken kanal respondenterna huvudsakligen 
handlar sina kläder, se diagram 6, generella resultat. En deskriptiv analys av resultaten 
visar att majoriteten av våra respondenter (77.3 %) i huvudsak handlar kläder genom 
fysisk butik, och 16.2 % genom e-butik. På denna fråga fanns ett bortfall på 6.5 % vilket 
kan antas bero på att respondenterna inte kunde avgöra i vilken kanal de i 
huvudsakligen handlar, detta kan bero på svårigheter att uppskatta beteenden som tett 
sig över längre tid.  
 
Vi har i denna studie undersökt huruvida det finns eventuella skillnader gällande i 
vilken kanal konsumenter köper olika typer av kläder för att besvara vår hypotes 
gällande att konsumenter föredrar att köpa dyrare kläder i fysisk butik framför e-butik. 
För att få djupare förståelse för detta valde vi att testa huruvida det finns en signifikant 
skillnad mellan vart respondenterna föredrar att köpa dyrare kläder och i vilken kanal de 
huvudsakligen utför sina klädköp. Då dessa två frågor är vad som kan kallas icke 
parametriska eftersom respondenterna väljer mellan två oberoende alternativ, 
undersöktes detta genom ett chi2-test, det för att undersöka om det finns en signifikant 
skillnad mellan de huvudsakliga handelskanalerna ifråga gällande vart konsumenterna 
väljer att köpa dyra kläder. Chi2-testet (Tabell 5, s.81) visar att det finns en signifikant 
skillnad mellan de som huvudsakligen handlar i den fysiska butiken och de som handlar 
i e-butiken för vart konsumenterna köper dyra kläder (r2=105.062 p =.000), där den 
föregående korstabellen (Tabell 6, s.81) till testet påvisade att konsumenterna som 
huvudsakligen köper sina kläder i den fysiska butiken i högre grad köper dyra kläder i 
fysisk butik (93.7%). Vidare framgår även att de som huvudsakligen handlar i e-butik i 
högre grad (55.2%) väljer att köpa sina dyrare kläder i samma kanal, att endast 55.2 % 
av de som huvudsakligen köper sina kläder i e-butik väljer att köpa sina dyrare kläder i 
samma kanal kan sägas indikera att konsumenter som huvudsakligen handlar sina kläder 
via e-butik är mer benägna att byta handelskanal vid köp av dyrare kläder. Att fler väljer 
att köpa dyrare plagg i fysisk butik kan eventuellt bero på de erbjudanden gällande 
service och trygghet som särskiljer den fysiska butiken från e-butiken vilket diskuterats 
tidigare i denna studie. Vidare menar vi att konsumenter vid köp av dyrare plagg antar 
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en mer omfattande beslutsprocess då köp som är för dem mer ekonomiskt omfattande 
innebär en större påverkan på den egna ekonomin och att det därför är viktigt att 
processen innefattar ett mer noggrant övervägande än vid köp av vad som anses vara 
billiga plagg. Detta mer noggranna övervägande kan underlättas vid köp i en fysisk 
butik där konsumenter fysiskt kan undersöka varan samt få hjälp av en säljare.  
 
För att undersöka respondenternas konsumtionsmönster vid köp av dyrare kläder har vi 
vidare tittat närmare på eventuella skillnader mellan vilken kanal respondenterna väljer 
att köpa dyrare kläder och hur viktigt dessa respondenter anser att det är att få fysiskt 
undersöka en produkt innan köp. För att studera detta utfördes ett oberoende t-test för att 
fastställa om det finns en signifikant skillnad mellan kanalerna angående vikten av att 
klämma och känna på produkter då de handlar dyra kläder. Utifrån detta t-test (Tabell 7, 
s. 81) framgår att det finns en signifikant skillnad (t= 9.651, p= 0.000) och att 
respondenterna som huvudsakligen handlar sina kläder i den fysiska butiken (m= 4.906) 
har ett högre medelvärde på den 6-gradiga skalan och upplever att det är viktigare att 
klämma och känna än respondenterna som huvudsakligen handlar i e-butik (m=3.197) 
och har ett lägre medelvärde. Detta är intressant då detta kan återkopplas till 
diskussionen gällande den mer omfattande beslutsprocessen som kan antas ske vid köp 
av produkter som för konsumenten upplevs dyrare än andra. En mer omfattande 
beslutsprocess innehåller med större sannolikhet även en mer grundlig undersökning av 
den aktuella varan och i detta fall ser vi indikationer på att detta är viktigt för 
respondenterna. Detta stärker resonemanget att konsumenter uppskattar delar av de 
attribut som kan ses som specifika för den fysiska butiken.  
 
Som komplement till frågan gällande vart konsumenter köper sina dyrare plagg valde vi 
att även undersöka i vilken kanal respondenterna huvudsakligen handlar sina basplagg. 
Detta valde vi att göra för att ytterligare undersöka eventuella indikationer på om valet 
av handelskanal vid köp av kläder i olika prisklasser påverkas av vart konsumenten 
huvudsakligen handlar sina kläder, eller om detta ändras. För att undersöka eventuella 
skillnader gällande vilken typ av kläder respondenter köper i olika kanaler och vilken 
handelskanal de huvudsakligen handlar sina kläder i har vi korsat frågorna 1 och 2 i del 
två, se enkäten i Appendix 2 med hjälp av en korstabell. Dessa frågor undersöker i 
vilken kanal respondenterna huvudsakligen gör sina inköp samt i vilken kanal de 
föredrar att köpa vad som enligt dem själva kan ses som billiga basplagg. Genom ett 
chi2-test har vi undersökt om det finns signifikant skillnad gällande vilken typ av kläder 
respondenter köper i olika kanaler och vilken handelskanal de huvudsakligen handlar 
sina kläder i. Chi2-testet (Tabell 8, s. 82) visar att det finns en signifikant skillnad 
gällande detta (r2 =151.718, p =0.000). Denna fråga tydliggör därmed att 
respondenternas preferenser gällande vart basplagg inhandlas skiljer sig åt beroende av 
vilken kanal de huvudsakligen väljer att inhandla sina kläder. Detta test påvisar att 
respondenterna håller sig till sin huvudsakliga kanal vid köp av basplagg i större 
utsträckning än vid köp av dyrare plagg. Detta tydliggör indikationerna att konsumenter 
är mer villiga att byta handelskanal från e-butik till fysisk vid köp av dyrare varor, dock 
är det viktigt att påpeka att den stora majoriteten i båda fallen håller sig till den kanal de 
huvudsakligen köper kläder genom, oavsett typ av plagg.  
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Sammanfattningsvis  
Utifrån indikationer och skillnader som hypotestesterna har påvisat har vi gjort en 
helhetsbedömning för att besvara om kunder tenderar att köpa dyra kläder i fysisk butik 
framför e-butik. Vi har sett att de respondenter som i huvudsak handlar i fysisk butik 
även handlar sina basplagg genom samma kanal, vilket även gäller de som handlar 
huvudsakligen i e-butik. Således återfinns en tydlig skillnad, då vi kan se att 
respondenterna väljer att köpa sina basplagg i samma kanal som de huvudsakligen 
köper kläder. Detsamma gäller för respondenterna när det gäller köp av dyrare kläder, 
gällande denna fråga kunde vi dock se att ett större antal av de som huvudsakligen 
handlar sina kläder i e-butik valde att köpa kläder i fysisk i stället för e-butik, dock var 
andelen respondenter som bytte kanal låg. Av dessa två frågor kan vi tydligt se att 
konsumenter huvudsakligen väljer att köpa plagg som både ses som basplagg samt som 
dyrare plagg i den handelskanal där de huvudsakligen köper sina kläder, dock ser vi att 
fördelningen av de som väljer att huvudsakligen handla sina kläder i e-butik i stor 
utsträckning handlar de dyrare plaggen i fysik butik vilket antyder att denna kanal 
erbjuder något e-butiken inte kan konkurrera mot. 
 
Vi menar att en konsumentens beslutsprocess kan ses som mer omfattande vid köp av 
vad som anses vara dyrare plagg än de som ses som billiga. Detta menar vi då ett köp 
som innebär en för den specifika kunden större kostnad har en större total påverkan på 
kundens ekonomi och därmed kan beslutet ses som viktigare och kräva ett mer 
genomtänkt beslut. Detta tillsammans med våra observationer gällande tendenser i valet 
av handelskanal vid köp av dyrare varor kan därmed stärkas av Maity & Dass (2014) 
som framhäver att konsumenter väljer handelskanal vilken erbjuder anpassad 
information vid köp av varor som kräver en mer omfattande beslutsprocess.   Grewal et 
al (2002) menar att personlig försäljning vid köp av produkter kunder gärna undersöker 
innan köp är viktigt och Clow et al. (2014) visar att materialistiska kunder föredrar att 
handla i små lokala butiker som tillhandahåller kläder till hög kvalité och dessa kunder 
värdesätter hög service. Då kläder med hög kvalité ofta likställs med ett högre monetärt 
pris, de vill säga dyrare plagg, är Grewal et al och Clow et al´s observationer inget vi 
genom vår empiriska studie kan stödja då vår empiriinsamling inte visar några 
indikationer på att detta skulle stämma. Det vi däremot har sett är att konsumenten 
uppskattar möjligheten att fysiskt undersöka klädesplagg för vilka respondenterna 
upplevs som dyrare innan köp, vilket vi menar kan ses som en del av den mer 
omfattande beslutsprocessen, säljaren är med andra ord inte en bidragande faktor vill 
valet av handelskanal vid köp av dyrare klädesplagg.  Detta stöds av Park & Stole 
(2005) vilka menar att informationssökning är ett nyckelsteg i kundens beslutsprocess 
och ökar med den upplevda risken vilken uppkommer vid köp av en vara. Vi har som 
ovan diskuterat sett indikationer på att dyrare plagg föredras att köpa i fysisk butik, och 
dyrare plagg medför en större risk, risken för vidare med sig en mer omfattande 
informationssökningsprocess vilket är i enlighet med Park och Stoles (2005) fynd 
gällande kunders beslutsprocess.  
 
Avslutningsvis kan vi tydligt se att majoriteten av konsumenterna väljer att handla sina 
kläder i fysisk butik framför e-butik, både när det gäller dyrare plagg samt basplagg. Att 
konsumenter väljer att byta kanal och handla vissa typer av kläder i andra kanaler är 
däremot inget vi med våra signifikanstest kan påvisa och därmed kan vi inte anta vår 
hypotes gällande att konsumenter föredrar att handla de dyrare plaggen i fysisk butik 
framför e-butik. Genom att studera frågorna inom denna hypotes kan vi konstatera att 
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konsumenterna i denna undersökning i störst utsträckning väljer att handla i sin 
huvudsakliga handelskanal oavsett om plagget upplevs dyrt eller inte.  
 
h2 Säljarens kunskap och förmåga att förmedla denna till kunden bidrar till att 
kunder väljer fysisk butik över e-butik   
 
→ h0 Säljarens kunskap och förmåga att förmedla denna till kunden bidrar inte till att 
kunder väljer fysisk butik över e-butik   
 
För att undersöka ovanstående hypotes har vi använt oss av sex frågor. Dessa frågor har 
analyserats genom deskriptiva analyser och hypotestestats genom oberoende t-test. 
Nedan presenteras först genom vilken kanal/kanaler respondenterna huvudsakligen 
söker information innan köp av kläder därefter presenteras vår hypotesprövning av de 
sex frågor avsedda att undersöka huruvida ovanstående hypotes har empiriskt stöd. 
 
I denna studie där vi undersöker kunders preferenser gällande valet av handelskanal vid 
klädköp har vi inledningsvis gjort en deskriptiv analys av hur respondenterna samlar 
information innan köp (Tabell 9, s. 82). Genom att undersöka detta fick vi en överblick 
av hur våra respondenter samlar information och kunde därmed se indikationer på 
huruvida säljarens kan antas vara en del i köpprocessen. Genom en deskriptiv analys 
fick vi vidare en tydlig bild av hur våra respondenters fördelning såg ut gällande val av 
informationskälla vid köp av kläder i fysisk butik. Vi kan i denna analys av empirin se 
att majoriteten av våra respondenter (39.4 %) tillhandahåller information innan köp i en 
fysisk butik genom att fysiskt undersöka varan. Det näst vanligaste sättet (13.3 %) att 
tillhandahålla sig information vid köp i en fysisk butik var för våra respondenter att 
undersöka varan fysiskt samt genom personal i fysisk butik. Tittar vi istället på 
fördelningen vid köp på internet (Tabell 10, s, 83) samlar majoriteten av våra 
respondenter (43.6 %) information inför köpet genom den webbshop de ska handla i. 
Näst vanligaste sättet (23.9 %) att tillhandahålla sig information var för våra 
respondenter genom webbshoppen de ska handla i samt andra webbshoppar.  
 
Det vi kan urskilja ur denna empiriska insamling, både gällande köp i fysisk butik och 
e-butik är att informationen inför köpet i största mån samlas in genom den kanal 
respondenten avser handla i. För att få en förståelse för hur de respondenter som 
huvudsakligen handlar i fysisk butik värderar säljarens roll, vilken är för den fysiska 
butiken ett specifikt attribut, valde vi att titta på hur viktigt respondenter anser att det är 
med personligt bemötande vid köp av kläder i en fysisk butik. För att fastställa om det 
finns en signifikant skillnad mellan de som huvudsakligen handlar i fysisk butik och de 
som handlar i e-butik gällande vikten av att prata med en säljare som besitter kunskap 
om de plagg de avser köpa utförde vi ett oberoende t-test. Detta oberoende t-test (Tabell 
11, s. 84) påvisade en signifikant skillnad (t=3.000. p=0.001), vidare visar detta test att 
de som huvudsakligen handlar i fysisk butik (m=2.909) i högre utsträckning uppskattar 
att prata med en säljare än de som huvudsakligen handlar i e-butik (m=2.299). För att 
vidare undersöka säljarens roll har vi genom ett oberoende t-test undersökt om det finns 
en signifikant skillnad mellan de som huvudsakligen handlar i fysisk butik och de som 
huvudsakligen handlar i e-butik gällande vikten av att säljaren kan ge relevant 
information inför klädköpet. Testet (Tabell 12, s. 86) påvisade en signifikant skillnad 
(t=3.507, p=0.000) där medelvärdet för de som huvudsakligen handlar i fysisk butik 
(m=3.538) är högre än för de som huvudsakligen handlar i e-butik (m=2.821), detta 
innebär att respondenterna som huvudsakligen handlar i fysisk butik värderar relevant 
information från säljare högre än de som huvudsakligen handlar i e-butik. Av 
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ovanstående test gällande säljarens roll framgår att det finns en signifikant skillnad 
gällande vikten av kontakt och kunskap från säljaren beroende på vilken kanal 
respondenten huvudsakligen handlar sina kläder. Detta innebär att de respondenter som 
väljer att handla sina kläder i fysisk butik menar att kontakten med en säljare är 
viktigare än de som inte väljer denna handelskanal, vilket kan sägas antyda att 
respondenter som väljer den fysiska butiken uppskattar dennes specifika attribut vilket 
eventuellt bidrar till valet av denna kanal. Det som är intressant här är att säljaren 
besitter kunskap om de plagg som respondenterna avser köpa inte värderas lika högt 
som att säljaren ger respondenterna relevant information inför sitt klädköp. Detta kan 
sägas indikera att det inte är kunskap om plagget som sådant som uppskattas, utan 
relevant information inför respondentens klädköp. Relevant information inför klädköpet 
kan antas anpassas utifrån kund, medan kunskap om plagget är densamma oavsett kund. 
Att relevant information inför klädköpet anses vara viktigare än få prata med en säljare 
vilken besitter mycket kunskap om de klädplagg respondenterna avser köpa kan 
eventuellt förklaras av att respondenterna själva kan tillgodose sig information om 
plagget genom internet. En möjlig förklaring till skillnaden kan vara att relevant 
information inför köpet kan anses vara information vilken anpassas utefter kunden, 
information som exempelvis vilken sorts byxor som passar den specifika kundens 
utseende och smak. Denna typ av information menar vi inte går att tillgodose sig på 
samma sätt som kunskap om klädesplagget och menar att denna typ av information 
därför är av värde för konsumenter. Detta kan antas indikerar på att den fysiska butiken 
måste fokusera på de delar som särskiljer sig från e-handeln och därmed inte försöka 
konkurrera med de attribut e-handeln även besitter.   
 
I enkäten ställdes även frågan gällande huruvida respondenterna anser att det är viktigt 
att säljaren hjälper till i deras beslutsprocess när de köper kläder, denna fråga ska vidare 
bidra till att tydliggöra säljarens roll. För att undersöka om det finns en signifikant 
skillnad mellan vad respondenterna anser i denna fråga med grund i deras huvudsakliga 
handelskanal, utfördes ett oberoende t-test för att säkerställa om det finns en signifikant 
skillnad mellan de som huvudsakligen handlar i fysisk respektive e-butik. Detta t-test 
(Tabell 13, s. 86) påvisade en signifikant skillnad (t=3.147, p=0.001)  mellan 
grupperna, de som huvudsakligen handlar i fysisk respektive e-butik. I gruppen med 
respondenter som huvudsakligen handlar i den fysiska butiken (m=2.339) framkom ett 
högre medel än för respondenter som huvudsakligen handlar i en e-butik (m=1.776). 
Detta innebär att respondenter som handlar i den förstnämnda kanalen värderar hjälp 
från säljaren i sin beslutsprocess högre än de som huvudsakligen handlar i en e-butik. 
Intressant gällande denna fråga är dock att om vi tittar närmare på gruppernas 
medelvärden framkommer att alla respondenter oavsett grupp värderar säljarens hjälp i 
beslutsprocessen lågt på den 6-gradiga skalan. Även detta resultat kan kopplas samman 
med resonemanget ovan gällande att respondenterna värdesätter relevant information. 
Ges respondenterna relevant information, vilken är anpassad utefter dem, inför sitt köp 
kan det antas att säljarens hjälp i att fatta ett beslut om köp inte behövs.   
 
För att undersöka om vikten av att utföra sitt köp utan påverkan av andra skiljer sig 
mellan vilken kanal respondenterna huvudsakligen handlar sina kläder utfördes ett 
oberoende t-test (Tabell 14, s. 85) som påvisade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan grupperna (t=-1.124, p=0.247).  Att alla ovanstående frågor gällande 
säljarens roll påvisar en signifikant skillnad mellan grupperna kan som nämnt ovan 
sägas innebära att de som väljer den fysiska butiken i större utsträckning uppskattar 
säljaren än de som väljer e-butiken, att dessa grupper inte skiljer sig gällande vikten av 
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att utföra köpet utan påverkan av andra kan därför indikera att respondenterna som 
huvudsakligen väljer e-butik inte gör detta för att undvika påverkan från andra, detta är 
en indikation som skulle vara intressant att titta närmare på genom vidare studier.  
 
Sammanfattningsvis 
Vi har sett att de respondenter som i huvudsak handlar i fysisk butik, vilket är 
majoriteten av våra respondenter, samlar information inför köp genom att fysiskt 
undersöka varan. De som i huvudsak handlar genom internet samlar istället sin 
information från den webbshop de avser handla i. Således kan vi se indikationer på att 
säljaren inte påverkar valet av kanal där respondenterna inhämtar information inför sitt 
köp. Det vi däremot har sett är att respondenter som i huvudsak handlar i fysisk butik 
värdesätter ett personligt bemötande vid köp av kläder i fysisk butik i högre 
utsträckning än de som huvudsakligen handlar i e-butik. Generellt är resultatet från 
denna hypotes att det finns en skillnad mellan respondenterna som huvudsakligen 
handlar i fysisk butik och de som handlar i e-butik gällande hur de värdesätter 
aktiviteter innefattande en säljare i en fysisk butik.  
 
Enligt Greval et al (2002) kan säljare på samma sätt som kunder använda internet som 
en informationskälla vilket kan komplettera säljarens kunskap, som denne senare kan 
förmedla till kunden. Utifrån vår studie har vi sett att respondenterna inte värdesätter 
säljarens produktkunskap, det vill säga kunskap om de plagg de avser köpa, vi har 
däremot sett indikationer på att respondenterna värdesätter personligt bemötande och 
information från säljare vilken är individuellt anpassad för kunden. Med andra ord 
verkar respondenter inte välja den fysiska butiken för den kunskap, vad som verkar vara 
produktkunskap, säljaren besitter och det finns därför inget behov för säljarna att 
komplettera sin kunskap genom internet på samma sätt som kunden gör, detta då 
kunden själv tillgodoser sig med denna information. Informationssökning är enligt Park 
& Stole (2005) och Fulgoni (2014) ett nyckelsteg i kundens köpprocess vilken ökar med 
den upplevda risken som uppkommer vid köp av en vara. Det vi har sett i denna studie 
är som tidigare diskuterat att säljare inte används som en informationsskälla till 
produktkunskap utan att de istället värderas för deras förmåga att individuellt anpassa 
information, gällande till exempel individuell passform, vilket kunderna inte kan 
tillgodose sig genom internet. Att kunderna värdesätter relevant information, speciellt 
anpassad efter kunden från säljaren stödjs av Maity & Dass (2014) vilka menar att 
konsumenter väljer en handelskanal där informationen kan anpassas när denne ska köpa 
varor som innefattar en mer omfattande beslutsprocess. I vår studie har vi som ovan 
nämnt sett att respondenterna värdesätter säljarens förmåga att ge relevant information 
inför köpet, dock har vi inte studerat omfattningen av köpets beslutsprocess. 
 
Att konsumenter väljer den fysiska butiken framför e-butiken på grund av säljarens 
kunskap och förmåga att förmedla denna till kunden är inget vi kan påvisa och därmed 
kan vi inte anta vår hypotes gällande att säljarens kunskap och förmåga att förmedla 
denna till kunden bidrar till att kunder väljer fysisk butik över e-butik. Genom att 
studera frågorna inom denna hypotes kan vi konstatera att konsumenter i denna 
undersökning inte väljer den fysiska butiken på grund av säljarens kunskap. 
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h3 Den fysiska butikens attribut i form av inredning och musik anses enligt 
konsumenten vara viktigt  
 
→ h0 Den fysiska butikens attribut i from av inredning och musik anses inte enligt 
konsumenten vara viktigt   
  
För att undersöka huruvida den fysiska butikens attribut i form av inredning och musik 
är attraktivt för kunden har vi använt oss av fyra frågor som tillsammans ska påvisa 
huruvida denna hypotes har empiriskt stöd. Denna fråga hypotes-testas med hjälp av 
oberoende t-test för att fastställa om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna 
som huvudsakligen handlar i fysisk respektive e-butik.  
 
Den första frågan i enkäten som avsåg att mäta huruvida respondenterna upplever att det 
är viktigt att butiksmiljö och kläder förmedlar samma sak. För att testa denna fråga 
utfördes ett oberoende t-test för att fastställa om det finns en signifikant skillnad 
gällande om butiksmiljön påverkar valet av handelskanal mellan de som huvudsakligen 
handlar sina kläder i fysisk butik respektive e butik. T-testet (Tabell 14, s. 87) påvisade 
en signifikant skillnad (t=2.751, p=0.008) och resultatet innebär att respondenterna som 
huvudsakligen handlar i den fysiska butiken (m=3.433) upplever att det är av större vikt 
att butiken förmedlar enhetlighet än vad respondenterna som huvudsakligen handlar 
sina kläder i e-butik (m=2.910). Detta kan eventuellt antyda att det finns skillnader 
mellan de olika grupperna gällande hur man värderar helhetsintrycket av den fysiska 
butiken och hur detta påverkar. Intressant gällande denna fråga är dock att alla 
respondenter, oavsett grupp värderar ett enhetligt intryck lågt på den 6-gradiga skalan 
vilket indikerar att denna enhetlighet inte är viktig enligt respondenterna i denna studie.  
 
För att undersöka hypotesen ytterligare fick respondenterna besvara frågan huruvida de 
menar att den fysiska miljön i form av musik och inredning har en inverkan på deras val 
av handelskanal. För att undersöka huruvida de som huvudsakligen handlar i fysisk 
butik skiljer sig signifikant från de som istället huvudsakligen handlar i e-butik gällande 
denna fråga utfördes ett oberoende t-test. Detta t-test (Tabell 15, s. 87) påvisade en 
signifikant skillnad mellan grupperna (t=2.135, p=0.057) på en 10%-ig signifikansnivå, 
trots att detta är över vår satta gräns på 5% menar vi att detta är marginellt och att 
resultatet är tillräckligt tillförlitligt för att användas i denna studie. Av testet 
framkommer att de som huvudsakligen handlar sina kläder i en fysisk butik (m=3.761) i 
högre utsträckning upplever att den fysiska miljön påverkar deras val av handelskanal 
jämfört med de som huvudsakligen handlar i e-butik (m=3.373). Detta kan sägas 
indikera att respondenter som huvudsakligen väljer att handla i fysisk butik i högre grad 
värdesätter de fysiska attribut en fysisk butik erbjuder, som exempelvis musiken som 
spelas och hur denna är. Tittar vi på medelvärdet hos respondenterna i de olika 
grupperna framkommer att båda kan sägas återfinnas relativt högt på den 6-gradiga 
skalan, vilket indikerar att den fysiska miljön till stor del har inverkan på valet av 
handelskanal.  
 
Slutligen undersöktes huruvida respondenterna ansåg att det var mer troligt att de 
besökte en fysisk butik respektive e-butik om dessa var uppdaterade (nya och fräscha). 
Detta undersöktes med två frågor, en för respektive handelskanal och respondenten fick 
som i övriga frågor ta ställning på en 6-gradig skala. Med hjälp av oberoende t-test 
undersöktes huruvida det finns en skillnad mellan respondenter som huvudsakligen 
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handlar i fysisk butik och de som huvudsakligen handlar i en e-butik gällande påverkan 
av val av butik beroende på hur uppdaterade dessa är. I första frågan där respondenterna 
svarade gällande den fysiska butiken påvisade t-testet (Tabell 16, s. 88) en signifikant 
skillnad (t=1.792, p=0.109), detta test påvisade en signifikant skillnad på en 10%-ig 
nivå vilket vi i denna studie anser vara för högt för att fastställa en skillnad. Detta 
resultat påvisar dock tydliga tendenser att de som huvudsakligen handlar i fysisk butik 
(m=4.220) menar att fräscha fysiska butiker är viktigare än de som huvudsakligen 
handlar i e-butik (m=3.925). Detta stärker den ovan diskuterade skillnaden gällande hur 
respondenterna som huvudsakligen väljer den fysiska butiken i högre grad uppskattar 
och noterar de fysiska attributen. På frågan gällande e-butiken kunde ingen signifikant 
skillnad påvisas från t-testet (Tabell 17, s. 88) mellan grupperna (t=0.032, p=0.973) och 
tittar vi närmare på medelvärdena hos de två olika grupperna ser vi att dessa återfinns 
högt på svarsskalan, där den fysiska (3.797) återfinns marginellt ovanför e-butiken 
(m=3.791). Höga medelvärden återfanns även i den första frågan angående den fysiska 
butiken, där framkom dock att de som huvudsakligen handlar i den fysiska butiken 
(m=4.220) menar att det är viktigare än de som huvudsakligen handlar i e-butiken 
(m=3.925). Överlag ser vi att gällande huruvida butiken är uppdaterad anser 
respondenterna att detta är viktigt oavsett vilken kanal det gäller och i vilken kanal de 
huvudsakligen utför sina klädköp.  
 
Sammanfattningsvis 
Utifrån indikationer och skillnader som hypotestesterna har påvisat har vi gjort en 
helhetsbedömning för att besvara om den fysiska butikens attribut i form av inredning 
och musik enligt konsumenten anses vara viktigt. Att en uppdaterad butik värderas kan 
återkopplas till resonemanget gällande att butikens fysiska attribut i form av musik och 
inredning anses vara viktigt, oavsett i vilken handelskanal respondenten huvudsakligen 
handlar, detta då det tydliggör att en fräsch butik med enligt kunden bra musik och 
inredning påverkar valet av vilken butik respondenterna väljer. Med grund i tidigare 
diskussion kan vi även se indikationer gällande att de fysiska attributen bidrar till att 
stärka upplevelsen av en fysisk butik och kan därmed även antas påverka valet av 
handelskanal, till viss del. Ovanstående diskussion stärks vidare Dagger & Danahers 
(2014) resonemang gällande att nyrenoverade butiker lockar fler nya kunder.  
 
Som framkommit av ovanstående tester av de fyra frågor som avsåg att mäta huruvida 
den fysiska butikens attribut i form av inredning och musik anses vara viktigt kan vi se 
att de två inledande frågorna påvisade en signifikant skillnad mellan de som 
huvudsakligen handlar sina kläder i en fysisk butik och de som huvudsakligen handlar i 
en e-butik. Detta menar vi tydliggör att konsumenter som uppskattar en butiks fysiska 
attribut i större utsträckning föredrar den fysiska butiken. Gällande huruvida 
respondenterna anser det vara mer troligt att de besöker en butik som är fräsch och 
uppdaterad återfinns inga skillnader vi tar fasta på, däremot har våra statistiska analyser 
tydliggjort att alla respondenter oavsett grupp anser att det är mer troligt att de besöker 
en butik vars miljö är fräsch och uppdaterad, både när det gäller fysisk butik och e-
butik. Gällande vikten av fräscha och uppdaterade fysiska butiker kan vi se att detta 
stärks av både Dagger & Danahers (2014) resonemang som nämnts ovan samt Andreu 
et al. (2006) som menar att rätt design samt andra fysiska attribut leder till att 
konsumenter väljer att stanna kvar längre i butiken. Att konsumenter är villiga att stanna 
i en butik menar vi kan likställas med att denne uppskattar den fysiska miljön.  
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Utifrån ovanstående diskussion menar vi att vi kan förkasta h0 och anta hypotesen och 
därmed utifrån vår empiriska undersökning säga att butikens fysiska attribut anses vara 
viktigt för konsumenten. 
 
 
 
h4 Vid köp av klädesplagg som inte anses vara basvaror föredrar konsumenter fysisk 
butik framför e-butik då detta möjliggör undersökning av varan innan köp 
 
→ h0 Vid köp av klädesplagg som inte anses vara basvaror föredrar konsumenter inte 
fysisk butik framför e-butik då detta möjliggör undersökning av varan innan köp 
 
För att undersöka huruvida konsumenter vid köp av klädesplagg som inte anses vara 
basvaror föredrar fysisk butik framför e-butik då detta möjliggör undersökning av varan 
innan köp, har vi använt oss av sju enkätfrågor. För att testa vår hypotes har vi utfört 
oberoende t-test på alla frågor för att undersöka om vi kan fastställa en skillnad mellan 
respondenternas preferenser om de huvudsakligen handlar i fysisk butik eller e-
butik. Nedan presenteras först genom vilken kanal/kanaler respondenterna 
huvudsakligen söker information innan köp av kläder därefter kommer en presentation 
och analys av de frågor som ska bidra till utvärderingen av hypotesen. 
 
I analysen har vi genomgående använt oss av frågan gällande konsumenters 
huvudsakliga handelskanal för att undersöka huruvida det finns en eventuell skillnad 
mellan de som köper i fysisk butik och e-butik och dess vilja att fysiskt undersöka varan 
innan köp. Genom att göra en deskriptiv undersökning av vårt material för att undersöka 
hur fördelningen gällande huvudsaklig handelskanal såg ut fick vi en tydlig bild av 
fördelningen mellan de två kanalerna. Vi kan i denna analys av empirin se att 
majoriteten av våra respondenter, vilket är 77.3 % i huvudsak handlar kläder genom 
fysisk butik, och att 16.2 % huvudsakligen utför sina klädköp genom e-butik. För att få 
en förståelse för hur viktigt respondenter anser att det är att undersöka en vara som inte 
anses vara en basvara innan köp valde vi att ställa en fråga till respondenterna om hur 
viktigt de anser att det är att få prova plagg som exempelvis en kavaj, där passformen är 
viktigt, innan köpet utförs. 73.4 % av respondenterna, vilket är en stark majoritet, 
instämmer helt i denna fråga. Således anser en stor del av våra respondenter att det är 
viktigt att ha möjlighet att prova ett plagg där passformen är viktig, vilket indikerar att 
fysisk butik väljs framför e-butik vid köp av ett mer komplext plagg. 
 
För att undersöka huruvida respondenterna upplever att omedelbar tillgång till varorna 
de köper är av vikt utförde vi ett oberoende t-test för att kunna fastställa om det finns en 
skillnad mellan de respondenterna som huvudsakligen handlar sina kläder i fysisk butik 
och de som handlar i e-butik. Genom testet (Tabell 18, s.89) påvisades en signifikant 
skillnad (t=5.317, p=0.000) där respondenterna som huvudsakligen handlar sina kläder 
i fysisk butik (m=4.216) anser att det är viktigare än de som huvudsakligen handlar i e-
butik (m=3.288) att få tillgång till sina kläder omedelbart. Detta kan sägas indikera att 
respondenterna som huvudsakligen handlar i den fysiska butiken i större grad uppskattar 
den omedelbara tillgången till varorna vilket är för den fysiska butiken ett specifikt 
attribut. Intressant här är att de respondenter som huvudsakligen handlar i e-butik delvis 
instämmer till att omedelbar tillgång till varorna vid köp av kläder är viktigt, vilket de 
inte får när de handlar genom internet. Att konsumenter som huvudsakligen handlar på 
internet upplever att den omedelbara tillgången till varorna är så viktig men trots de 
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väljer den handelskanal som inte erbjuder detta kan även vara en indikation på att den 
fysiska butiken måste erbjuda mer av det som är av värde för dessa kunder för att 
konkurrera med e-butiken. Sammantaget kan detta antyda att det är det totala 
erbjudandet som måste vara tilltalande för de olika konsumenterna, då de kan välja bort 
något som de värderar så högt som i ovanstående exempel gällande omedelbar tillgång 
till varorna. 
 
För att vidare undersöka hypotesen gällande viljan att välja fysisk butik för att få 
möjlighet att undersöka varan vid köp av plagg som inte kan ses som basplagg, ställdes 
frågan hur vikten av att få prova ett plagg där passformen anses viktig, som exempelvis 
en kavaj för respondenterna. För att fastställa om det finns skillnad mellan grupperna 
som huvudsakligen handlar i fysisk butik och i e-butik gällande denna fråga utfördes ett 
oberoende t-test. Detta test (Tabell 19, s. 89) påvisade en signifikant skillnad (t=4.777, 
p=0.000) mellan grupperna, där de som huvudsakligen handlar i fysisk butik (m=5.347) 
anser att det är viktigare att få prova än de som handlar i e-butik (m=4.731). Det som 
framkommer från denna fråga är att möjligheten att få prova plagget innan köp värderas 
högt, framförallt av de som huvudsakligen väljer fysisk butik, men även av de som 
huvudsakligen handlar i e-butik. Att även de som huvudsakligen handlar i e-butik 
värderar att få prova plaggen så högt på skalan menar vi kan ses som en tydlig 
indikation på att dessa konsumenter bör vara mer villiga att byta handelskanal vid köp 
av plagg med liknande komplex karaktär.  
 
Frågan gällande vikten av att få klämma och känna på ett plagg innan köp ställdes för 
att undersöka den generella viljan att undersöka ett plagg, oberoende av varans typ. 
Denna fråga ställdes för att kontrollera eventuella skillnader med föregående fråga där 
det gällde vikten av att prova speciella plagg. Denna fråga testades med hjälp av ett 
oberoende t-test för att fastställa skillnader gällande de som huvudsakligen handlar i 
fysisk butik och de som handlar i e-butik. T-testet (Tabell 20, s. 90) påvisade en 
signifikant skillnad mellan grupperna (t=12.253, p=0.000) där de som huvudsakligen 
handlar i fysisk butik (m=4.984) värderar att få klämma och känna på en vara betydligt 
högre än de som huvudsakligen handlar i e-butik (m=3.075). Detta indikerar att det 
finns en skillnad mellan respondenterna i de olika grupperna gällande vikten av att 
fysiskt undersöka en vara, intressant är dock att de som huvudsakligen handlar i fysisk 
butik återfinns högt på skalan, samtidigt som de som huvudsakligen handlar i e-butik 
återfinns kring mitten på den 6-gradiga skalan. Detta antyder att även de som 
huvudsakligen handlar i e-butik uppskattar möjligheten att undersöka plagg innan köp 
och kan även antyda att detta är en faktor bakom valet av huvudsaklig kanal hos denna 
grupp konsumenter.  
 
Vidare har vi under denna hypotes valt att undersöka huruvida respondenterna upplever 
att det är omständigt att returnera varor i de två olika handelskanalerna. Först 
undersöktes detta i den fysiska butiken, för att fastställa skillnader mellan grupperna, de 
som huvudsakligen handlar i fysisk butik och de som gör det i e-butik utfördes ett 
oberoende t-test. Detta test (Tabell 21, s. 90) påvisade ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna (t=-1.446, p=0.168). Tittar vi istället på respondenternas åsikter gällande att 
återlämna plagg i e-butik påvisade samma test (Tabell 22, s. 91) en signifikant skillnad 
mellan grupperna (t=8.449, p=.000) där de som huvudsakligen handlar sina kläder i 
fysisk butik (m= 4.540) upplever att det är betydligt mer omständigt att återlämna plagg 
till en e-butik än de som huvudsakligen handlar i en e-butik (m=2.821). Detta menar vi 
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är intressant då detta kan sägas indikera en anledning till varför konsumenter inte väljer 
att handla sina kläder i e-butik.  
 
Avslutningsvis valde vi att undersöka den upplevda risken för felköp med att utföra ett 
klädköp i respektive handelskanal, där vi inledningsvis testade frågan gällande den 
fysiska butiken med oberoende t-test för att på så sätt kunna fastställa skillnader mellan 
de två grupperna gällande vart de huvudsakligen handlar sina kläder. T-testet (Tabell 
23, s, 91) påvisade att det finns en signifikant skillnad (t=5.897, p=0.000) mellan de två 
grupperna, där de som huvudsakligen handlar i fysisk butik (m=5.006) upplever att 
risken är mindre vid köp av kläder i fysisk butik än i e-butik, medan de som 
huvudsakligen handlar i e-butik (m=4.060) inte håller med i samma utsträckning. Precis 
som diskuterat ovan indikerar detta att de som huvudsakligen handlar i en fysisk butik 
gör detta till viss del på grund av att de upplever att risken för felköp är mindre i denna 
kanal. Tittar vi istället på denna fråga, men då omvänd, huruvida risken upplevs som 
mindre i e-butik än i fysisk butik påvisar t-testen (Tabell 24, s, 92) även här en 
signifikant skillnad (t=-3.439, p=0.001), där de som huvudsakligen handlar i e-butik 
(m=2.224) instämmer i högre grad än de som huvudsakligen väljer den fysiska butiken 
(m=1.711). Jämför vi medeltalen i de två frågorna ser vi tydligt att väldigt få av 
respondenterna upplever att det är en större risk att handla i fysisk butik jämfört med e-
butik. 
 
Sammanfattningsvis  
Utifrån indikationer och skillnader som hypotestesterna har påvisat har vi gjort en 
helhetsbedömning för att besvara om konsumenter vid köp av klädesplagg som inte 
anses vara basvaror föredrar fysik butik framför e-butik då fysisk butik möjliggör 
undersökning av varan innan köp. Som framkommit ovan anser en stor del av våra 
respondenter att det är viktigt att ha möjlighet att prova ett plagg där passformen anses 
vara viktig, detta menar vi indikerar att fysisk butik väljs framför e-butik vid köp av ett 
mer komplicerat plagg att köpa. Att även de som huvudsakligen handlar i e-butik 
värderar att få prova plaggen så högt på skalan menar vi indikerar på att dessa 
konsumenter bör vara mer villiga att byta handelskanal vid köp av denna typ av 
komplexa plagg. Vi även kan påvisa att respondenter i stor utsträckning anser att det är 
omständigt att återlämna plagg som köpts på internet, med stöd i vår empiriska 
undersökning samt Lester et al´s (2005) resonemang gällande att svårigheterna med att 
returnera varor på internet är en av de främsta orsakerna till att e-butiker väljs bort. Att 
respondenter i stor utsträckning vill prova plagg innan köp samt att konsumenter anser 
att det är omständigt att återlämna plagg köpta i en e-butik indikerar än tydligare att 
konsumenter bör vara mer benägna att köpa plagg vars passform är viktig i den fysiska 
butiken, då risken att ett plagg inte passar är stor och påföljden detta för med sig för 
kunden anses vara påtaglig. Som framkom i vår empiriska undersökning anser 
respondenterna i stort att den upplevda risken för felköp är betydligt mindre vid köp i 
den fysiska butiken jämfört med köp i e-butik, vilket även stärks av resonemanget 
gällande att konsumenter upplever en risk i att inte fysiskt kunna undersöka varan innan 
köp, detta gäller framför allt kläder då många konsumenter önskar att prova varor innan 
köp (Cho & Fiorito, 2008; Lester et al., 2005). Att konsumenter upplever en mindre risk 
för felköp och därmed heller inte utsätts för att behöva utföra den enligt respondenterna 
omständiga processen att återlämna kläder som köpts i e-butik indikerar att 
konsumenter bör välja den fysiska butiken framför e-butiken vid köp av vad som kan 
ses som mer komplexa plagg.  
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Utifrån ovanstående analys framkommer det att det finns en signifikant skillnad mellan 
de som huvudsakligen handlar sina kläder i fysisk butik och de som huvudsakligen 
handlar sina kläder i en e-butik gällande vikten av att fysiskt undersöka varan. Gällande 
gruppen som huvudsakligen handlar sina kläder i fysisk butik kan vi utifrån 
ovanstående analys säga att dessa konsumenter föredrar fysisk butik framför e-butik då 
det möjliggör att fysiskt kunna undersöka varan. Vi ser också indikationer på att de som 
handlar i e-butik är mer benägna att byta handelskanal vid köp av vad som kan ses som 
mer komplexa plagg, med detta är inget vi statistiskt kan påvisa. Med grund i detta kan 
vi inte anta vår hypotes gällande att alla konsumenter föredrar att handla i den fysiska 
butiken då det möjliggör undersökning av varan innan köp, vi kan endast påvisa detta 
hos konsumenter som huvudsakligen handlar i den fysiska butiken.  
 
 
h5 En fysisk butik kan öka sin konkurrenskraft genom ett utökat serviceerbjudande 
 
→ h0 En fysisk butik kan inte öka sin konkurrenskraft genom ett utökat 
serviceerbjudande 
	  
För att undersöka huruvida den fysiska butiken kan öka sin konkurrenskraft genom ett 
ökat serviceerbjudande har vi använt oss av åtta frågor i enkäten. För att testa denna 
hypotes har vi valt att utföra oberoende t-test på våra frågor för att fastställa om det 
finns en signifikant skillnad mellan de respondenter som huvudsakligen handlar sina 
kläder i en fysisk butik och de som handlar i en e-butik gällande dessa sex frågor om ett 
utökat serviceerbjudande. 
 
Den inledande frågan som avsåg att mäta denna hypotes undersökte huruvida 
respondenterna var mer benägna att välja en handelskanal där de blev erbjudna något 
utöver produkten de avsåg att köpa. För att fastställa eventuella skillnader mellan de 
undersökta grupperna utfördes oberoende t-test, dessa test (Tabell 25, s, 92) påvisade 
ingen signifikant skillnad mellan grupperna (t=0.583, p=0.586), tittar vi närmare på 
medelvärdena (1m=3.201, 2m=3.090) hos de två grupperna framkommer även att dessa 
ligger i mitten på den 6-gradiga skalan, detta sammantaget innebär att vi inte kan stärka 
vår hypotes genom denna fråga. Att resultatet ligger väldigt nära mitten av skalan för de 
båda huvudsakliga handelskanalerna kan antas bero på att ”erbjuda något utöver 
produkten de avsåg köpa” är diffust då något kan vara många olika erbjudanden, och 
därför har svårt att ta ställning. Detta resonemang stärks av frågan gällande 
tilläggstjänster där vi exemplifierar någonting utöver kärntjänsten med att de får sina 
byxor uppsydda, värdesätts av båda respondentgrupperna.  
 
Den andra frågan som avsåg att mäta vår sista hypotes undersökte huruvida 
respondenterna upplever att en fysisk butik ger en tillfredställelse utöver själva 
klädköpet. Denna frågad testade med ett oberoende t-test (Tabell 26, s. 93) som fastslog 
att det finns en signifikant skillnad (t=5.847, p=.000) mellan de som huvudsakligen 
handlar sina kläder i en fysisk butik och de som gör det i en e-butik. De som 
huvudsakligen handlar i fysisk butik (m=3.673) anser i större utsträckning att den 
fysiska butiken ger en tillfredställelse utöver köpet jämfört med de som handlar i e-butik 
(m=2.522). Detta kan eventuellt antyda en skillnad i fokus hos de två grupperna, där de 
som handlar i den fysisk är mer villiga att se klädshopping som en helhetsupplevelse.  
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Nästa fråga som undersöktes under denna hypotes var frågan gällande om konsumenten 
värdesätter aktiviteter av mer social karaktär i den fysiska butiken. För att undersöka 
detta utfördes ett t-test (Tabell 27, s, 93), detta påvisade en signifikant skillnad 
(t=1.976, p=0.059) mellan de som handlar i den fysiska butiken (m=2.918) och de som 
handlar i e-butiken (m=2.522). Denna skillnad är signifikant på 5.6 %, trots att detta 
överstiger vår satta nivå menar vi att vi med tillräckligt stor säkerhet kan fastställa detta 
resultat för att använda det i denna studie. Mest intressant gällande denna fråga är de 
låga medelvärden som återfinns hos de två grupperna, vilket pekar på att ingen av 
respondentgrupperna egentligen värdesätter sociala aktiviteter i den fysiska butiken.  
Konsumenter uppskattar således inte aktiviteter av mer social karaktär, som exempelvis 
att bli bjuden på kaffe. Detta kan sägas indikera att tilläggstjänster som inte är direkt 
kopplade till kärntjänsten inte lockar kunder.  
 
Gällande tilläggstjänster en fysisk butik kan erbjuda valde vi att ställa en fråga om 
konsumenter värdesätter tilläggstjänster som att den fysiska butiken exempelvis syr upp 
dennes byxor vid köpet. Vi valde att utföra ett oberoende t-test för att fastställa 
eventuella skillnader mellan de som huvudsakligen handlar i butik och de som handlar i 
e-butik, detta test (Tabell 28, s. 94) påvisade att det finns en signifikant skillnad 
(t=2.388, p=0.033). De respondenter som huvudsakligen handlar sina kläder i en fysisk 
butik (m=4.367) värdesätter tilläggstjänster i högre utsträckning än de respondenterna 
som huvudsakligen handlar i e-butik (m=3.896), noteras bör dock att båda grupperna 
återfinns relativt högt på den 6-gradiga skalan och vi kan därmed säga att 
tilläggstjänster i den fysiska butiken är något som anses vara viktigt för konsumenterna.  
 
För att undersöka tilläggstjänsternas betydelse ytterligare ställde vi frågan huruvida 
personliga erbjudanden anses vara viktiga i fysisk respektive e-butik. Först och främst 
undersökte vi om personliga erbjudanden i den fysiska butiken ansågs vara av skiftande 
vikt hos de två olika respondentgrupperna. Genom ett oberoende t-test (Tabell 29, s, 94) 
kunde vi påvisa att det finns en signifikant skillnad (t=2.314, p=0.024) och att de som 
huvudsakligen handlar sina kläder i den fysiska butiken (m=3.266) i större utsträckning 
anser att det är viktigt med personliga erbjudanden vid köp av kläder i fysisk butik än de 
konsumenter som huvudsakligen handlar i e-butik (m=2.833). Intressant här är att båda 
grupperna kan sägas värdera personliga erbjudanden relativt lågt, vilket antyder att detta 
inte har någon inverkan på valet av handelskanal. Genom samma test (Tabell 30, s. 95) 
påvisades att det inte fanns någon signifikant (t=-1.290, p=0.204) skillnad mellan 
grupperna gällande personliga erbjudanden vid köp av kläder i e-butiker, medelvärdena 
hos grupperna återfinns på samma låga nivå som vid köp i fysisk butik. Detta 
sammantaget kan sägas antyda att personliga erbjudanden inte har en inverkan på 
beslutsprocessen och val av handelskanal.  
 
För att vidare undersöka om en fysisk butik kan konkurrera genom ett utökat 
serviceerbjudande har vi frågat respondenterna om de anser att personligt bemötande är 
viktigt vid köp av kläder. För att undersöka om detta värderas olika av de som 
huvudsakligen handlar sina kläder i fysik butik och de som huvudsakligen handlar 
kläder i e-butik utfördes ett oberoende t-test (Tabell 31, s. 95) som påvisade att det finns 
en signifikant skillnad (t=3.684, p=0.001) mellan hur viktigt dessa respondentgrupper 
anser att personligt bemötande är.  Här framkommer att de respondenterna som 
huvudsakligen handlar sina kläder i fysisk butik (m=3.950) i högre grad värdesätter 
personligt bemötande jämfört med de respondenter som huvudsakligen handlar sina 
kläder i e-butik (m=3.227). Vidare kan vi konstatera att respondenternas medelvärden, 
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oavsett grupp återfinns högre på den 6-gradiga skalan och därmed kan vi anta att 
personligt bemötande är relativt viktigt för konsumenter vid köp av kläder i fysisk butik.  
 
Avslutningsvis undersökte vi om konsumenterna anser att det är viktigt att säljaren kan 
erbjuda rätt plagg för konsumenten. Vi undersökte om det fanns en skillnad mellan de 
som huvudsakligen köper sina kläder i fysisk butik och de som gör detta i e-butik, 
denna skillnad fastställdes med ett t-test (Tabell 32, s. 96) som påvisade en signifikant 
(t=2.803, p=0.012) skillnad mellan grupperna. Respondenterna som huvudsakligen 
handlar sina kläder i fysisk butik (m=4.016) anser att det är viktigare att säljaren kan 
erbjuda rätt plagg än de som huvudsakligen handlar i e-butik (m=3.463). Det framgår av 
de höga medelvärdena i denna fråga att respondenterna anser det vara viktigt att säljaren 
kan erbjuda rätt plagg för dem. Vi kan därmed säga att denna frågar indikerar att 
säljarens hjälp att hitta rätt plagg och få information utöver konkret produktinformation 
kan antas vara viktigt för konsumenter, då främst för de som huvudsakligen handlar i 
den fysiska butiken.  
 
Sammanfattningsvis 
Utifrån indikationer och skillnader som hypotestesterna har påvisat har vi gjort en 
helhetsbedömning för att besvara om en fysisk butik kan öka sin konkurrenskraft genom 
ett utökat serviceerbjudande. Som framkommit ovan kan vi se eventuella skillnader i 
fokus hos respondenterna som huvudsakligen handlar i fysisk butik och de som 
huvudsakligen handlar i e-butik, där de förstnämnda kan antas vara mer villiga att se 
klädshopping som en helhetsupplevelse. En skillnad mellan hur respondenterna ser på 
klädshoppingen kan även kopplas samman med Thenmozhi & Dhanapal (2012) som 
menar att värdeskapande tjänster utöver kärnverksamheten har störst påverkan i valet 
mellan olika fysiska butiker. Detta kan kopplas till vår empiri gällande att 
tilläggstjänster som exempelvis att kunderna får sina jeans uppsydda i högre grad 
värderas av de som huvudsakligen handlar sina kläder i fysisk butik än de som 
huvudsakligen handlar i e-butik. Vi menar att värdeskapande tjänster kommer bidra till 
en ökad konkurrenskraft gentemot andra fysiska butiker där konsumenter eftersöker 
liknande attribut.  
 
Ovan påvisades även att respondenterna i stort inte värdesätter tilläggstjänster av mer 
social karaktär, som exempelvis att butiken bjuder på kaffe, detta kan sägas indikera att 
tilläggstjänster som inte är direkt kopplade till kärntjänsten inte lockar kunder. Att 
kunderna framhäver att de uppskattar tilläggstjänster som är kopplade till kärntjänsten 
men inte de av mer social karaktär kan förklaras av att tjänsterna som är kopplade till 
klädesplagget, ger ett större mervärde för pengarna vid själva köpet, ett mervärde som 
endast den fysiska butiken kan erbjuda och konkurrera med. Att detta är fallet stärks 
även av en studie utförs av Johnson et al., (2015) som visar att klädbutiker, genom att 
erbjuda någonting utöver kärntjänsten kan attrahera kunder att välja fysiska butiker. 
Som diskuterat i teorikapitlet framhäver Teece (2010) att en unik sammansättning krävs 
för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande. Då det framkommit av den empiriska 
undersökningen att konsumenter upplever en större tillfredsställelse utöver själva 
transaktionen kan Teece (2010) observationer sägas stärkas genom våra empiriska 
studier.   
 
I vår studie framkom även att respondenterna inte värderar personliga erbjudanden 
speciellt högt, detta gällde båda handelskanalerna, vilket motsäger det som i 
teorikapitlet framhävs gällande att individuellt anpassade erbjudanden är ett strategiskt 
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verktyg för att skapa ett mervärde hos kunden (Cho & Fiorito, 2008). Då 
konsumenterna inte påvisar att de uppskattar personliga erbjudanden menar vi att detta 
indikerar att det antingen finns brister i de personliga erbjudanden konsumenterna har 
erfarenhet av, eller att de inte upplever att dessa är värdefulla av andra anledningar. Idag 
får kunder i stor utsträckning anpassade erbjudanden och att konsumenter trots detta 
upplever att de inte uppskattar dessa menar vi kan först och främst förklaras av att dessa 
erbjudanden är mer standardiserade än personligt anpassade och därmed inte anses vara 
attraktiva av konsumenterna. Detta resultat tillsammans med att personliga erbjudanden 
kan ges av såväl fysisk butik som e-butik, vilket innebär att detta inte är ett specifikt 
attribut för den fysiska butiken, menar vi att den fysiska butiken inte i första hand bör 
fokusera på personliga erbjudanden för att öka sin konkurrenskraft.  
 
Vid undersökningen av denna hypotes framkom det att det finns en signifikant skillnad 
gällande respondenterna som huvudsakligen handlar sina kläder i den fysiska butiken 
och de som huvudsakligen handlar sina kläder i en e-butik gällande uppskattningen av 
ett utökat serviceerbjudande. De förstnämnda anser i stor utsträckning att de aktiviteter 
som ovan diskuteras som utökade serviceerbjudanden är av stor vikt och därmed kan 
sägas vara en påverkande faktor i deras val av handelskanal, vi har dock inte tillräckligt 
stöd för att anta denna hypotes. Trots detta kan vi utifrån våra studier fastställa att 
tjänster kopplade till kärntjänsten värderas högt av respondenterna och därmed sägas 
vara en viktig del av ett attraktivt erbjudande i den fysiska handelskanalen.  
 

5.3	  Sammanfattande	  analys	  	  
Vi har i denna studie tydligt sett att oavsett pris på kläder så väljer konsumenter den 
handelskanal de huvudsakligen handlar sina kläder genom. Dock kunde vi se att fler av 
de som huvudsakligen handlar i e-butik byter till fysisk butik vid köp av dyra plagg än 
vid köp av basplagg. Detta menar vi kan kopplas samman med Maity & Dass (2014) 
resonemang att konsumenter väljer den handelskanal som erbjuder anpassad 
information och enligt vår undersökning upplever konsumenterna detta som ännu 
viktigare vid köp av dyrare plagg och plagg med mer komplex passform. Vidare har vi 
sett att säljaren inte används för att samla information vid köp, de vi däremot har sett är 
att ett av den fysiska butikens specifika attribut, att fysiskt kunna känna på varan är av 
vikt för respondenterna. Att möjligheten att fysiskt undersöka varan ansågs även var 
viktig i studien utförd av Lester et al´s (2005) som påvisade att svårigheterna med att 
returnera varor på internet är en av de främsta orsakerna till att e-butiker väljs bort. 
Detta stärker det specifika attributets betydelse i konsumentens val av handelskanal då 
vi genom då studien samt tidigare studier kan påvisa att möjligheten at undersöka varan 
är en stark konkurrensfördel och kan sägas vara en del i beslutsprocessen. Att säljaren 
inte används för att samla information vid köp kunde vi se då vår empiri visar att det 
vanligaste sättet att tillhandahålla sig information vid köp av en vara i fysisk butik är 
genom att fysiskt undersöka varan. Vi har däremot sett indikationer på att respondenter 
värdesätter personligt bemötande och att säljaren kan delge dem relevant information, 
vilken är individuellt anpassad för kunden. Vi kan trots detta med denna undersökning 
inte visa att konsumenter väljer den fysiska butiken på grund av säljarens kunskap och 
förmåga att förmedla denna. 
 
Studiens respondenter oavsett grupp värderar ett enhetligt intryck av kläder och 
butiksmiljö lågt, dock kan vi se att de respondenter som i huvudsak handlar sina kläder 
genom fysisk butik upplever att det är av större vikt att butiken förmedlar ett enhetligt 
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intryck med kläder och butiksmiljö än vad de respondenter vilka i huvudsakligen 
handlar sina kläder genom e-butik. Studien visar vidare att de respondenter som 
huvudsakligen handlar i fysisk butik i högre utsträckning upplever att den fysiska 
miljön, i form av musik och inredning påverkar deras val av handelskanal, än de som 
huvudsakligen handlar i e-butik. Tittar vi på medelvärdet hos respondenterna i de olika 
grupperna framkommer att båda kan sägas återfinnas relativt högt på den 6-gradiga 
skalan, vilket indikerar att den fysiska miljön till stor del har inverkan på valet av 
handelskanal. Oberoende av huvudsaklig handelskanal ser vi att respondenterna anser 
att en ny och fräsch butik är viktigt och att de mer troligt besöker en butik vars miljö är 
fräsch och uppdaterad. Dock värderar de som huvudsakligen handlar i fysisk butik en 
ny och fräsch butik högre än de som huvudsakligen handlar i e-butik. En ren och fräsch 
butik har en god effekt på konsumenterna enligt flera tidigare studier (Chang et al., 
2013; Dagger & Danaher, 2014; Daunt & Harris, 2012) vilket vi även kan styrka med 
vår studie. Vi kan således se indikationer på att de fysiska attributen bidrar till att stärka 
upplevelsen av en fysisk butik och kan därmed även antas påverka valet av 
handelskanal, till viss del.  
 
Vid köp av ett plagg där passformen är av stor vikt värderas möjligheten att prova 
plagget innan köp högt. Dock ser vi en skillnad på de respondenter som huvudsakligen 
handlar i fysisk butik och e-butik. De som huvudsakligen handlar i fysisk butik tycker 
att det är viktigare att vid köp av exempelvis en kavaj ha möjlighet att prova innan köp, 
än de som huvudsakligen handlar i e-butik tycker att det är. Detta kan förklaras av 
resonemanget från tidigare studier gällande att konsumenter upplever en risk i att inte 
fysiskt kunna undersöka varan innan köp, detta gäller framförallt kläder (Cho & Fiorito, 
2009; Lester et al., 2005). Vi har vidare sett en skillnad mellan de olika grupperna 
gällande vikten av att fysiskt undersöka en vara innan köp där de som huvudsakligen 
handlar i fysisk butik värderar att fysiskt undersöka en vara högre än de som 
huvudsakligen handlar i e-butik. De som huvudsakligen handlar sina kläder i e-butik 
tycker dock att det är ganska viktigt och vi ser indikationer på att de är mer benägna att 
byta handelskanal vid köp av vad som kan ses som mer komplexa klädesplagg, men 
detta är inget vi statistiskt kan påvisa.  
 
Studien visar vidare att de respondenter som huvudsakligen handlar i fysisk butik kan 
antas vara mer villiga att se klädshopping som en helhetsupplevelse då de upplever en 
större tillfredsställelse utöver själva klädtransaktionen. Detta kan återkopplas till 
Goldsmith & Flynn (2005) som menar att kunder med ett intresse av mode lägger ner 
mer tid på shopping av kläder och väljer då en fysisk butik framför för e-butik. Detta 
kan vara en förklaring till de vitt skilda preferenserna mellan de som huvudsakligen 
handlar i e-butik och de som huvudsakligen handlar i e-butik, dock tror vi att det finns 
andra bakomliggande faktorer som kan förklara detta bättre. Exempelvis är tidsaspekten 
och hur omständigt köpprocessen anses vara något vi utifrån denna studie kan se som 
påverkande vid val av handelskanal, som diskuterat ovan. Vi ser dock att 
respondenterna i stort inte värdesätter tilläggstjänster av mer social karaktär, exempelvis 
att bli bjuden på kaffe, men att de värdesätter tilläggstjänster som exempelvis att de får 
sina jeans uppsydda. Att respondenterna framhäver att de uppskattar tilläggstjänster som 
är kopplade till kärntjänsten, att de får sina jeans uppsydda, men inte de av mer social 
karaktär kan förklaras av att tjänsterna som är kopplade till varan, ger ett större 
mervärde för pengarna vid själva köpet, ett mervärde som endast den fysiska butiken 
kan erbjuda och konkurrera med. Vidare framkom det att personliga erbjudanden inte 
värderades speciellt högt. De som huvudsakligen handlar i fysisk butik anser i stor 
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utsträckning att aktiviteter för ett utökat serviceerbjudande är av stor vikt och kan 
därmed sägas vara en påverkande faktor i valet av handelskanal. Att respondenterna inte 
anser att tilläggstjänster av social karaktär är attraktivt i samma utsträckning som 
tjänsterna kopplade till kärntjänsten motsäger Goldsmith & Flynn (2005) som menar att 
kunder med ett intresse av mode lägger ner mer tid på shopping av kläder och väljer då 
en fysisk butik framför för e-butik, vilket stärker tidigare diskussion gällande att det 
finns andra faktorer som bidrar till de skilda preferenserna.   
 
Avslutningsvis så har vi i vår analys genomgående sett en signifikant skillnad mellan 
grupperna som handlar i den fysiska respektive e-butiken, vilket gör att vi kan se att det 
finns tydliga skillnader mellan vad de olika grupperna värderar. Gruppen som handlar i 
den fysiska butiken värdesätter tilläggstjänster kopplade till kärntjänsten, en fräsch och 
uppdaterad butik samt att säljarna kan delge dem relevant information inför sitt köp.   
	   	  



	   60	  

6.	  Slutsatser	  och	  vägledning	  
I detta kapitel har vi för avsikt att besvara studiens problemformulering vilken vi vill 
påminna läsaren om, I vilken utsträckning kan den enskilda klädbutiken använda säljare 
och fysisk miljö för att överleva på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel? Vi 
kommer att återkoppla till studiens delsyften för att sedan avslutningsvis fullgöra 
studiens huvudsyfte genom att ge riktlinjer till enskilda klädbutiker hur de kan agera för 
att möta konsumenternas nya behov.   

6.1	  I	  vilken	  utsträckning	  kan	  den	  enskilda	  klädbutiken	  använda	  säljare	  
och	  fysisk	  miljö	  för	  att	  överleva	  på	  en	  marknad	  karaktäriserad	  av	  ökad	  e-‐
handel?	  
 
Det övergripande syftet med denna studie, vilket ska hjälpa oss att besvara vår 
problemformulering är att utifrån det förändrade konsumtionsbeteendet, som har 
föranletts av ökad tillgänglighet genom uppkomsten av e-butiker, förstå hur enskilda 
klädbutiker kan överleva genom sina specifika attribut och på så sätt skapa riktlinjer för 
hur enskilda klädbutiker kan agera för att möta konsumentens nya behov.   
 
Vi har i denna studie sett att personalens produktkunskap inte är en avgörande faktor för 
konsumenter i valet mellan e-butik och fysisk butik. Dock har vi sett att säljarens 
förmåga att delge konsumenten relevant information, vilken kan sägas vara anpassad 
efter kunden, värderas högt. Således är personalens kompetens inom service av stor vikt 
och kan därmed antas vara en avgörande faktor för konsumenten i valet mellan e-butik 
och fysisk butik. Denna empiri gör att delsyfte 1 uppfylls.  Syfte 2 uppfylldes då vi 
utifrån denna studie vidare har kunnat konstatera att den fysiska miljön med dess musik 
och inredning samt hur uppdaterad denna anses vara enligt konsumenten, har en 
påverkan på valet mellan fysiska butiker. Däremot kan vår studie inte fastställa om den 
fysiska miljön har en inverkan på valet av handelskanal.  
 
Vid köp av klädesplagg där passformen anses vara av stor vikt, framkom att 
konsumenter anser att det är viktigt att ha möjlighet att prova plagg innan köp, 
oberoende av deras huvudsakliga handelskanal. Detta tillsammans med observationen 
gällande preferenser vid köp av basplagg, där respondenterna inte påvisade samma vilja 
att fysiskt undersöka klädesplaggen innan köp, kan vi se att respondenter som 
huvudsakligen handlar i e-butik vid köp av plagg som kan anses vara av mer komplex 
karaktär är mer benägna att byta handelskanal för att få möjlighet att prova plagget. 
Med detta uppfylldes delsyfte 3, gällande att vi i denna studie avsåg att undersöka om 
konsumentens fysiska upplevelse av produkten innan köp påverkar valet av 
handelskanal.  
 
Genomgående i denna studie har det påvisats skillnader gällande preferenser mellan 
konsumenterna som huvudsakligen handlar sina kläder i fysisk respektive e-butik. 
Dessa skillnader har tydliggjorts under empiriavsnittet och innebär att vi baserat på 
denna studie kan fastställa att dessa två grupper av konsumenter har skilda preferenser 
och därmed bör bemötas och hanteras på olika sätt, vilket gör att delsyfte 4 uppfylls. 
 
Avslutningsvis kan vi utifrån denna studie konstatera att säljarnas förmåga att delge 
konsumenten relevant information, erbjuda ett utökat serviceerbjudande samt en ny och 
fräsch butik värderas högt av konsumenterna och därmed bör ingå i de enskilda 
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butikernas totala erbjudande. Genom att fördela resurser på dessa delar, menar vi att den 
enskilda butiken kan behålla kunder och potentiellt även vinna kunder som 
huvudsakligen handlar i e-butik och på så sätt överleva på en marknad karaktäriserad av 
ökad e-handel. 

6.2	  Slutsatser	  för	  hypotesprövningen	  
Nedan	  kommer	  vi	  kort	  att	  konstatera	  vilka	  hypoteser	  vi	  i	  denna	  studie	  har	  accepterat	  
och	   förkastad	   för	   att	   ge	   läsaren	   en	   återkoppling	   till	   vad	   vår	   hypotesprövning	  
resulterade	  i.	  
	  
Utifrån vår empiri kunde vi förkasta H1, Kunder tenderar att köpa dyra kläder i 
fysiskbutik framför e-butik, då vi inte kunde se att respondenterna tenderar att köpa dyra 
kläder i fysisk butik framför e-butik. Vi såg dock indikationer på att de som 
huvudsakligen handlar i e-butik i större grad byter till fysisk butik vid köp av dyrare 
plagg än vid köp av basplagg. Inte heller kunde vi acceptera H2 då säljarens 
produktkunskap inte ansågs vara viktigt för respondenterna och bidrar därmed inte till 
att kunden väljer den fysiska butiker över e-butik. Vi kunde dock se att säljarens 
förmåga att delge konsumenten med relevant information inför sitt köp värderas, men vi 
kan trots detta inte acceptera H2. Hypotes tre, Den fysiska butikens attribut i form av 
inredning och musik anses enligt konsumenten vara viktigt, var den enda hypotes vi 
kunde acceptera. Detta då vår empiri visar att en fräsch butik med enligt kunden bra 
musik och inredning påverkar valet av vilken butik respondenterna väljer samt då det är 
mer troligt att de besöker en butik vars miljö är fräsch och uppdaterad. H4, Vid köp av 
klädesplagg som inte anses vara basvaror föredrar konsumenter fysisk butik framför e-
butik då detta möjliggör undersökning av varan innan köp, förkastades då vi inte kunde 
se att respondenterna vid köp av plagg som inte anses vara basplagg byter till fysisk 
butik då den fysiska butiken erbjuder möjlighet att fysiskt undersöka varan.   Vi kan 
heller inte acceptera H5 då vi inte har tillräckligt stöd för att påstå att en fysisk butik kan 
öka sin konkurrenskraft genom ett utökat serviceerbjudande, dock såg vi indikationer på 
att tilläggstjänster kopplade till kärntjänsten värderades högt av konsumenterna. 
 

6.3	  Huvudsyfte	  och	  riktlinjer	  
Huvudsyfte: Det övergripande syftet med studien är att utifrån det förändrade 
konsumtionsbeteendet, som har föranletts av ökad tillgänglighet genom uppkomsten av 
e-butiker, förstå hur enskilda klädbutiker kan överleva genom sina specifika attribut 
och på så sätt skapa riktlinjer för hur enskilda klädbutiker kan agera för att möta 
konsumentens nya behov. 
 
Resultatet i denna studie där vi avser undersöka hur enskilda klädbutiker genom sina 
specifika attribut kan överleva på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel visar att 
ett personligt bemötande och säljarnas förmåga att delge konsumenter med relevant 
information, vilken är anpassad för den specifika kunden, inför ett köp är av stor vikt. 
Relevant information inför ett köp anpassas utefter den specifika kunden och kan vara 
information så som exempelvis vilken sorts byxor som passar den specifika kundens 
utseende och smak. Viktigt gällande detta är att vår empiriska undersökning inte kan 
påvisa att kunderna samlar information inför sitt köp genom säljarna samt att de inte 
värderar säljarens kunskap om plaggen de avser köpa. Detta menar vi indikerar att 
produktkunskap hos säljarna inte anses vara viktigt. Relevant information kan antas 
vara av större vikt vid köp av dyrare kläder samt vid köp av kläder där passformen är av 
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stor vikt. I denna studie har “kavaj” används för att exemplifiera ett plagg där 
passformen är viktigt, och vår empiriska undersökning visade att respondenterna, 
oberoende av handelskanal, ansåg det vara viktigt att ha möjlighet att prova plagget 
innan köp. Vidare har studien visat att tilläggstjänster kopplade till kärntjänsten, vilket i 
denna studie har exemplifierats med att kunden får sina jeansen uppsydda, uppskattas av 
respondenterna, oberoende av huvudsaklig handelskanal. Intressant gällande 
tilläggstjänster är att vi i denna studie sett att respondenterna inte värderar 
tilläggstjänster av mer social karaktär, vilket i denna studie exemplifieras med att 
butiken erbjuder kaffe till sina kunder.  
 
Med grund i de ovan diskuterade iakttagelser vill vi ge enskilda klädbutiker riktlinjer 
som kan bidra till en mer konkurrenskraftig enskild butik på en marknad där e-handel 
blir allt vanligare. 
 
Vi vill råda enskilda klädbutiker att erbjuda kunder tilläggstjänster kopplade till 
kärntjänsten. tjänster så som exempelvis: 
→ Fålla byxor, samt ändra kavajer och andra plagg utifrån kundens önskemål  
→ Laga trasiga plagg 
→ Specialbeställa anpassade storlekar 
 
Vidare vill vi rekommendera enskilda klädbutiker att hålla butiksmiljö uppdaterad och 
fräsch för att locka kunder, framför allt från att besöka andra fysiska butiker, men även 
öka chansen att generera kunder från andra handelskanaler. Utifrån våra observationer 
ser vi också incitament på att enskilda butiker bör fokusera sitt sortiment på produkter 
som anses vara dyrare samt även produkter där passform är av stor vikt. Detta baseras 
på konsumenternas preferenser gällande att få fysiskt undersöka varor som enligt dem 
upplevs dyrare samt där passformen är av vikt. Då vi i denna studie sett att respondenter 
värdesätter säljarens förmåga att ge relevant information inför ett köp vill vi 
avslutningsvis råda de enskilda butikerna att anställa säljare med stort kundfokus och 
förmåga att möta kunders olika behov och utifrån detta erbjuda anpassad service.  
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7.	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  	  
Teoretiskt bidrag 
Detaljhandeln och e-handeln är ett hett diskuterat ämne just nu. E-handeln som starkt 
började ta fart under 2000-talet för att sedan börja plana ut efter 2007, är en 
handelskanal som sprider sig allt mer och som fler och fler nyttjar. Mycket av den 
senare forskning som finns inom området detaljhandeln behandlar e-handel och fysiska 
butiker ser till kombinationen av dessa två kanaler, vilket ofta benämns som 
multichannels, omnichannel, ”bricks and clicks” och ”click and mortar”. Denna 
forskning redogör för hur butiker ska kombinera olika handelskanaler för att på så sätt 
bli konkurrenskraftiga. Det vi dock saknar i forskningen är strategier för hur enskilda 
klädbutiker utan möjlighet till både fysisk butik och e-butik ska hantera denna 
förändrade spelplan som uppkommit med internets tillgänglighet. Genom att empiriskt 
undersöka hur enskilda klädbutiker med hjälp av sina specifika attribut kan överleva på 
en marknad karaktäriserad av en ökad e-handel kan vi bidra till ett nytt sätt att förhålla 
sig till denna förändrade marknadssituation och konsumtionsbeteende, vilket har 
föranletts av en allt större tillgänglighet och kan ses som en språngbräda för framtida 
forskning inom den fysiska klädbutikshandeln. Trots att vi studerar klädbranschen 
menar vi att studiens resultat kan appliceras på andra branscher och studiens resultat kan 
således vara grunden för forskning om strategi för enskilda butikers överlevnad. 
 
Praktiskt bidrag 
Genom att studera konsumenters preferenser vid val av handelskanal kan vi med denna 
studie komma med rekommendationer till butiker hur de på bästa sätt ska utnyttja den 
fysiska butikens specifika attribut och på så sätt ha möjlighet att överleva på en 
marknad karaktäriserad av ökad e-handel. Vi kan således hjälpa enskilda butiker utan 
möjlighet till multichannel verksamhet med riktlinjer som förhoppningsvis möjliggör 
för dem att fortsätta bedriva sin verksamhet. Genom att allokera den fysiska butikens 
specifika attribut på ett sätt vilket kunder finner mer betydelsefullt kan enskilda 
klädbutiker stå starkare mot den ökande konkurrensen från de större aktörerna och 
fortsätta bidra till en mångfald i den kommersiella sektorn. Trots att vi i denna studie 
har undersökt klädbutiker menar vi att denna studie även kan vara till hjälp för andra 
butiker. Exempelvis tror vi att en skobutik eller smyckesbutik kan ha nytta av denna 
studie, detta stärks av att vi under studiens gång fått höra från andra butiker än 
klädbutiker att de vill ta del av resultatet. Vidare menar vi att denna studie även kan 
vara till hjälp för butiker som bedriver multichannel verksamhet, för att på så sätt få 
riktlinjer om hur de kan nyttja den fysiska butikens specifika attribut på ett mer 
betydelsefullt sätt och på så sätt maximera försäljningen i den kanalen.  
 
Samhälleliga implikationer 
För att avsluta diskussionen vi fört genomgående i studien gällande konsekvenserna av 
det förändrade konsumtionsbeteendet vill vi tydliggöra att studiens resultat bidrar till att 
enskilda butiker kan möta konkurrensen från ökad e-handel. Detta innebär att studiens 
resultat bidrar till att stärka lokala aktörer och därmed bidrar till en ökad mångfald och 
lokalt entreprenörskap.   
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8.	  Sanningskriterier	  &	  Fortsatta	  studier	  

8.1	  Studiens	  reliabilitet	  &	  replikerbarhet	  
Sreejesh et al. (2014, s. 114-115) menar att reliabilitet kan förklaras med till vilken grad 
mätresultat från specifika mätinstrument är fria från fel och därmed kan sägas generera 
konsistenta resultat. Eliasson (2013, s.14-15) framhäver att reliabiliteten i en studie 
svarar på frågan huruvida vi kan lita på att undersökningen ger samma resultat om 
undersökningen repriseras under så liknande förhållanden som möjligt. Eliasson 
exemplifierar detta i sin bok med att en våg som ger samma resultat varje gång den 
väger 2 kg mjöl kan anses vara reliabel. En undersökning anses ha högre reliabilitet 
desto mer det går att lita på att resultatet kan upprepas. Den höga reliabiliteten innebär 
att andra kan kontrollera undersökningen genom att upprepning. I vår studie har vi gjort 
ansträngningar för att genomgående tydliggöra hur vi gått tillväga för att på så sätt 
möjliggöra kontroll och upprepning av studien. Genom att beskriva hur studien utförts 
och samtidigt tydliggöra vilka val vi genomgående gjort och varför dessa gjorts menar 
vi att vi möjliggör upprepningar av studien. 
 
Reliabiliteten är beroende av hur mätningar utförs, samt även hur noggrant dessa sedan 
bearbetas, vid kvantitativa undersökningar är det av stor vikt att säkerställa att 
undersökningarna görs på exakt samma sätt varje gång datainsamling sker. (Eliasson, 
2014 s. 15) Eftersom vi i denna studie använt oss av en elektronisk enkät har vi inte haft 
möjlighet att kontrollera under vilka omständigheter respondenterna svarar på enkäten, 
vilket talar emot att vi kan säkerställa att datainsamlingen skett exakt likadant. Däremot 
menar vi att vi i denna studie distribuerat enkäten under en kortare tid och riktat oss till 
respondenter i Sverige som därmed till stor del kan sägas befinna sig i liknande 
förhållanden. Att studien distribuerats en gång för att mäta respondenters preferenser 
vid ett tillfälle innebär även detta att vi säkerställer att omgivningen och den tekniska 
utvecklingen som eventuellt kan påverka valet av handelskanal inte förändrats.   
 
Eliasson (2013, s.15) framhäver att en undersöknings reliabilitet kan ökas genom att 
forskaren mäter variabler på flera sätt. Detta har vi i studien haft i åtanke då vi valde att 
mäta varje hypotes genom ett flertal frågor, för att på så sätt säkerställa att de 
operationaliserade begreppen verkligen mäts. Genom att göra på detta sätt kunde vi 
undersöka om respondenterna besvarat frågorna som avsåg att mäta samma sak på ett 
likvärdigt sätt. I vår analys av det empiriska materialet kunde vi se att frågorna som 
avsåg att undersöka samma sak och mäta samma hypoteser påvisade jämförbara 
resultat, detta menar vi indikerar att vi mätt det vi avsett att mäta med vår enkät. 
 
Bryman & Bell (2011, s.157-159) framhäver att det finns tre välanvända sätt att testa en 
studies reliabilitet. Det första kallas “test- retest” och innebär i korthet att studien utförs 
vid två tillfällen, med en kort tid emellan för att på så sätt undersöka om måttet är stabilt 
över tid. Detta test hade varit svårt för oss att utföra, då vårt bekvämlighetsurval 
baserades på att vi själva delade enkäten via sociala medier och mail och därefter 
uppmanade till vidaredelning. Svårigheten ligger därmed i att vi utnyttjat våra kontakter 
och att vi därmed skulle ha svårt att sprida enkäten på ett liknande sätt igen då 
engagemanget hos medmänniskorna med stor sannolikhet skulle vara betydligt mindre 
vid en upprepning. 

Internbedömarreliabilitet är det andra testet som diskuteras av Bryman & Bell (2011, 
s.157-159) och handlar om att testa överrensstämmelsen i författarnas subjektiva 
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tolkningar av data och är därmed mer vanligt vid kvalitativa studier där tolkning av 
forskaren sker i högre grad. Här utförs tester gällande författarnas tolkningar och kräver 
stor kunskap. Då denna studie utförts utifrån ett objektivt synsätt där egna värderingar 
uteslutits blev detta test inte aktuellt för oss, testet hade vidare inneburit svårigheter att 
genomföra då denna typ av undersökning kräver stor kunskap. Vi har i denna studie 
förlitat oss på våra statistiska analyser som ligger utanför subjektiv påverkan och höjer 
därmed sannolikheten att utföra objektiva undersökningar, vilket vi avser att göra. Det 
tredje sättet att testa en studies reliabilitet innebär att forskaren undersöker den interna 
reliabiliteten. Det innebär att korrelationen mellan svaren från två eller fler frågor som 
var ämnade att mäta samma sak undersöks, detta görs för att för att se om indikatorerna 
är pålitliga och följdriktiga (Bryman & Bell, 2011, s.157-159). Detta sista test är något 
vi använt oss av genom att undersöka om det finns avvikelser i svarsmönstren gällande 
de frågor vi ställt som avsett att mäta samma sak och därmed undersöka samma 
hypotes. Som nämnt ovan fanns inga frågor som avvek gällande svaren vilket därmed 
kan sägas stärka frågornas interna reliabilitet.  

I denna studie har vi undersökt konsumenters preferenser gällande olika handelskanaler 
för klädinköp under våren 2015, då internet är under ständig utveckling och påverkar 
oss människor dagligen menar vi att studiens aktualitet och replikerbarhet förväntas 
minska över tid, till följd av ständig teknisk utveckling. 

8.2	  Studiens	  validitet	  
En studies validitet syftar till hur väl frågorna i exempelvis en enkät mäter vad studien 
avser att mäta, i kvalitativa studier är det kriterievaliditet, innehållsvaliditet och 
begreppsvaliditet som använd oftast för att fastställa en studies validitet (Ejlertsson, 
2014 s.108). För att uppnå validitet i mätningarna krävs reliabilitet i studien, det då det 
måste finnas en stabilitet över tid för att mäta validitet (Bryman & Bell, 2011, s. 176; 
Eliasson, 2006, s. 16). Validiteten kan sägas svara på frågan “Kan vi räkna med att 
undersökningen är giltig- att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?” 
(Eliasson, 2006, s. 16; Trost, 2012, s.63) 

Som diskuterat under avsnittet reliabilitet och replikerbarhet har vi undersökt huruvida 
frågorna som avsåg att mäta samma sak och undersöka samma hypotes påvisade 
koncisa resultat. Detta var något vi kunde se att frågorna gjorde under analysen av vårt 
insamlade material, vilket antyder att vi i studien mätt vad vi avser att mäta. Vid 
skapandet av enkäten testades även denna och för att vidare undersöka hur frågorna 
tolkades bad vi test-respondenterna förklara sin tolkning av de frågorna som eventuellt 
kunde tolkas olika. Utifrån detta kunde vi omformulera våra frågor och säkerställa att vi 
mätte vad vi avsåg att mäta i större utsträckning. När validiteten ska undersökas är det 
av vikt att komma ihåg att det är frågorna i relation till syftet med de olika frågorna som 
ska valideras inte frågorna eller formuläret i sig (Ejlertsson, 2014, s.109). Därför menar 
vi att det var av vikt att höra testpersonernas tolkning och jämföra den mot studiens 
syfte, inte be respondenterna om respons på frågorna i sig.  Vi kunde då även se att 
frågorna, alltså måttet speglade det aktuella begreppet, enligt Bryman & Bell (2011, s. 
173) är detta ett sätt att värdera måtten genom ytvaliditet, vilket ytterligare stärker vår 
studies validitet.  
 
I denna studie har vi samlat in 414 enkäter där respondenternas fördelning mellan 
huvudsakliga handelskanaler kan sägas likna Sveriges i helhet, detta kombinerat med 
det stora antalet insamlade enkäter menar vi innebär att vi kan generalisera resultaten till 
Sveriges befolkning. Generaliserbarheten i en studie kallas ofta för extern validitet och 
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innebär hur väl studien kan generaliseras till hela populationen (Saunders et al., 2009, s. 
158), vilket vi menar att vi kan göra. Denna generalisering gäller under den rådande 
marknadssituationen, vi vill belysa att teknologin och därmed e-handeln är under 
ständig utveckling. Detta innebär en begränsning i resultatet då denna undersökning 
behandlar konsumenters preferenser i dagens samhälle, utifrån hur den rådande 
teknologin och marknaden ser ut. Vidare betyder detta att med den raska teknologiska 
utvecklingen och den ständiga globaliseringen kommer studier som behandlar liknande 
ämnen med stor sannolikhet påvisa andra resultat i framtiden.    

8.3	  Fortsatta	  studier	  	  	  
Vi har i denna studie undersökt kunders preferenser vid klädköp genom fysisk butik och 
e-butik. Genom att skapa förståelse för vad kunder värdesätter i de olika kanalerna kan 
vi generera riktlinjer för hur enskilda klädbutiker med hjälp av sina specifika attribut 
kan överleva med på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel. Vi har använt oss av 
en kvantitativ metod och med studiens syfte, där vi utifrån det förändrade 
konsumtionsbeteendet, som har föranletts av ökad tillgänglighet genom uppkomsten av 
e-butiker, ämnat få en förståelse för hur enskilda klädbutiker genom sina specifika 
attribut kan överleva på en marknad karaktäriserad av ökad e-handel, skapas inte vad 
som kan sägas vara djupare förståelse. Med djupare förståelse menar vi att undersöka 
varför något är som det är och inte som vi gör i denna undersökning, skapa en bild av 
hur det ser ut. 
 
Vi har i denna studie sett att konsumenten värdesätter säljarnas förmåga att ge relevant 
information, en ny och fräsch butik och att butiken erbjuder tjänster utöver kärntjänsten 
som exempelvis att de syr upp jeansen och vill nu lämna rekommendationer till fortsatt 
forskning. Vi menar att denna studies resultat kan användas som språngbräda för vidare 
forskning om den fysiska butiken, där man utifrån de värdeskapande attribut vi funnit 
kan skapa en djupare förståelse. Exempelvis är det oklart vilken typ av tjänster utöver 
kärntjänsten som skulle uppskattas, vi har i denna studie valt att exemplifiera med att 
kunderna får jeansen uppsydda, men samtidigt har vi sett att tilläggstjänster som 
exempelvis kaffe, vilket är en tjänst av mer social karaktär, inte värdesätts. Vidare 
skulle det vara intressant att studera i vilken omfattning dessa tilläggstjänster är en 
avgörande faktor för valet av handelskanal. Beror tilläggstjänsterna på kontexten, det 
vill säga vilken typ av plagg kunderna avser köpa eller hur mycket tid de har möjlighet 
att spendera. Vi tror att frågor som dessa lättast skulle kunna besvaras genom att få en 
djupare förståelse för de människor som huvudsakligen handlar sina kläder i fysisk 
butik. Vi föreslår därför att en kvalitativ studie med intervjuer genomförs för att på så 
sätt skapa en djupare förståelse för dessa kunder och deras preferenser. Vidare skulle 
kunder som huvudsakligen handlar i e-butik kunna intervjuas för att på så sätt skapa en 
djupare förståelse för varför de väljer bort den fysiska butiken, exempelvis visade vår 
studie indikationer på att de som huvudsakligen väljer e-butik som handelskanal inte 
gör detta för att undvika påverkan från andra. En av de huvudsakliga anledningarna till 
varför vi anser att det vore intressant att skapa djupare förståelse för kunderna som 
huvudsakligen handlar i de olika kanalerna är för att för studie tydligt påvisar skillnader 
i preferenserna mellan de som huvudsakligen handlar i fysisk respektive e-butik. Att det 
finns en skillnad väcker nyfikenhet gällande hur dessa skillnader eventuellt kan 
förändras och vad dessa baseras på, det då våra bakgrundsvariabler som exempelvis 
ålder och kön inte kunde påvisa några skillnader gällande preferenser. Genom djupare 
förståelse kan studier eventuellt förklara varför dessa skillnader finns och därmed bidra 
till en förståelse för hur marknaden kommer att ändras och om de konsumenter som 
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idag har vissa preferenser kan antas ändra dessa och därmed även byta huvudsaklig 
handelskanal.   
 
Vidare efterfrågar vi även en fallstudie där kunders beteende i butiken observeras i 
realtid. För att på så sätt se vad och hur den fysiska butiken används och inte bara höra 
vad kunderna värdesätter, detta då vi tror att det kan finnas en skillnad mellan dessa två.  
Vi tror bland annat det finns en skillnad i hur kunder säger att de värderar en säljare och 
vad de i praktiken genom nyttjandet av en säljare visar, detta kan eventuellt förklaras av 
att de inte reflekterar över den hjälp de får och således inte tros uppskatta den. 
 
Slutligen anser vi att framtida forskning bör fokusera på SST, self-service technology, i 
den fysiska klädhandeln. Denna teknologi finns idag redan i matvarubutiker och hos 
IKEA och skulle kunna antas finnas även i klädbutiker inom snar framtid i och med den 
allt mer digitaliserade värld vi lever och verkar i. Vi menar att det skulle vara intressant 
att se om klädbutiker skulle kunna använda sig av liknande system och därmed själv 
sköta betalningstransaktionen och butikens specifika attribut vilka vi som tidigare 
nämnt är säljarna och den fysiska miljön, och på så sätt skapa mervärde hos kunderna 
genom att fördela resurserna på de aktiviteter kunderna värdesätter i den fysiska 
butiken.   
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Appendix	  

Appendix	  1-‐	  Hypoteshärledning	  
	  
→ Grewal et al (2002) menar att personlig försäljning är viktig vid köp av produkter 
vars attribut kunder gärna undersöker innan köp.  
 
→ Maity & Dass (2014) menar att konsumenter väljer den handelskanal där 
informationen kan anpassas när denne ska köpa varor där beslutsprocessen är 
omfattande.  
 
→ Park & Stole (2005) fann genom litteraturstudier att informationssökning är ett 
nyckelsteg i kundens beslutsprocess, denna process omfattning ökar även med den 
upplevda risken som uppkommer vid köp av en vara. 
 
→ Clow et al,. (2014) visar att materialistiska kunder föredrar att handla i små lokala 
butiker då de erbjuder kläder med hög modegrad till hög kvalité. Dessa kunder 
värdesätter hög service och upplever att de blir igenkänd av personalen. De fattar snabbt 
beslut och vill kunna genomföra sitt köp omgående.  
 
→ Goldsmith & Flynn (2005) att kunder med ett intresse av mode lägger ner mer tid på 
shopping av kläder och väljer då en fysisk butik framför för e-handeln.  
 
Baserat på ovanstående teori har vi definierat följande hypotes: 
 
h1 Kunder tenderar att köpa dyra kläder i fysisk butik framför e-butik   
→ h0 Kunder tenderar att inte köpa dyra kläder i fysiska butiker framför e-butik 
 
Denna hypotes avser besvara delsyfte 3 och 4.   
 
→ Grewal et al (2002) menar att säljare på samma sätt som kunderna kan använda 
internet som en informationskälla och komplettera sin kunskap och därmed förmedla 
detta till kunden. 
 
→ Maity & Dass (2014) menar att konsumenter väljer den handelskanal där 
informationen kan anpassas när denne ska köpa varor där beslutsprocessen är 
omfattande.  
 
→ Enligt Park & Stole (2005) och Fulgoni (2014) är informationssökning ett nyckelsteg 
i kundens köpprocess vilken ökar med den upplevda risken som uppkommer vid köp av 
en vara.  
 
→ Sharma (2001) menar att det är viktigt att säljaren anpassar sig efter konsumenten, 
både med den kunskap de förmedlar och den service de ger. 
 
Baserat på ovanstående teori har vi definierat följande hypotes: 
 
h2 Säljarens kunskap och förmåga att förmedla denna till kunden bidrar till att 
kunder väljer fysisk butik över e-butik 
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→ h0 Säljarens kunskap och förmåga att förmedla denna till kunden bidrar inte till att 
kunder väljer fysisk butik över e-butik 
 
Denna hypotes avser besvara delsyfte 1 och 4.   
 
 
→ Rätt design, ljus och temperatur är fysiska attribut som leder till positiva känslor hos 
konsumenten och bidrar till att kunden väljer att stanna kvar i butiken längre (Andreu et 
al., 2006). 
 
→ En studie av Dagger & Danaher (2014) visar att en nyrenoverad butik leder till ett 
ökat antal nya kunder. 
 
→ Det krävs en unik sammansättning av produkter, personal, ledarskap och struktur för 
att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande (Teece, 2010)	  
 
Baserat på ovanstående teori har vi definierat följande hypotes: 
 
h3 Den fysiska butikens attribut i form av inredning och musik anses enligt 
konsumenten vara viktigt 
→ h0 Den fysiska butikens attribut i from av inredning och musik anses inte enligt 
konsumenten vara viktigt   
 
Denna hypotes avser besvara delsyfte 2 och 4.   
 
 
→ Konsumenter upplever en risk i att inte fysiskt kunna undersöka varan innan köp, 
detta gäller framför allt kläder då många konsumenter önskar att prova varor innan köp. 
(Cho & Fiorito, 2008; Lester et al., 2005) 
 
→ Lester et al., (2005)  påvisar genom sin studie att de främsta anledningarna till att 
studenter inte köper kläder via internet är att de inte kan prova varorna, att det är 
omständligt att returnera varorna samt att de inte kan ta och se på varorna.  
 
Baserat på ovanstående teori har vi definierat följande hypotes: 
 
h4 Vid köp av klädesplagg som inte anses vara basvaror föredrar konsumenter fysisk 
butik framför e-butik då detta möjliggör undersökning av varan innan köp   
→ h0 Vid köp av klädesplagg som inte anses vara basvaror föredrar konsumenter inte 
fysisk butik framför e-butik då detta möjliggör undersökning av varan innan köp 
 
Denna hypotes avser besvara delsyfte 3 och 4.   
 
 
 
→ Genom innovativa förändringar i affärsmodellen kan företag stärka sin position på 
marknaden (Amit & Zott, 2012; Teece, 2010). 
 
→ En studie av Johnson et al., (2015) visar att klädbutiker, genom att erbjuda någonting 
utöver kärntjänsten kan attrahera kunder att välja fysiska butiker.  
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→ Thenmozhi & Dhanapal (2012) menar att värdeskapande tjänster utöver 
kärnverksamheten har störst påverkan i valet mellan olika fysiska butiker 
 
→ Karlsson (2015)  menar att butiker måste förändras och vara mer kreativa och skapa 
något nytt värdeskapande för kunden 
 
→ Individuellt anpassade erbjudanden är ett strategiskt verktyg för att skapa ett 
mervärde hos kunden (Cho & Fiorito, 2008). 
 
→ Det krävs en unik sammansättning av produkter, personal, ledarskap och struktur för 
att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande (Teece, 2010)	  
 
Baserat på ovanstående teori har vi definierat följande hypotes: 
 
h5 En fysisk butik kan öka sin konkurrenskraft genom ett utökat serviceerbjudande  
→ h0 En fysisk butik kan inte öka sin konkurrenskraft genom ett utökat 
serviceerbjudande  
 
Denna hypotes avser besvara delsyfte 1 och 4.   
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Appendix	  2-‐	  Enkäten	  
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Appendix	  3,	  Hypotestest	  

Hypotes	  1.	   	  
	  
Tabell 5- Huvudsaklig handelskanal mot huvudsaklig kanal vid köp av dyrare plagg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabell 6- Huvudsaklig handelskanal mot huvudsaklig kanal vid köp av dyrare plagg. 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 105,062a 1 ,000   

Continuity Correctionb 101,218 1 ,000   

Likelihood Ratio 81,356 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
104,789 1 ,000   

N of Valid Cases 385     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,92. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Tabell 7- Huvudsaklig handelskanal mot vikten av att klämma och känna. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Crosstabulation 

Count   

 

3. När jag ska köpa ett plagg vilket för 

mig upplevs som dyrare än andra 

plagg väljer jag att utföra köpet i en: 

Total 1 2 

1. Jag handlar 

huvudsakligen mina 

kläder genom: 

1 298 20 318 

2 
30 37 67 

Total 328 57 385 
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12. Att prova 

och  

“klämma 

och 

känna”  

på kläder innan 

 köp är för mig: 

Equal 

variances 

assumed 

15,131 ,000 9,651 384 ,000 1,7096 ,1771 1,3613 2,0579 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  7,921 66,051 ,000 1,7096 ,2158 1,2787 2,1406 

 

 
Tabell 8- Huvudsaklig handelskanal mot huvudsaklig handelskanal vid köp 
av billiga basplagg. 
Chi-Square Tests 

 
 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 151,718a 1 ,000   

Continuity Correctionb 147,713 1 ,000   

Likelihood Ratio 127,459 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 387     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,37. 

b. Computed only for a 2x2 table 

	  

Hypotes	  2	  
	  
Tabell 9- Deskriptiv analys av respondenternas informationsinsamlingskanal vid köp i 
fysisk butik.  

2. När jag handlar kläder i fysiskt butik samlar jag information inför köpet genom: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Genom att fysiskt 

undersöka varan 
154 37,2 39,4 39,4 

Genom att fysiskt 

undersöka varan, Ingen 

av ovanstående 

alternativ 

1 ,2 ,3 39,6 

Genom att fysiskt 

undersöka varan, 

Recensioner 

2 ,5 ,5 40,2 

Ingen av ovanstående 

alternativ 
34 8,2 8,7 48,8 

Internet 18 4,3 4,6 53,5 
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Internet, Genom att 

fysiskt undersöka varan 
48 11,6 12,3 65,7 

Internet, Genom att 

fysiskt undersöka varan, 

Recensioner 

12 2,9 3,1 68,8 

Internet, Recensioner 4 1,0 1,0 69,8 

Personal i fysisk butik 24 5,8 6,1 76,0 

Personal i fysisk butik, 

Genom att fysiskt 

undersöka varan 

52 12,6 13,3 89,3 

Personal i fysisk butik, 

Genom att fysiskt 

undersöka varan, 

Recensioner 

3 ,7 ,8 90,0 

Personal i fysisk butik, 

Internet 
8 1,9 2,0 92,1 

Personal i fysisk butik, 

Internet, Genom att 

fysiskt undersöka varan 

24 5,8 6,1 98,2 

Personal i fysisk butik, 

Internet, Genom att 

fysiskt undersöka varan, 

Recensioner 

4 1,0 1,0 99,2 

Personal i fysisk butik, 

Internet, Recensioner 
1 ,2 ,3 99,5 

Recensioner 2 ,5 ,5 100,0 

Total 391 94,4 100,0  

Missing Missing 23 5,6   

Total 414 100,0   

 
Tabell 10- Deskriptiv analys av respondenternas informationsinsamlingskanal vid köp i 
e-butik. 

2. När jag handlar kläder i e-butik samlar jag information inför köpet genom: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Genom att fysiskt 

undersöka varan 
154 37,2 39,4 39,4 

Genom att fysiskt 

undersöka varan, Ingen 

av ovanstående 

alternativ 

1 ,2 ,3 39,6 
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Genom att fysiskt 

undersöka varan, 

Recensioner 

2 ,5 ,5 40,2 

Ingen av ovanstående 

alternativ 
34 8,2 8,7 48,8 

Internet 18 4,3 4,6 53,5 

Internet, Genom att 

fysiskt undersöka varan 
48 11,6 12,3 65,7 

Internet, Genom att 

fysiskt undersöka varan, 

Recensioner 

12 2,9 3,1 68,8 

Internet, Recensioner 4 1,0 1,0 69,8 

Personal i fysisk butik 24 5,8 6,1 76,0 

Personal i fysisk butik, 

Genom att fysiskt 

undersöka varan 

52 12,6 13,3 89,3 

Personal i fysisk butik, 

Genom att fysiskt 

undersöka varan, 

Recensioner 

3 ,7 ,8 90,0 

Personal i fysisk butik, 

Internet 
8 1,9 2,0 92,1 

Personal i fysisk butik, 

Internet, Genom att 

fysiskt undersöka varan 

24 5,8 6,1 98,2 

Personal i fysisk butik, 

Internet, Genom att 

fysiskt undersöka varan, 

Recensioner 

4 1,0 1,0 99,2 

Personal i fysisk butik, 

Internet, Recensioner 
1 ,2 ,3 99,5 

Recensioner 2 ,5 ,5 100,0 

Total 391 94,4 100,0  

Missing Missing 23 5,6   

Total 414 100,0   
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Tabell 11- ”Jag handlar huvudsakligen mina kläder genom:” mot Vikten av att säljaren 
besitter mycket kunskap om plaggen.  
 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

4. För mig är det 

viktigt att prata 

med en säljare 

som besitter 

mycket kunskap 

om de plagg jag 

avser köpa. 

Equal 

variances 

assumed 

2,102 ,148 3,000 385 ,003 ,6109 ,2036 ,2105 1,0112 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3,283 105,771 ,001 ,6109 ,1861 ,2419 ,9798 

 
Tabell 12- ”Jag handlar huvudsakligen mina kläder genom:” mot Vikten av att säljaren 
kan ge relevant information.  
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

6. För mig är 

det viktigt att 

säljaren kan 

ge relevant 

information 

inför mitt 

klädköp. 

Equal 

variances 

assumed 

,483 ,488 3,507 381 ,001 ,7171 ,2045 ,3151 1,1191 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3,628 99,549 ,000 ,7171 ,1977 ,3249 1,1092 
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Tabell 13- Respondentens huvudsakliga handelskanal mot respondentens uppfattning av 
vikten av hjälp i beslutsprocessen  
 
 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

7. För mig är 

det viktigt att en 

säljare hjälper 

mig i min 

beslutsprocess 

när jag köper 

kläder. 

Equal 

variances 

assumed 

6,190 ,013 3,147 384 ,002 ,5624 ,1787 ,2111 ,9138 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3,483 107,426 ,001 ,5624 ,1615 ,2423 ,8826 

 
 
Tabell 14- Huvudsaklig handelskanal mot Vikten att utföra köp utan påverkan av andra. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

8. För mig är 

det viktigt att 

jag kan utföra 

mina klädköp 

utan 

påverkan av 

andra. 

Equal 

variances 

assumed 

,286 ,593 -1,124 384 ,262 -,2250 ,2001 -,6185 ,1685 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -1,164 99,279 ,247 -,2250 ,1933 -,6086 ,1586 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  7,921 66,051 ,000 1,7096 ,2158 1,2787 2,1406 

 

Hypotes	  3	  
 
 
Tabell 14- Huvudsaklig handelskanal mot vikten av att fysisk miljö och kläder 
förmedlar samma sak. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Uppe

r 

9. När jag ska 

köpa kläder är 

det viktigt att 

butiksmiljön 

och kläderna 

förmedlar 

samma sak. 

Equal 

variances 

assumed 

,331 ,565 2,751 384 ,006 ,5222 ,1898 ,1490 ,8953 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  2,689 93,625 ,008 ,5222 ,1942 ,1366 ,9078 

 

 
Tabell 15- Huvudsaklig handelskanal mot huruvida den fysiska miljön har en inverkan 
på valet av handelskanal. 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Uppe

r 
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6. Butiksmiljön i 

form av musik 

och inredning har 

en påverkan på 

mitt val av 

handelskanal. 

Equal 

variances 

assumed 

6,074 ,014 2,135 383 ,033 ,3879 ,1817 ,0307 ,7451 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,925 87,351 ,057 ,3879 ,2015 -,0126 ,7883 

 
 
Tabell 16- Huvudsaklig handelskanal mot huruvida det är troligt att respondenten väljer 
en fysisk butik vars miljö är uppdaterad. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

7. Det är mer troligt 

att jag väljer att 

besöka en fysisk 

butik vars miljö är 

uppdaterad (ny och 

fräsch). 

Equal 

variances 

assumed 

2,331 ,128 1,792 383 ,074 ,2948 ,1645 -,0286 ,6181 

Equal 

variances not 

assumed 

  1,621 87,565 ,109 ,2948 ,1818 -,0666 ,6561 

 
 
Tabell 16- Huvudsaklig handelskanal mot huruvida det är troligt att respondenten väljer 
en e-butik vars miljö är uppdaterad. 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

7. Det är mer 

troligt att jag 

väljer att 

Equal 

variances 

assumed 

2,331 ,128 1,792 383 ,074 ,2948 ,1645 -,0286 ,6181 
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besöka en e-

butik vars miljö 

är uppdaterad 

(ny och fräsch). 

Equal 

variances not 

assumed 
  1,621 87,565 ,109 ,2948 ,1818 -,0666 ,6561 

 

Hypotes	  4	  
Tabell 18- Huvudsaklig handelskanal mot vikten att omedelbart få tillgång till kläderna. 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

5. När jag 

köper kläder vill 

jag ha tillgång 

till dessa kläder 

omedelbart. 

Equal 

variances 

assumed 

,313 ,576 5,317 384 ,000 ,9277 ,1745 ,5847 1,2708 

Equal 

variances not 

assumed 

  5,412 
95,44

9 
,000 ,9277 ,1714 ,5875 1,2680 

 
 
Tabell 19- Huvudsaklig handelskanal mot vikten av att prova plagg med komplex 
passform. 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

11. När jag ska 

köpa kläder, 

exempelvis en 

Equal 

variances 

assumed 

9,136 ,003 4,777 382 ,000 ,6157 ,1289 ,3622 ,8691 
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kavaj där 

passformen är av 

stor vikt, föredrar 

jag att ha 

möjlighet att 

prova plagget 

innan köp 

Equal 

variances not 

assumed 
  4,041 83,377 ,000 ,6157 ,1523 ,3127 ,9187 

 
 

Tabell 20- Huvudsaklig handelskanal mot vikten av att klämma och känna på plaggen 
innan köp. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

12. Att prova och 

“klämma och 

känna” på kläder 

innan köp är för 

mig: 

Equal 

variances 

assumed 

9,954 ,002 12,253 381 ,000 1,9096 ,1558 1,6031 2,2160 

Equal 

variances not 

assumed 

  10,321 
83,16

9 
,000 1,9096 ,1850 1,5416 2,2775 

 

Tabell 21- Huvudsaklig handelskanal mot hur tidskrävande respondenten upplever att 

det är att återlämna plagg i fysisk butik.  
 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. När jag ska 

lämna tillbaka 

kläder som 

Equal 

variances 

assumed 

1,581 ,209 -1,446 383 ,149 -,2817 ,1948 -,6647 ,1013 
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jag har köpt i 

en fysisk 

butik 

upplever jag 

detta som 

tidskrävande. 

Equal 

variances 

not 

assumed 
  -1,391 92,336 ,168 -,2817 ,2025 -,6839 ,1205 

 

 

 

Tabell 22- Huvudsaklig handelskanal mot hur tidskrävande respondenten upplever att 

det är att återlämna plagg i e-butik.  
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. När jag ska 

lämna tillbaka 

kläder som jag har 

köpt i en e-butik 

upplever jag detta 

som tidskrävande. 

Equal 

variances 

assumed 

1,768 ,184 8,449 378 ,000 1,7190 ,2035 1,3190 2,1191 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  8,020 91,609 ,000 1,7190 ,2144 1,2933 2,1448 

 

 

 

Tabell 23- Huvudsaklig handelskanal mot upplevd risk i fysisk butik. 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r Upper 
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8. När jag köper 

kläder i en fysisk 

butik upplever jag 

att risken för 

felköp är mindre 

än vid köp i en e-

butik. 

Equal 

variances 

assumed 

18,136 ,000 5,897 384 ,000 ,9466 ,1605 ,6310 1,2621 

Equal 

variances not 

assumed 
  4,788 81,072 ,000 ,9466 ,1977 ,5532 1,3399 

 

 

Tabell 24- Huvudsaklig handelskanal mot upplevd risk i e-butik. 
Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality oMeans 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

4. När jag 

köper kläder i 

en e-butik 

upplever jag att 

risken för felköp 

är mindre än 

vid köp i en 

fysisk butik 

Equal 

variances 

assumed 

,357 ,550 -3,439 376 ,001 -,5133 ,1492 -,8067 -,2198 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -3,304 92,797 ,001 -,5133 ,1553 -,8217 -,2048 

 

Hypotes	  5	  
	  
Tabell 25- Huvudsaklig handelskanal mot vikten av ett utökat erbjudande. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

10. Om en 

klädbutik erbjuder 

mig något utöver 

Equal 

variances 

assumed 

1,430 ,233 ,583 383 ,560 ,1117 ,1917 -,2651 ,4885 
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produkten jag 

avser köpa skulle 

jag vara mer 

benägen att välja 

den 

handelskanalen. 

Equal 

variances 

not 

assumed 
  ,547 90,254 ,586 ,1117 ,2044 -,2943 ,5177 

 
 
 
 
Tabell 26- Huvudsaklig handelskanal mot huruvida den fysiska butiken ger en utökad 
tillfredsställelse. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

3. Att handla i en 

fysisk butik 

anser jag medför 

en 

tillfredställelse 

utöver att köpa 

plagget. 

Equal 

variances 

assumed 

1,611 ,205 5,847 383 ,000 1,1506 ,1968 ,7637 1,5375 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  6,179 101,725 ,000 1,1506 ,1862 ,7812 1,5199 

 

Tabell 27- Huvudsaklig handelskanal mot huruvida sociala aktiviteter i den fysiska 
butiken uppskattas. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

4. Jag 

värdesätter 

aktiviteter i den 

Equal 

variances 

assumed 

,470 ,493 1,976 383 ,049 ,3959 ,2003 ,0020 ,7897 
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fysiska butiken av 

mer social 

karaktär, 

exempelvis att de 

bjuder på kaffe. 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,914 92,947 ,059 ,3959 ,2068 -,0148 ,8065 

 

 
 
 
 
Tabell 28- Huvudsaklig handelskanal mot huruvida tilläggstjänster i den fysiska butiken är 
viktigt. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Uppe

r 

5. Jag värdesätter 

att den fysiska 

butiken erbjuder 

tilläggstjänster till 

de produkter jag 

köper, exempelvis 

att de syr upp de 

köpta byxorna åt 

mig. 

Equal 

variances 

assumed 

2,295 ,131 2,388 384 ,017 ,4712 ,1974 ,0832 ,8593 

Equal 

variances not 

assumed   2,160 87,538 ,033 ,4712 ,2181 ,0377 ,9048 

 
 
 
 
 
 
Tabell 29- Huvudsaklig handelskanal mot vikten av personlig service i fysisk butik. 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differ

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
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) ence Lower Upper 

9. För mig är det 

viktigt med 

personliga 

erbjudanden när 

jag handlar i 

fysiskt butik. 

Equal 

variances 

assumed 

,002 ,966 2,314 383 ,021 ,4331 ,1871 ,0652 ,8011 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  2,295 93,083 ,024 ,4331 ,1887 ,0583 ,8079 

 

 
Tabell 30- Huvudsaklig handelskanal mot vikten av personlig service i e-butik. 
 

 
 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

9. För mig är det 

viktigt med 

personliga 

erbjudanden när 

jag handlar i e-

butik. 

Equal 

variances 

assumed 

,002 ,966 2,314 383 ,021 ,4331 ,1871 ,0652 ,8011 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  2,295 93,083 ,024 ,4331 ,1887 ,0583 ,8079 

 

 
 
 
Tabell 31- Huvudsaklig handelskanal mot vikten av personligt bemötande.  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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10. För mig är 

det viktigt med 

personligt 

bemötande vid 

köp av kläder i 

en fysisk butik. 

Equal 

variances 

assumed 

4,472 ,035 3,684 382 ,000 ,7224 ,1961 ,3369 1,1080 

Equal 

variances not 

assumed 

  3,392 87,195 ,001 ,7224 ,2130 ,2991 1,1457 

 

 
 
 
Tabell 32- Huvudsaklig handelskanal mot vikten av att säljaren kan erbjuda rätt plagg 
utifrån behov.  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

11. För mig är 

det viktigt att 

säljaren i den 

fysiska butiken 

kan erbjuda 

mig rätt plagg 

utifrån mina 

behov. 

Equal 

variances 

assumed 

5,658 ,018 2,803 384 ,005 ,5530 ,1973 ,1651 ,9409 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  2,580 88,774 ,012 ,5530 ,2143 ,1271 ,9789 

	  
 
 

Appendix	  4,	  Bortfallsanalys	  
Univariate Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Missing 

No. of 

Extremesa 

Count Percent Low High 

Tidstämpel 
414 

31-MAR-

2015 
23:21:32,289 0 ,0 0 15 

@2.Dinålder 398 36,540 12,9185 16 3,9 0 0 

@5.Hurmångabarniålder

n018årfinnsihushållet 
386 ,790 1,0294 28 6,8 0 1 
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@4.Förmigärdetviktigtatt

pratamedensäljaresombe

sittermycketkun 

392 2,832 1,5430 22 5,3 0 0 

@5.Närjagköperklädervill

jaghatillgångtilldessakläd

eromedelb 

391 4,066 1,3323 23 5,6 0 0 

@6.Förmigärdetviktigtatt

säljarenkangerelevantinf

ormationinfö 

388 3,436 1,5480 26 6,3 0 0 

@7.Förmigärdetviktigtatt

ensäljarehjälpermigiminb

eslutsproces 

391 2,269 1,3633 23 5,6 0 10 

@8.Förmigärdetviktigtattj

agkanutföraminaklädköp

utanpåverka 

391 3,527 1,4914 23 5,6 0 0 

@9.Närjagskaköpakläder

ärdetviktigtattbutiksmiljön

ochkläder 

391 3,366 1,4329 23 5,6 0 0 

@10.Omenklädbutikerbju

dermignågotutöverprodu

ktenjagavserköpa 

390 3,200 1,4290 24 5,8 0 0 

@11.Närjagskaköpakläd

erexempelvisenkavajdär

passformenäravst 

389 5,242 ,9835 25 6,0 21 0 

@12.Attprovaoch“klämm

aochkänna”påkläderinna

nköpärförm 

388 4,662 1,3628 26 6,3 12 0 

@1.Närjagskalämnatillba

kaklädersomjagharköptie

nfysiskbutikup 

390 3,426 1,4637 24 5,8 0 0 

@3.Atthandlaienfysiskbut

ikanserjagmedförentillfre

dställelseut 

390 3,482 1,5205 24 5,8 0 0 

@4.Jagvärdesätteraktivit

eteridenfysiskabutikenav

mersocialkarak 

390 2,869 1,5043 24 5,8 0 0 

@5.Jagvärdesätterattden

fysiskabutikenerbjudertill

äggstjänste 

391 4,297 1,4742 23 5,6 0 0 

@6.Butiksmiljöniformavm

usikochinredningharenpå

verkanpåmittval 

390 3,700 1,3528 24 5,8 0 0 
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@7.Detärmertroligtattjag

väljerattbesökaenfysiskb

utikvarsmilj 

390 4,182 1,2274 24 5,8 0 0 

@8.Närjagköperkläderie

nfysiskbutikuppleverjagat

triskenförfel 

391 4,849 1,2425 23 5,6 11 0 

@9.Förmigärdetviktigtme

dpersonligaerbjudandenn

ärjaghandlarify 

390 3,210 1,3929 24 5,8 0 0 

@10.Förmigärdetviktigtm

edpersonligtbemötandevi

dköpavkläderi 

389 3,843 1,4744 25 6,0 0 0 

@11.Förmigärdetviktigtat

tsäljarenidenfysiskabutik

enkanerbjuda 

391 3,928 1,4780 23 5,6 0 0 

@1.Närjagskalämnatillba

kaklädersomjagharköptie

nebutikuppleve 

385 4,249 1,6410 29 7,0 0 0 

@3.Detärmertroligtattjag

väljerattbesökaenebutikv

arsmiljöäru 

383 3,796 1,4900 31 7,5 0 0 

@4.Närjagköperkläderie

nebutikuppleverjagattrisk

enförfelköp 

383 1,796 1,1211 31 7,5 0 32 

@5.Förmigärdetviktigtme

dpersonligaerbjudandenn

ärjaghandlarieb 

381 3,039 1,6290 33 8,0 0 0 

@1.Kön 414   0 ,0   

@3.Inkomstefterskatt 401   13 3,1   

@4.Civilstånd 400   14 3,4   

@1.Jaghandlarhuvudsakl

igenminaklädergenom 
392   22 5,3   

@2.Jagföredrarattköpae

nligtmigbilligabasplaggi 
392   22 5,3   

@3.Närjagskaköpaettpla

ggvilketförmigupplevsso

mdyrareänandrap 

390   24 5,8   

@2.Närjaghandlarkläderi

fysisktbutiksamlarjaginfor

mationinförk 

414   0 ,0   

@2.Närjaghandlarkläder

påinternetsamlarjaginfor

mationinförkö 

414   0 ,0   
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a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR). 

 
	  

	  

	  


