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Abstract 

In Sweden today, the consumers have the opportunity to use the different sales channels; physical 

store, online store and brick and click, a combination of both. For the past decade, the use of e-

commerce has spread tremendously and the fashion industry is one of the top three industries in 

this category. This, together with the growth of technology, have created new opportunities for 

consumers during their online shopping. The purpose of this study is to examine the differences 

between consumers who use physical store, online store or both. This study aims to look into

consumers' shopping habits within these sales channels and factors that are affecting them. This 

study uses a quantitative method with 150 respondents participating in a survey of 16 questions. 

The respondents consist of women in Stockholm in the age group 15-35. The survey is based on

theories of sales channels and consumer buying process.

The results show that respondents shop more frequently in a physical store than an electronic 

store. The three most important factors, for respondents that are using both channels, are the

price, the fit and the quality. The latter two factors are perceived to be more easily evaluated and 

detailed in a physical store with physical contact. The traditional retailers, who only shop in a 

physical store, value service and experience the highest. This is one of the main reasons that they 

do not shop online because the service and experience are different in each sales channels.

However, the price, the fit and the quality share the second place.  Also, the brand and the width 

of the supply are of significance since the availability is greater in e-commerce. These two 

factors, can along with the price, be prime reasons for onlineshopping. Respondents who never 

shop online consider safety and shipping/delivery process the main reason for it. This study has 

therefore come to the conclusion that the ideal marketing strategy for consumers is the brick and 

click strategy. These two combined channels can compensate for each other's shortcomings and

thereby enhance the consumer satisfaction. With a combined sales channel, consumers have also

the possibility to use both channels in the buying process and adapt their approaches in the 

different stages according to their needs, which may differ depending on different circumstances.

Keywords: E-commerce, Consumer behavior, Buying process, Sales channels, Retail, Online 

store, Physical store, Brick and click.



Sammanfattning 

I Sverige idag har konsumenter möjligheten att använda sig av försäljningskanalerna fysisk butik, 

onlinebutik samt brick and click, en kombination av båda. Det senaste decenniet har 

användningen av e-handel spridit sig markant och modebranschen är en av de tre främsta 

branscherna inom denna kategori. Detta, tillsammans med tillväxten av teknologin, har skapat 

nya möjligheter för konsumenterna vid onlineshopping. Studiens syfte är att undersöka skillnader 

mellan konsumenter som handlar i fysiska butiker, onlinebutiker eller båda. Studien ämnar att ta 

reda på konsumenternas shoppingvanor inom försäljningskanalerna samt vilka faktorer som 

påverkar dessa. Studien använder sig av en kvantitativ undersökning där 150 respondenter deltar i 

en enkät om 16 frågor. Respondenterna består av kvinnor i Stockholm i åldersgruppen 15-35. 

Enkäterna baseras på teorier kring försäljningskanaler och consumer buying process.

Resultaten visar att respondenterna handlar i större grad samt mer frekvent i den fysiska butiken

än den elektroniska butiken. De tre viktigaste faktorerna, för respondenter som handlar inom båda 

kanalerna, är priset, passformen och kvalitén. De två senare faktorerna bedöms att utvärderas

lättare och mer utförligt i en fysisk butik med fysisk kontakt. De traditionella detaljhandlarna,

som endast handlar i en fysisk butik, värderar servicen och upplevelsen högst. Detta är en de 

främsta orsakerna till att de aldrig handlar på nätet då servicen och upplevelsen skiljer sig inom 

de olika försäljningskanalerna. Dock delar priset, passformen och kvalitén på andra plats. Även 

varumärket och utbudet är av betydelse då tillgängligheten är större vid e-handel. Dessa två 

faktorer, kan tillsammans med priset, vara de främsta motiven till att handla på nätet. De 

respondenter som aldrig handlar på nätet anser säkerheten och fraktkostnaden/fraktprocessen vara 

de främsta orsakerna till det. Studien har därmed kommit fram till att den ideala 

försäljningsstrategin för konsumenterna är brick and click strategin. Dessa två kombinerade 

kanaler kan kompensera för varandras brister och därmed öka tillfredställelsen hos konsumenten. 

Med en kombinerad försäljningskanal kan konsumenterna dessutom få möjligheten att använda 

sig av båda kanalerna i köpprocessen och anpassa tillvägagångsättet i de olika stegen efter sina 

behov, som kan skilja sig beroende på olika omständigheter. 

Nyckelord: E-handel, Konsumentbeteende, Köpprocess, Försäljningskanaler, Detaljhandel, 

Onlinebutik, Fysisk butik, Brick and Click.
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1. Inledning
______________________________________________________________________________

Uppsatsen inleds med en bakgrund till det valda ämnesområdet där detaljhandels roll 

presenteras. Vidare redogörs problemdiskussionen där de olika försäljningskanalerna 

diskuteras. Avsnittet avslutas med syftet med studien som avses att uppfyllas.

______________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund

Detaljhandelsbranschen har fått genomgå betydande förändringar under de senaste åren. Det har 

utvecklats från att nästan enbart fysiska butiker och ett fåtal e- handelsbutiker är verksamma, till 

att många självständiga butiker är verksamma på nätet. E-handeln utgör idag cirka 5 procent av 

den totala detaljhandeln i Sverige där beklädnadshandeln står för 11 procent.1 Under det senaste 

decenniet har teknologin haft en enorm tillväxt och gynnat utvecklingen av den digitala världen. 

Tillsammans med teknologins framväxt och ökandet av internetanvändandet har många 

modeföretag etablerat elektroniska butiker. Detaljhandeln på internet hade en ökning på 15 

procent under 20122. Det finns även modeföretag som utökar sina verksamheter genom att lägga 

till fysiska butiker till sina redan etablerade onlinebutiker för att bäst kunna möta kundernas 

behov.3 Detta är en multikanalstrategi, med benämningen brick and click, där man använder sig 

av kombinerade försäljningskanaler. Denna kombination av kanaler har fångat uppmärksamheten 

av både detaljister och konsumenter. Kombinerade försäljningskanaler har möjligheten att kunna 

hantera problematiken som kan uppstå inom vardera försäljningskanal. Vid exempelvis leverans 

och returer önskar konsumenterna en sådan smidig process som möjlig. För att kunna 

                                                          
1 Gsl ” Scenarion för e-handelns framtida tillväxt”, www.gs1.se/Documents/Pub/Scenarion-e-handels-framtid.pdf
(hämtad 2014-04-07)

2 Ibid, s. 2
3 Alistair, Barr, “Kindle-wielding Amazon dips toes into physical world” www.reuters.com/article/2012/02/06/us-
amazon-stores-idUSTRE8152AU20120206 (hämtad 2014-04-13)
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åstadkomma detta har företag, som klädkedjan Zara, kommit med lösningen där kunderna kan

returnera varorna i deras fysiska butiker efter köp i deras onlinebutik.4

E- handelsbranschen har under det senaste decenniet haft en tillväxt på över 58 procentenheter.5

Under 2012 låg användningen av e-handel på cirka 72 procent i Sverige.6 De tre största 

marknaderna inom e-handel är resetjänster, hemelektronik och mode, där deras andel låg på 30 

%, 13 % och 12 % under år 2013. Modebranschen har tillsammans med andra kategorier tagit en 

större andel av den totala marknaden. Denna framväxt grundar sig på att e-handel blir allt 

vanligare bland människor med olika bakgrund, intressen och åldersgrupper. Modebranschen är 

stark inom denna kategori då etableringen online började ganska tidigt. 

Den förbättrade teknologin och ökningen av internetanvändande har haft en påverkan på 

konsumenternas köpbeteende.7 Denna framväxt har skapat nya möjligheter för konsumenter där 

det jämt tillkommer nya lösningar och tillgångar till dem. Detta har bidragit till en 

konkurrensökning på marknaden där företag måste ta till sig av förändringarna för att kunna 

överleva samt konkurrera på marknaden.8 Ökningen av internetanvändandet har även en inverkan 

på företagens samt konsumenternas inställningar gentemot försäljningskanaler. Konsumenternas 

användande av försäljningskanalerna har därför en tung vägande betydelse för företagen. 

Konsumenterna kan välja mellan försäljningskanalerna fysisk butik, onlinebutik och en 

kombination av båda i form av en brick and click strategi. Varumärkesuppbyggandet skiljer sig 

inom de olika försäljningskanalerna där företagen måste hänga med utvecklingen för att inte 

hamna på efterkälke.9

                                                          
4 Schramm-Klein, H., Wagner, G., Steinmann, S. & Morschett, D., 2011. The International Review of Retail, 
Distribution and Consumer Research, s. 501-511.

5 Findahl, Olle, ”Svenskarna och internet 2012”, www.iis.se/docs/SOI2012.pdf, 2012-10-17, (hämtad 2014-03-17)
6 Forsberg, Erik, ”E-handeln under 2012”, www.internetstatistik.se/artiklar/e-handeln-under-2012/, 2013-03-14, 
(hämtad 2014-03-22)
7  Ibid
8 Jevons, Colin & Gabbott, Mark. “Trust, Brand Equity and Brand Reality in Internet Business Relationships: An 

Interdisciplinary Approach”, Journal of Marketing Management. Vol. 16, nr. 6 (2000):619-634
9 Ibeh, I. N. Kevin, Ying Luo & Keith Dinnie. “E-branding strategies of internet companies: Some preliminary 

insights from the UK”, Journal of Brand Management. Vol. 12, nr. 5, (2005):355-373
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1.2 Problemdiskussion 

E-handelns framväxt kan medföra mindre försäljning inom den fysiska butiken. En onlinebutik 

medför många fördelar för konsumenterna som en fysisk butik inte gör, såsom tillgängligheten 

dygnet runt, utbudet och bekvämligheten.10 En annan viktig faktor är låga priser som brukar råda 

inom e-handel som modeföretagen kan erbjuda på grund av lägre kostnader. Detta är möjligt 

genom att inte ha en fysisk butik, butikspersonal och andra kostnader som tillkommer med en 

fysisk butik.11 Butikshandel är idag den mest framstående försäljningskanalen, dock växer e-

handeln inom modebranschen i snabb takt. Denna framväxt tyder på stora möjligheter för 

onlineföretag och brick and click strategier i framtiden. Man räknar med att alltfler företag 

kommer att tillämpa e-handel som ett komplement till sina etablerade fysiska butiker och även

etablering inom endast e-handel.12

Förutom alla fördelar som tillkommer med e-handel finns det även ett flertal faktorer som gör det 

fördelaktigt med fysiska butiker inom modebranschen. Fysisk kontakt vid köp av kläder är av 

betydelse för att konsumenterna ska kunna utvärdera en produkt. Storleken, passformen, kvalitén

och utseendet är ett antal faktorer som inte är möjliga att fysiskt undersöka i en onlinebutik.13

Därmed försvåras denna process inom internet-handel då konsumenterna inte kan utvärdera dessa 

faktorer till fullo. Beroendet av fysiska butiker är dock inte i samma grad vid köp av produkter 

som inte kräver fysisk kontakt. Dessa faktorer är därmed inte lika väsentliga vid köp av produkter 

som inte behöver lika utförliga utvärderingar som det behövs med kläder. Hemelektronik och 

böcker är exempel på produkter som inte nödvändningsvis behöver fysiskt undersökas. Detta är 

en av orsakerna till studiens undersökning av just modebranschen då denna bransch kräver fysisk 

                                                          
10 Habit, ”Inför Habit Modebranschens dag: E-handel+fysisk=sant”, tillgänglig: 
www.habit.se/iuware.aspx?pageid=1780&ssoid=160302, 2012-10-16 (hämtad 2014-03-13)

11 Rådmark, Henrik, Rätt väg till lyckad e-handel: en guide för konsumenter och entreprenörer, Stockholms 
stiftelsen för internetinfrastruktur, 2009, tillgänglig: http://bit.ly/1m7ZvNY (hämtad 2014-03-31) 

12 Pwc, “Multikanaler: konsumenterna tar makten när detaljhandeln blir mer tillgänglig”, tillgänglig: 
http://www.pwc.se/sv/detaljhandel/assets/multikanaler-2012-interaktiv.pdf, 08-03-14, (hämtad 2014-03-28)  

13 Ofek, Elie, Zsolt Katona & Miklos Sarvary.“Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the Strategies 
of Multichannel Retailers”, Marketing science. Vol. 30, nr 1. (2011):42-60
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kontakt och mer än bara en informationskälla.14 Denna studie undersöker modebranschen och 

konsumenternas användande av dess olika försäljningskanaler. Den ökade försäljningen inom e-

handel kan bero på många omständigheter och det är av ytterst intresse att undersöka dessa. Det 

finns många faktorer att ta hänsyn till när det kommer till köp av kläder. Vi vill ta reda på hur 

mycket konsumenterna värderar dessa faktorer samt vilken inverkan de har på konsumenternas 

användande av försäljningskanaler.

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka skillnader mellan konsumenter som handlar i fysiska butiker, 

onlinebutiker samt inom brick and click. Studien ämnar att ta reda konsumenternas 

shoppingvanor inom försäljningskanalerna samt vilka faktorer som påverkar dessa. 

                                                          
14 Habit, ”Inför Habit Modebranschens dag: E-handel+fysisk=sant”, tillgänglig: 
www.habit.se/iuware.aspx?pageid=1780&ssoid=160302, 2012-10-16 (hämtad 2014-03-13)
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FYSISKA BUTIKER

ONLINE BUTIKER

FIGUR 1 FÖRSÄLJNINGSKANALER

2. Teori 
______________________________________________________________________________

Detta avsnitt inleds med en presentation och diskussion kring teorier om försäljningskanaler. 

Försäljningskanalerna är uppdelade efter fysisk butik, onlinebutik och brick and click. Inom 

dessa kanaler diskuteras fördelar och nackdelar, för konsumenterna, inom respektive kanal. 

Vidare följer en presentation av consumer buying process, som innehåller fem steg som kunden 

genomgår vid en köpprocess. Dessa fem steg består av identifiering av behov, 

informationssökning, utvärdering av alternativ, köpprocess och efterköpsbeteende. 

______________________________________________________________________________

2.1 Försäljningskanaler   
I samband med den stora internetframväxten så har alltfler företag valt att etablera

internetbutiker. Detta ökar utmaningen för varumärkesmanagement och man måste satsa på varje 

försäljningskanal för att växa och synas mer. 15

FYSISKA BUTIKER

                                                          

15 Keller, L. Kevin. ”Brand equity management in a Multichannel, Multimedia retail environment”, Journal of 
interactive marketing. Vol. 24, nr 2, (2010):58-70

BRICK AND CLICK
FYSISKA BUTIKER + 

ONLINEBUTIKER
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Brick and click är ett begrepp som används inom forskning vid kombination av 

försäljningskanaler. Det går även att använda sig av begreppet multikanaler16, dock ingår andra 

försäljningskanaler där som inte inkluderas i studien. Vi kommer att diskutera för- och nackdelar 

kring varje försäljningskanal där vi använder oss av försäljningskanalsforskning. Detta kommer 

att ge en klarare bild av företagens strategiska val av försäljningskanaler. 

2.1.1 Fysisk butik

Sharma och Krishnan (2002) beskriver i sin studie kring försäljningskanaler att fysisk 

direktkontakt är en väsentlig fördel med traditionell detaljhandel. Möjligheten att kunna använda 

sig av sina fem sinnen är viktig för konsumenterna. Detta underlättar utvärderingen av produkter

där de kan få en klar och rättvis bild av dem. Kvalitén har en betydande roll för konsumenterna 

där detta är en stor anledning till behovet av att kunna känna och se på plaggen. Även passformen 

och storleken är faktorer som konsumenterna kan känna sig osäkra över och som de har 

möjligheten att undersöka och försäkra sig om i en fysisk butik. Dessa begränsningar som 

medföljer med en onlinebutik skapar osäkerhet över produkten, vilket kan leda till ett byte eller 

återköp som kunde ha undvikits i en fysisk butik. Det är säkrare för kunden, i form av 

beslutsäkerhet, att utföra ett köp i en butik där de kan se exakt hur produkten ser ut och passar.17

Vid eventuella returer eller återköp ser processerna olika ut inom båda försäljningskanalerna. Det 

är mer effektivt att utföra ett byte eller återköp i en fysisk butik, där de får pengarna tillbaka eller

nya varan direkt. Dock ska man först ta sig till butiken. Vid e- handel blir det mer tidskrävande 

och kan medföra kostnader.18

Sharma och Krishnan (2002) anser även att leveranstiden är en av viktigaste faktorerna som anses 

vara en stor fördel i fysiska butiker. Konsumenter får sina produkter direkt vid köpet till skillnad 

från onlinebutiker. Deras undersökning visar att de flesta konsumenter inte gillar att vänta mellan 

                                                          

16 Omta, S. W.F. Onno, Jacques H. Trienekens &George Beers. “Chain and network science: A research 
framework”, Journal on Chain and Network Science. Vol. 1, nr. 1. (2001):1-83

17 Sharma, Arun ; Krishnan, R. “Clicks Only, Clicks and Bricks, and Bricks Only: Are Retail Salespeople an 

Important Factor in Choice?”, Journal of Marketing Management, Vol.18, nr. 3, (2001):317-336
18 Ofek, Elie, Zsolt Katona & Miklos Sarvary.“Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the Strategies 

of Multichannel Retailers”, Marketing science. Vol. 30, nr 1. (2011):42-60
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inköp och leverans då de söker omedelbar tillfredsställelse.19

I en fysisk butik finns även möjligheten till kontantbetalning och sociala upplevelser. En annan 

viktig fördel är servicen där konsumenterna får hjälp och råd av personalen, vilket onlinebutiker 

inte erbjuder i samma grad. Säljare kan skapa miljöer och erbjuda tjänster som påverkar 

varumärkets image. Exempel på butiker där servicen är mycket uppskattad och en betydande del 

av varumärket är Nordström och The Container store.20 När konsumenterna upplever en stor 

variation i utbudet och är osäker på köpet, blir personalen och fysisk kontakt med produkterna 

viktiga. Fysiska butiker har en fördel över internetbutiker då de kan utnyttja sina befintliga 

tillgångar såsom säljare, service och stark marknadsföring.

2.1.2 Online butik 

Det har tidigare diskuterats att etablering av endast onlinebutiker som försäljningskanal kan 

försvåra det för konsumenterna beträffande utvärdering av passform och utseende. Således är det 

mycket väsentligt för dessa modeföretag att utveckla tekniken och öka kreativiteten med sina 

utformningskomponenter. Detta för att kompensera för begränsningarna och göra det lättare vid

konsumenternas utvärdering av produkter.21 Ofek et al. (2011) har i sin studie visat att återköp 

inom e-handel är mycket högre än inom traditionell detaljhandel där andelen återköp ligger på 8,7 

% för fysiska butiker och mellan 18-35 % inom e-handel.22 Som det har tidigare nämnts kan 

returer och återköp bli mer omständliga vid internet-handel. Kunden skickar först tillbaka 

produkten via posten och sedan inväntar tills produkten har kommit fram till destinationen samt 

registreras, och får därefter sitt byte eller sina pengar tillbaka. Risken för returer blir därmed lägre 

om konsumenten får möjligheten till en sådan utförlig utvärdering som möjlig. 

Det växande intresset för e-handel beror på de många fördelarna, för både företag och 

                                                          
19 Sharma, Arun ; Krishnan, R. “Clicks Only, Clicks and Bricks, and Bricks Only: Are Retail Salespeople an 

Important Factor in Choice?”, Journal of Marketing Management, Vol.18, nr. 3, (2001):317-336
20Ibid, s. 319
21 Sharma, Arun ; Krishnan, R. “Clicks Only, Clicks and Bricks, and Bricks Only: Are Retail Salespeople an 
Important Factor in Choice?”, Journal of Marketing Management, Vol.18, nr. 3, (2001):317-336

22 Ofek, Elie, Zsolt Katona & Miklos Sarvary.“Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the Strategies 
of Multichannel Retailers”, Marketing science. Vol. 30, nr 1. (2011):42-60
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konsumenter, som förekommer inom e-handel. Elektroniska butiker medför fördelar som inte går 

att få inom traditionell detaljhandel. En av dessa är utbudet som är betydligt mycket större på 

nätet. Detta bidrar till en större överblick över produkter och möjligheten att kunna jämföra priser 

och produkter i en större utsträckning. Vidare är onlinebutiker verksamma dygnet runt vilket 

gynnar konsumenterna där de får en ökad tillgänglighet. Detta leder även till en bekvämlighet 

som är mycket uppskattad av konsumenterna. Vid tidsbrist eller oförmåga att ta sig till en fysisk 

butik kan det vara bekvämare att klicka hem produkterna istället. Konsumenterna får dessutom

möjligheten att ta ett mer genomtänkt beslut där de får mer tid på sig att bestämma sig och kan ta 

ett beslut vid ett senare tillfälle.23 Onlineföretag minskar på sina fasta kostnader genom att inte 

etablera sig fysiskt nära sina konsumenter och inte ha behovet av försäljningspersonal. Detta ger 

dem möjligheten att erbjuda lägre försäljningspriser, vilket är uppskattad av konsumenterna.24

På internet använder sig marknadsförare av konsumenternas tidigare köpbeteenden för att 

skräddarsy erbjudanden för kunderna. Dessa data erhålls från de webbplatser som kunderna 

besöker, information som kunderna får och tidigare inköpsbeteenden. Den skräddarsydda

kommunikationen och erbjudanden kan ges till kunder via deras egna hemsidor eller via e-post.

När det kommer till marknadsföringen i en fysisk butik, har de geografiska platserna varit 

avgörande för framgång. Internet minskar lite av de lokaliseringsfördelar som modeföretag tar del 

av. Företagen kan använda sig av internet för att informera kunder, kommunicera med kunder 

och erbjuda kundservice utan att ha fysisk närvaro. Internet är en ny era med "direkt information” 

där företag skapar webbsidor och kommunicerar direkt med kunder baserat på deras behov.25

2.1.3 Brick and click 

Den stora tillväxten av internet och expansionen av dess användning har lett till att de 

traditionella detaljhandelsföretagen har integrerat en brick and click- strategi. Det är en 

                                                          
23 Sharma, Arun ; Krishnan, R. “Clicks Only, Clicks and Bricks, and Bricks Only: Are Retail Salespeople an 
Important Factor in Choice?”, Journal of Marketing Management, Vol.18, nr. 3, (2001):317-336

24 Rådmark, Henrik, Rätt väg till lyckad e-handel: en guide för konsumenter och entreprenörer, Stockholms stiftelse 
för internetinfrastruktur, 2009, tillgänglig: http://bit.ly/1m7ZvNY (hämtad 2014-03-31) 

25 Ibid, s. 320
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kombination av fysisk-och online-butik.26 Redan etablerade fysiska butiker med ett välkänt 

varumärke kan med fördel införa denna strategi. Denna kombination medför att kanalerna kan 

komplettera varandra och överkomma de enskilda brister som de har och därmed öka 

tillfredställelsen hos konsumenten.27Enligt Ofek et al. (2011) kan vinsten minskas hos 

modeföretag då de väljer att etablera sig online när differentieringen på marknaden mellan 

konkurrerande företag är låg. Som en konsekvens av denna etablering kan vinsten minska ifall 

konsumenter utforskar produkterna på nätet för att sedan införskaffa sig dessa produkter i fysiska 

butiker där konkurrerande företag kan ha lägre priser.28Varje försäljningskanal måste vara unik 

och hanteras enskilt för att kunna uppnå en maximal försäljning och hantera eventuella effekter 

med anknytning till fler kanaler. Det finns dessutom svåra variabler som kombinerade 

försäljningskanaler måste handskas med. Det kan vara allt från stor lagerhantering och 

integration, med olika konsumenter och leverantörer, till logistikhantering.29

Ofek et al. (2011) beskriver vidare att strategiska beslut måste belysas utifrån ett flertal

perspektiv, främst vid en expansion där etablering av en till försäljningskanal sker. Det finns

faktorer att ta hänsyn till för att kunna nå framgång med en brick and click strategi. När det 

kommer till priser ska det sättas så att det är gynnsamt för konsumenterna att handla via nätet.30

Konsumenterna måste lockas till internetbutiken trots att modeföretaget har en fysisk butik 

tillgänglig. Här spelar tidigare nämnda faktorer in som kan driva kunden till internetbutiken. Det 

kan exempelvis vara tillgängligheten eller utbudet som konsumenterna är ute efter och som är en 

                                                          

26 Fernández-Sabiote, Estela ; Román, Sergio. ”Adding clicks to bricks: A study of the consequences on customer 
loyalty in a service context”, Electronic commerce research and application. Vol. 11, (2012):36-48

27 Zhang, Jie , Farris, Paul W, Irvin, John W, Kushwaha, Tarun , Steenburgh, Thomas J, Weitz, Barton A. 
“Crafting Integrated Multichannel Retailing Strategies”, Journal of Interactive Marketing, Vol.24 nr. 2 (2010):168-
180

28 Ofek, Elie, Zsolt Katona & Miklos Sarvary.“Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the Strategies 
of Multichannel Retailers”, Marketing science. Vol. 30, nr 1. (2011):42-60

29 Zhang, Jie , Farris, Paul W, Irvin, John W, Kushwaha, Tarun , Steenburgh, Thomas J, Weitz, Barton A. 
“Crafting Integrated Multichannel Retailing Strategies”, Journal of Interactive Marketing, Vol.24 nr. 2 (2010):168-
180

30 Ofek, Elie, Zsolt Katona & Miklos Sarvary.“Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the Strategies 

of Multichannel Retailers”, Marketing science. Vol. 30, nr 1. (2011):42-60
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prioritering hos dem.31Vidare måste företag hitta en balans mellan försäljningsmängden i vardera 

försäljningskanal och anpassa sig efter det. Ifall försäljningen skulle komma att vara mer i 

företagets onlinebutik, ska åtgärder som minskning av personal tas. Utvidgandet av ett nytt 

marknadssegment kan innebära kostnadseffektivisering samt vinstreducering för modeföretag. 

Det sistnämnda kan härledas till det som har tidigare nämnts om konsumenter som väljer att 

inhämta information och kunskap om produkter online för att sedan införskaffa liknande 

produkter från konkurrenternas fysiska butiker. Kostnadseffektivisering kan hämtas hem för 

modeföretaget då behovet av service och personal i butiker minskar i samband med etablerade 

onlinebutiker. Användningen av försäljningskanaler baseras på samspelet mellan pris, produkt, 

plats och påverkan. Det är viktigt för modeföretagen att ha kunskapen om vilken 

marknadsstrategi som gynnar företagen mest.32

Sammanfattningsvis pekar forskningen på att brick and click är mest fördelaktigt eftersom 

respektive försäljningskanal kompletterar varandra och kan nå en högre tillfredsställelse hos 

konsumenten. Det tillkommer fortfarande nackdelar då företag exempelvis måste anpassa sina 

strategier för två individuella försäljningskanaler.33 Från konsumenternas perspektiv erbjuds dem 

fler valmöjligheter till användningen av försäljningskanaler. 

                                                          
31 Sharma, Arun ; Krishnan, R. “Clicks Only, Clicks and Bricks, and Bricks Only: Are Retail Salespeople an 
Important Factor in Choice?”, Journal of Marketing Management, Vol.18, nr. 3, (2001):317-336

32 Ofek, Elie, Zsolt Katona & Miklos Sarvary.“Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the Strategies 
of Multichannel Retailers”, Marketing science. Vol. 30, nr 1. (2011):42-60

33Zhang, Jie , Farris, Paul W, Irvin, John W, Kushwaha, Tarun , Steenburgh, Thomas J, Weitz, Barton A. 
“Crafting Integrated Multichannel Retailing Strategies”, Journal of Interactive Marketing, Vol.24 nr. 2 (2010):168-
180
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2.2 Consumer Buying Process

The Consumer Buying Process beskriver processen som konsumenten går igenom vid ett köp. 

Det är väsentligt för säljare att förstå konsumentens köpprocess. Detta ger företagen möjligheten 

att anpassa sina strategier därefter. Denna process har blivit tolkad av många forskare genom 

åren, då dessa fem stadier är ett bra sätt att utvärdera kundernas köpprocess. Köpprocessen

introducerades först av John Dewey 1910. Denna teori är en bra grund för att förstå 

konsumenternas köpbeteende och hur hela processen går till för att lättare kunna utforma 

enkäterna och utvärdera resultaten av dessa. 34

FIGUR 2 THE BUYING DECISION PROCESS, KOTLER, MARKETING MANAGEMENT S. 166

2.2.1. Identifiering av behov

I den första fasen upptäcker konsumenten ett behov som ska tillfredsställas. Identifieringen hos 

en konsument orsakas vid igenkännandet av otillfredsställda behov. Detta sker när exempelvis 

konsumenten är i behov av en viss produkt eller klädsel för ett speciellt tillfälle. Identifieringen

                                                          

34 Gordon C. Bruner II, Richard J. Pomazal. “Problem recognition: The crucial first stage of the consumer decision 

process”, Journal of Services Marketing. Vol. 2, nr 3
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sker när konsumenten känner igen en tillräcklig stor skillnad mellan det som uppfattas som det 

önskade läget och vad som uppfattas som de faktiska förhållandena. Om denna skillnad inte är 

tillräcklig signifikant, blir konsumenten mindre motiverad att hitta en lösning på sitt problem. Det 

krävs att företagen, genom differentiering och innovation, skapar en tillräcklig signifikant 

skillnad som bidrar till att konsumenten alltid vill ha en bättre metod för sin tillfredställning av 

behov. 

Ett behov kan triggas av inre stimuli eller yttre stimuli såsom reklam eller ’word of mouth’. Inre 

stimuli kan vara hunger eller törst. När det kommer till yttre stimuli, är det något som 

marknadsförarna har en större inverkan på. Exempelvis när en konsument ska flytta från en varm 

miljö till en kallare miljö, kan de inte ha insett att de behöver en varmare jacka förrän de ser 

reklam för det, vilket triggar ett behov hos dem. Det är av betydelse för företagen att igenkänna 

de omständigheter som kan trigga behovet hos en konsument.  Detta kan de göra genom 

insamling av information från konsumenter, där de kan identifiera dem mest frekventa 

stimulanserna som skapar intresse för en produktkategori. Denna fas är oftast uppfattad som det 

viktigaste steget i konsumentens beslutsprocess då identifiering av ett behov är väsentlig för att 

ett köp ska kunna äga rum.35

2.2.2. Informationssökning 

Efter att ha identifierat ett problem kommer nästa steg där konsumenten gör en 

informationssökning för att få fram olika alternativ att välja mellan. Vid informationssökningen 

kan konsumenten använda sig av intern sökning och extern sökning. Intern sökning innebär 

konsumentens nyttjande av befintliga attityder för att kunna identifiera och utvärdera alternativa 

lösningar. Konsumenten identifierar relevanta utvärderingskriterier som bygger på tidigare 

erfarenheter. Med detta menas att man söker i minnet efter tidigare erfarenheter och kunskap om

produkten. Vid extern utvärdering använder sig konsumenten olika källor av extern information 

som exempelvis massmedia, personliga källor och marknadsdominerande källor såsom reklam i 

                                                          

35 Gordon C. Bruner II, Richard J. Pomazal. “Problem recognition: The crucial first stage of the consumer decision 
process”, Journal of Services Marketing. Vol. 5, nr 3 pp. 53-63
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tidningar, butiker med mera. Det kan vara allt från erfarenheter och information från familj och 

vänner till annonser och försäljare Denna process är till för att konsumenten ska ha flera olika 

alternativ att välja mellan vid lösningen av upplevda problem. Dessa söker man då det interna 

inte räcker till, där även varumärkets roll spelar in. Egenskaper och attribut granskas och vägs 

samman efter konsumentens önskvärdhet. Detta steg hjälper således konsumenten att identifiera 

och utvärdera informationskällor relaterade till centrala köpbeslut. 36

2.2.3. Utvärdering av alternativ

När konsumenterna har fått tillräckligt med information kan de utvärdera olika produkter och 

varumärken för att göra en avvägning av de olika alternativen. Kriterier som används vid

utvärderingen kan variera sig från kriterier som används vid slutliga valet. Exempelvis kan 

konsumenten, vid utvärderingen, använda sig av valkriterier baserat på priset för en produkt.

Denne kan sedan avsluta köpet med val av en produkt baserad på dess kvalité. Vidare kan 

kriterierna som konsumenter använder sig av vara irrationella eller rationella. Kriterierna kan 

vara baserade på pris, tillgänglighet, färg, kvalité eller begär. De jämför exempelvis priset med 

hur pass användbar produkten är och värderar den efter dessa egenskaper. Produkten värderas 

efter hur ofta den kommer till användning och hur stor av en investering det är. Denna process 

sker i en fysisk butik eller via internet. Konsumenten kan även genomföra ett impulsköp där 

ingen vidare eftertanke krävs.37

Två faktorer som influerar magnituden av denna process är konsumentens attityd och 

engagemang. När konsumenten exempelvis har en positiv attityd och ett högt engagemang, 

kommer denne att utvärdera fler företag eller varumärken. När konsumenten har ett lågt

engagemang, kommer endast ett företag eller varumärke att utvärderas. Konsumenten söker efter 

                                                          

36 Gordon C. Bruner II, Richard J. Pomazal. “Problem recognition: The crucial first stage of the consumer decision 
process”, Journal of Services Marketing. Vol. 2, nr 3

37 Engel, James F., Blackwell, Roger D., and Kollat, David T. “Consumer Behavior”, Journal of Advertising, Vol. 8, 

nr. 1, (1979):52-63
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det som har förmågan att leverera fördelarna som de eftersträvar. Låg engagemangsprodukter 

kännetecknas av mindre medvetenhet kring köpen och upprepade köp. De är inte särskilt dyra 

och köps frekvent. Dessa produkter medför mindre kostnader och risker där konsumenterna 

spenderar mindre tid och kraft på sådana beslut. När kunderna är tillräcklig kunniga om en 

produkt, tar de ett köpbeslut. Även ifall de bara är medvetna om varumärket, kan det leda till 

köp.38

2.2.4. Köpprocess 

I det näst sista steget tar köpet plats där inköpsprocessen är kundens interaktion i butiksmiljön. 

Inköpsprocessens beteende kan utlösas av två händelser. Det första kan vara problemorienterad i 

den meningen att konsumenten besöker en butik i syfte att köpa en produkt eller tjänst som löser

uppfattade problem. Det kan även röra sig om andra faktorer, såsom begäret att komma ut ur 

huset och lusten av att komma bort från omgivningen, som kan motivera ett besök till en butik. 

Efter ett köpbeslut finns det olika tillvägagångssätt till anskaffning av en produkt. Det kan röra 

sig om rutinköp, vilket är något som sker regelbundet eller vanemässigt. Vid köp av en produkt 

som är ett speciellt köp eller är till för ett visst förhållande, är det inte rutinmässigt. Då måste 

konsumenterna bli mer involverade i beslutstagandet så att de gör ett medvetet köp som ska 

tillfredsställa deras behov.39

Enligt Philip Kotler (2009) kan sista köpbeslutet avbrytas av faktorer såsom negativ feedback 

från andra konsumenter beroende på graden av hur väl de tar emot det. Exempelvis kan 

konsumenten välja ut en produkt efter de föregående stegen för att sedan ändra sig efter ett 

negativt omdöme från kompisen som redan har testat produkten. Vidare kan beslutet störas av 

oförutsedda händelser som förlust av arbete eller flytt. Efter köpet finns det dock generösa 

återköpsregler som funkar som motverkan av eventuella negativa känslor.40

                                                          
38 Ibid

39 Engel, James F., Blackwell, Roger D., and Kollat, David T. “Consumer Behavior”, Journal of Advertising, Vol. 8, 
nr. 1, (1979):52-63

40 Kotler, Philip. och Keller, Kevin Lane. Marketing management. New York: Pearson Education, 2012



15

2.2.5. Efterköpsbeteende

Efter ett köp utvärderar konsumenten produkten efter hur väl behovsproblemet är löst. Här avgörs 

huruvida produkten når upp till tidigare förväntningar och ifall det tillfälliga behovet 

tillfredsställdes. Kunden kan uppleva kognitiv dissonans vilket är en osäkerhet över sitt köp. Det 

kan bero på att det har varit för kostsam eller att man inte kan ångra sig. Detta upplevs vid de lite 

mer dyrare köpen. Då kan företagen erbjuda garantier eller reparationer.

Kort sagt så kommer konsumenten att jämföra produkter med sina tidigare förväntningar och 

antingen bli nöjd eller missnöjd. Detta kan i hög grad påverka beslutsprocessen för framtida

inköp från samma företag och försäljningskanaler. Detta har en särskild påverkan på 

informationssökningssteget och utvärderingssteget. Således är detta steg avgörande för att behålla 

kunder. En nöjd kund kan det resultera i varumärkeslojalitet och leda till att konsumenten hoppar 

över vissa föregående faser. Vid förutsättningen av att antingen vara nöjd eller missnöjd, är det 

vanligt för konsumenterna att distribuera sina positiva samt negativa omdömen om produkten. 

Detta sker via recensioner på websidor, sociala medier eller via ’word of mouth’. Följaktligen är 

det av betydelse för företag att sträva efter att ha positiv efterköpskommunikation i syfte att 

engagera kunderna och göra processen så effektiv som möjligt.41

                                                          
41 John Dewey, ‘How we Think’ 
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3. Metod 
______________________________________________________________________________

I följande avsnitt beskrivs vilken metod som används i studien. Därefter följer en presentation av 

population och urval samt en beskrivning av enkätens utformning. Avsnittet avslutas med 

diskussioner kring primär- och sekundärdata samt reliabilitet- och validitet. 

______________________________________________________________________________

3.1 Metodval

Enligt Bryman och Bell (2013) kan en undersökning bestå av en kvalitativ eller kvantitativ 

ansats. Studiens tillvägagångssätt avgör vad för sorts studie det är och vad studien ämnar att 

undersöka. Den kvantitativa undersökningen styrs av teoretiska frågeställningar med en 

strukturerad undersökningsmetod på förhand. Det kvantitativa resultatet ges i form av 

kvantifierbar data medan den kvalitativa studien går in mer på djupet och ämnas till att ge en 

ökad förståelse.42 Denna studie använder sig av en kvantitativ ansats vid insamling av empirisk 

data.43 Detta sker i form av en enkätundersökning där frågeformuläret utformas efter relevanta

teorier. 

Med en kvantitativ metodval ämnar studien till att nå ut till en större kundgrupp för att få ett 

mer generaliserbart resultat. Detta anses lämpligt då detaljhandel inom modebranschen är ett 

brett område där köpvanorna kan skilja sig mycket bland konsumenterna. Statistiska metoder 

gör det sannolikare att få en struktur och tydliga mönster i resultaten. En stor mängd 

kvantifierbar data påvisar tydligare skillnader på resultaten där jämförelse av de olika kanalerna 

kan utföras lättare och mer precis. Detta underlättar i sin tur vid analyseringar och slutsatser

kring resultaten. Resultaten sammanfattas statistiskt i form av diagram där det sker 

analyseringar och jämförelser. I diagrammen delas respondenterna upp efter dem som handlar 

inom båda försäljningskanalerna och dem som endast handlar i en av kanalerna. Detta för att 

påvisa tydliga skillnader i konsumenternas shoppingvanor inom de olika försäljningskanalerna. 

                                                          
42 Bryman, Alan och Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber: Stockholm, 2013

43 Nationalencyklopedin, ”Kvantitativ metod”, http://www.ne.se/kvantitativ-metod, (hämtad 2014-03-16)
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3.2 Population och urval

I en statistik undersökning anges målpopulationen för en beskrivning av de respondenter som 

studien avser. Denna undersökning grundas på en målpopulation som består av kvinnor i 

åldersgruppen 15-35. Vid enkätundersökningen delas åldersgruppen in i två grupper vilket bidrar 

till en jämnare uppdelning av åldrarna. Dessa kundgrupper uppfattas att vara aktiva inom 

modevärlden samt är insatta i dagens teknologi. Kvinnor har i allmänhet större modeintresse och 

åldersgruppen täcker en stor kundgrupp som anses vara aktiva inom modebranschen.

Respondenterna väljs ut genom ett bekvämlighetsurval där 150 respondenter deltar. Detta medför 

en lättillgänglighet av våra respondenter där de väljs ut slumpmässigt. Storleken för urvalet tas 

med hänsyn till faktorer som tidsåtgång och kostnader.44 Undersökningen genomförs i 

Stockholms innerstad under april månad.

Enkätundersökningen inriktar sig på modebranschen i form av kläder.  Kläder är en sådan 

betydande och central del av modebranschen, vilket gör det till en betydelsefull marknad att 

undersöka. Kläder är dessutom en del av modebranschen som alla människor med olika 

bakgrund, intressen och åldersgrupper handlar. Det är en bred marknad med många olika sorters 

kunder som underlättar urvalet. 

3.3 Enkätutformning

Enkätfrågorna utgås från att utformas så tydligt och strukturerat som möjligt för att minska 

eventuella tolkningssvårigheter som kan uppstå hos respondenterna. Det avses att uppfattningen 

av frågorna och svarsalternativen ska vara lika hos samtliga respondenter. Enkäten består av 

sammanlagt 16 frågor, varav 10 stycken har identiska svarsalternativ med en femgradig 

likertskala. Likertskala är till för respondenternas värdering av ett påstående. Bredvid varje siffra 

finns det ett ord som beskriver hur graden uppfattas så att det tolkas likadant för alla samt att det

blir lättare att bedöma vid analyseringen. Alternativ 1 står för oviktigt, alternativ 2 står för mindre 

viktigt, alternativ 3 står för spelar ingen roll, alternativ 4 står för viktigt och alternativ 5 står för 

avgörande. 

                                                          
44 Bryman, Alan och Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber: Stockholm, 2013
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3.4 Primär- och sekundärkällor

Sekundärdata är redan befintlig information som är sammanställd och dokumenterad av andra än 

uppsatsförfattarna.45 Sekundärdata har en bra användning vid studiens bakgrund, förståelse och 

tolkning.46 Fördelar med sekundärdata är att den är lättillgänglig och det finns ett stort utbud av 

källor att använda. Detta sparar mer tid åt insamlingen och analyseringen av primärdata. Dock är 

den data inte helt anpassad till den egna studien. Sekundärdata som används inom denna studie är

vetenskapliga artiklar inom försäljningskanaler samt väletablerad litteratur och elektroniska 

källor. Sökmotorer som används är bland annat Libris, SöderScholar och GoogleScholar. 

Insamlad data tillämpas främst vid problemdiskussion, metod och analysering av resultat. 

Eftersom studien fokuserar på försäljningskanaler inom modebranschen, består den av

vetenskapliga artiklar från Sharma och Krishnan (2002) samt Ofek et al. (2011). Studien tar även 

hjälp av teorier kring consumer buying process som först introduceras av John Dewey (1910). 

Primärdata är data insamlad av forskaren själv till den egna undersökningen i studien.47 Fördelar 

med primärdata är att insamlad data och informationen är anpassade efter och fokuserade på den 

egna studien. Nackdelar kan vara att det är kostsam och tidskrävande att samla in. Dock är det 

nödvändigt för att kunna genomföra studien och skapa ett forskningsbidrag.48 Data till 

undersökningen är insamlad genom en enkätundersökning baserad på teorier från sekundärdata. 

                                                          
45 Lundahl, U. och P. Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur, 1999

46 Rienecker & Stray Jörgensen. Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber, 2008, s.136

47 Ibid, s. 137

48 Bryman, Alan och Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber: Stockholm, 2013
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3.5 Reliabilitet och Validitet 

Validiteten av en undersökning ska uppnå överensstämmelse mellan teori och empiri, ifall

enkätfrågorna mäter det de är avsedda att mäta.49 Dock är verkligheten holistisk och förändras 

jämt vilket gör att överensstämmelsen mellan insamlad information och den verklighet som den 

har tagits från svårt att påvisa.50 För att säkra en hög validitet har vi valt att ställa alla 

respondenter samma frågor. Bryman och Bell (2013) använder sig i högsta grad av 

”begreppsvaliditet” när det kommer till den kvantitativa forskningen. Det är därför viktigt att 

frågorna har koppling till teorier kring försäljningskanaler. Vi söker att undersöka vilka faktorer 

som påverkar konsumenternas användande av försäljningskanaler. För att uppnå detta ställs 

frågor som har en stark koppling till teorierna som används i studien. 

Reliabilitet har i syfte att visa hur pålitliga mätvärdena i en undersökning är. Det ska kunna gå 

att testa urvalet eller empirin genom att upprepa undersökningen. Med detta ska man dock

bedöma och ta hänsyn till omvärldsfaktorer och andra tillfälligheter som kan påverka 

resultaten.51. För att tillförsäkra reliabiliteten är vi objektiva vid empirisammanställningen samt 

vid tolkningen av resultaten. 

3.6 Metoddiskussion 

Denna studie tar hänsyn till antal respondenter som deltar i undersökningen. Därmed läggs ingen 

vikt på små procentuella skillnader bland respondenternas svar. Fokusen ligger istället ligger på

framstående skillnader där slutsatser kan dras. Detta för att lyfta fram och tydliggöra de viktigaste 

aspekterna i resultaten. 

                                                          
49 Körner, S. och L. Wahlgren. Statistiska metoder. 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2005

50 Andersen 1998:85, 177 

51 Bryman, Alan och Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber: Stockholm, 2013
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I följande avsnitt presenteras resulta

Majoriteten av det empiriska innehållet är uppdelat efter respondenter som handlar inom båda 

kanalerna, brick and click, och re

analysering genomförs med hjälp av d

studien. Avsnittet är uppdelat efter f

process. 

___________________________________________________________________________

4.1 Försäljningskanaler 

Enkäten består av totalt 150 svar från kvinnor 

åldersgruppen 15-25 och 44 % i åldersgruppen
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Analys 
___________________________________________________________________________

de avsnitt presenteras resultaten av enkätundersökningen samt en analys kring detta

av det empiriska innehållet är uppdelat efter respondenter som handlar inom båda 

kanalerna, brick and click, och respondenter som endast handlar i en fysisk butik

med hjälp av den teoretiska referensramen som ligger till grund för 

efter försäljningskanalerna samt de fem stegen i consumer b

___________________________________________________________________________

Försäljningskanaler 

Enkäten består av totalt 150 svar från kvinnor i åldrarna 15-35. Enkäten besvarades av 56 % 

och 44 % i åldersgruppen 26-35. 
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Enkätundersökningen inleds med kategorivariabler där respondenterna får svara på vilken 

sysselsättning de har. Diagrammet visar att att majoriteten, 35 %, har heltidsarbete, 25 % har 

deltidsarbete och 22 % är studerande. 15 % av respondenterna är arbetslösa och minoriteten, 3 %,

är sjukskrivna. 

FIGUR 4 HUR OFTA RESPONDENTERNA HANDLAR KLÄDER I EN FYSISK SAMT ONLINEBUTIK

Övre diagam demonstrerar hur ofta respondenterna handlar i en fysisk butik samt onlinebutik. 

Det visar sig att 25 % av respondenterna aldrig handlar i en onlinebutik medan samtliga

respondenter handlar i en fysisk butik. Det föreligger även framstående skillnader gällande hur 

ofta respondenterna handlar i respektive butik, där det handlas mycket frekventare i fysiska

butiker. I en fysisk butik handlar majoriteten, 47.5 %, kläder en gång i månaden där andelen för 

e-handlare ligger på endast 17.5 %. I en onlinebutik handlar majoriteten, 40 %, kläder en gång 

per halvår där andelen för traditionella detaljhadlare ligger på endast 10 %. Resultaten bekräftar 

den fysiska butikens maktposition inom modebranschen. Dock demonstrerar dessa siffror e-

handels betydelse inom modebranschen. Hela 75 % av respondenterna handlar kläder via nätet 

även om det inte sker lika ofta som i en fysisk butik. Detta är höga siffror vilket tolkas som att

shopping av kläder inom e-handel är framstående. 
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4.1.1 Fysisk butik 

Diagrammen framöver är uppdelade i två grupper, brick and click gruppen, där alla respondenter 

ingår, och fysiska gruppen, där traditionella detaljhandlare som endast handlar i fysiska butiker

ingår. Dessa två jämförs med varandra i diagrammen så att eventuella skillnader samt likheter 

kan skildras. 

FIGUR 5 VILKA FAKTORER SOM ÄR VIKTIGAST NÄR RESPONDENTERNA HANDLAR KLÄDER

Enligt denna undersökning är upplevelsen och servicen den viktigaste faktorn för traditionella 

detaljhandlare där 27 % valde detta. Detta uppvisar den betydande påverkan som butiksmiljön 

och personalen egentligen har på konsumenterna. De vill kunna få hjälp och råd på plats samt 

befinna sig i en butiksmiljö. En fysisk butik erbjuder sociala upplevelser och umgänge med 

vännerna eller familjen. Ett besök i butiken kan vara något kunden gör för upplevelsens skull som 

sedan leder till ett köp. Fördelen med en sådan försäljningskanal är således att upplevelsen och 

servicen kan bidra till ett köp även om konsumenten inte skulle ha haft det i åtanken. Denna 

faktor är inte möjlig att kompensera för eller tillföra i en onlinebutik med hjälp av teknologin. Det 

är en av de brister som inte är möjlig att förändra på utan att etablera en ny försäljningskanal. Det 

är väsentligt för fysiska butiker att ha kunder som föredrar dessa aspekter vid shopping av kläder, 

då de drar nytta av oplanerade och spontana köp. Oplanerade köp kan även ske vid internet-

handel där konsumenterna kikar på olika plagg för att det är enkelt och bekvämt. Dock spelar 
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andra faktorer in, vilket kommer att diskuteras utförligare längre fram, som kan avbryta

köpprocessen eller förlänga den.

FIGUR 6 GRADERING AV HUT VIKTIG SERVICEN/UPPLEVELSEN ÄR NÄR RESPONDENTERNA HANDLAR KLÄDER

Vidare uppvisar övre diagram att hela 60 % av traditionella detaljhandlare finner servicen och 

upplevelsen viktig medan 30 % inom brick and click anser detta. Bland de som handlar inom 

båda försäljningskanalerna anser endast 13 % detta som en av de viktigaste faktorerna. Servicen 

och upplevelsen uppfattas, som tidigare nämnt, att upplevas bäst i en fysisk butik med personal.

Vid service på nätet krävs det ett aktivt agerande från kundens sida, vid behov av hjälp, i form av 

utskick av mail eller ett samtal där svaret kan dröja. Respondenternas resultat styrker därmed 

Sharma och Krishnans (2002) teori om väsentligheten av service och upplevelse för 

konsumenterna.52 Dessa faktorer kan ha en avgörande roll på konsumenternas shoppingvanor 

inom försäljningskanalerna. Detta är för att konsumenterna som anser servicen och upplevelsen 

som den viktigaste faktorn, är dem som endast handlar i en fysisk butik. Således kan denna faktor 

mycket väl vara orsaken till varför de handlar i en fysisk butik och aldrig via nätet. 

Förutom servicen och upplevelsen visar undersökningen att 19.2 % av den fysiska gruppen

föredrar kvalitén, priset och passformen lika mycket på andra plats. Som det tidigare har tagits 

                                                          
52 Sharma, Arun ; Krishnan, R. “Clicks Only, Clicks and Bricks, and Bricks Only: Are Retail Salespeople an 

Important Factor in Choice?”, Journal of Marketing Management, Vol.18, nr. 3, (2001):317-336
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upp, utvärderas kvalitén bäst vid fysisk kontakt och utseendet uppfattas mer utförligt i 

verkligheten. Respondenterna som handlar inom båda kanalerna anser inte kvalitén vara lika 

viktig där 13 % valde detta. Detta tyder på att respondenterna som värderar kvalitén mindre är 

dem som även handlar kläder via nätet där kvalitén inte bedöms bäst. 

FIGUR 7 GRADERING AV HUR VIKTIG KVALITÉN ÄR NÄR RESPONDENTERNA HANDLAR KLÄDER

Respondenterna fick rangordna hur viktig de anser kvalitén vara. Resultatet visar att kvalitén 

uppfattas som viktig hos 75 % av de som aldrig handlar på internet och 42.5 % av de som handlar 

inom båda kanalerna. Resultaten tyder således på att kvalitén anses vara av större betydelse för 

den fysiska gruppen. Förutom att de utgör högst andel som anser kvalitén vara viktig, anser även 

ingen av dessa att kvalitén är oviktig eller mindre viktig. Detta uppfattas som att den fysiska 

gruppen värderar kvalitén mer och är därmed i större behov av att ha fysisk kontakt med plaggen.

När det kommer till passformen är den viktig för båda grupperna där det skiljer sig åt väldigt lite.

Samtliga respondenter har med passformen bland sina tre främsta val vid svaret på de viktigaste 

faktorerna när de handlar kläder. Det är väldigt essentiellt för kunderna att kunna prova plagget 

och hitta en bra passform innan de tar ett köpbeslut. Detta för att försäkra sig om att det är rätt 

storlek samt att det sitter och ser bra ut på kroppen. 
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FIGUR 8 GRADERING AV HUR VIKTIG PASSFORMEN ÄR NÄR RESPONDENTERNA HANDLAR KLÄDER

Vid graderingen är passformen mer essentiell för traditionella handlare än de respondenter som 

handlar inom båda försäljningskanalerna. Hela 80 % av traditionella detaljhandlare anser 

passformen viktig där 45 % av brick and click respondenter anser detta. Denna uppfattning

bekräftas av figur 5 där passformen är en aning viktigare för traditionella handlare. Dock är 

passformen fortfarande en väsentlig faktor för samtliga respondenter. Även detta är något som 

utvärderas bäst i en fysisk butik.

Priset är ytterligare en faktor som respondenterna är någorlunda enhetliga om där den finns med 

bland respondenternas tre främsta val.

FIGUR 9 GRADERING AV HUR VIKTIGT PRISET ÄR NÄR RESPONDENTERNA HANDLAR KLÄDER
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Figur 9 visar att priset är viktigt för 60 % av de som endast handlar i en fysisk butik och för 45 % 

av de som handlar inom båda kanalerna. Priset är således en aning viktigare för de som endast 

handlar i en fysisk butik vilket även bekräftas av figur 6. Dock är dessa inte tillräckligt 

signifikanta skillnader och det uppfattas som att samtliga respondenter håller med varandra. 

Priset kan i många fall vara lägre vid e-handel, dock är detta fortfarande väsentlig för traditionella 

detaljhandlare. Vi hade förväntat det vara viktigare för e-handlare på grund av lägre priser. Detta 

tyder på att även om priset är en viktig faktor för traditionella detaljhandlare har det inte bidragit 

dem till att börja att börja med e-handel. 

Alla tre faktorer, kvalité, passform och pris, styrker Sharma och Krishnans (2002) teorier om 

faktorer som är väsentliga för konsumenterna vid köp av kläder. Två av dessa utförs bäst i en

fysisk butik då en utvärdering av kvalitén och passformen kräver fysisk kontakt. Priset kan 

däremot vara till fördel inom båda kanalerna. Sharma och Krishnan (2002) tar även upp 

leveranstiden som en av faktorerna som är väsentliga för konsumenterna.53 De menar att 

leveranstiden är väsentlig för kunderna och det är till stor fördel för dem att få varan direkt. Dock 

visar undersökningen att leveranstiden inte är av sådan betydelse för respondenterna då endast 1 

% valde detta. 

4.1.2 Online butik 

Sharma och Krishnan (2002) tar upp komplikationer som kan uppkomma vid utvärdering av 

passform, kvalité och utseende inom e-handel. Dessa faktorer är som tidigare nämnt, väsentliga 

för båda grupperna där det är snäppet viktigare för den fysiska gruppen. Dessa har en påverkan på 

konsumenternas shoppingvanor och deras användande av kanalerna. För att kompensera för 

brister som tidigare har tagits upp, kan modeföretag inom e-handel använda sig av avancerad 

teknologi och visa mer kreativitet med sina utformningskomponenter på hemsidan. Detta bidrar 

till en mer utförlig och verklig framställande av utseendet och färgen på plaggen. Teknologin 

inom e-handels modebransch går idag framåt där det finns möjligheter att kunna se kläder i olika 

                                                          
53 Sharma, Arun ; Krishnan, R. “Clicks Only, Clicks and Bricks, and Bricks Only: Are Retail Salespeople an 

Important Factor in Choice?”, Journal of Marketing Management, Vol.18, nr. 3, (2001):317-336
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vinklar genom rotera bilderna. Det finns även onlinebutiker som använder sig av videoklipp som 

visar modeller bära plaggen. Detta underlättar kundernas granskning av produkter samt är 

behjälplig vid beslutprocessen. När konsumenterna får hem en vara som är lik dess bilder som 

framställs på hemsidan, känner de sig säkrare inför kommande köp från samma butik. Ifall varan

skulle skilja sig mycket från det som framställs på bilder, kan det leda till ett missnöje där de inte

vågar ta samma risk igen. När det kommer till storleken använder sig företag av olika 

storleksguider, vissa mer utförliga än andra. Gällande passformen kan modeföretag satsa på att 

erbjuda så tydliga instruktioner som möjligt, exempelvis att tydligt utge måtten på olika delar av 

kläderna.

En av fördelarna med internetbutiker som Ofek et al. (2011) tar upp i sin studie är det stora 

utbudet som bidrar till en underlättning av en större jämförelseprocess.54 E-handel möjliggör en 

jämförelse av priser samt bedömning av olika plagg i en större utsträckning. 

Enkätundersökningen visar att åsikterna om bredden av utbudet skiljer sig då 13 % av brick and 

click respondenter anser det som en av de viktigaste faktorerna medan inga av traditionella 

detaljhandlare anser detta. Sålunda är de respondenter som inte är intresserade av utbudet, dem 

som aldrig handlar online. Dem som använder sig av e-handel och anser utbudet vara viktigt, kan 

det vara en av orsakerna till denna användning. 

                                                          
54 Ofek, Elie, Zsolt Katona & Miklos Sarvary.“Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the Strategies 

of Multichannel Retailers”, Marketing science. Vol. 30, nr 1. (2011):42-60
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FIGUR 10 GRADERING AV HUR VIKTIG BREDDEN AV UTBUDET ÄR NÄR RESPONDENTERNA HANDLAR KLÄDER

Vid graderingen är bredden av utbudet betydande för båda grupperna där 50 % samt 67.5 % anser

detta. Vidare är det avgörande för 25 % av brick and click gruppen samt 10 % av den fysiska 

gruppen. Resultaten kring utbudet tyder på att även om denna faktor är viktig bland traditionella 

detaljhandlare är det fortfarande inte en av de högsta prioriteringarna hos dem där andra faktorer 

väger mer. 

Bekvämligheten är ännu en faktor som inga av traditionella detaljhandlare valde vid val av de 

viktigaste faktorerna vid köp av kläder. Denna faktor valdes av 9.3 % i brick and click gruppen 

och har därmed en stor betydelse för respondenterna som handlar i båda försäljningskanalerna.

Bekvämligheten är en faktor som upplevs bäst via e-handel.
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FIGUR 11 GRADERING AV HUR VIKTIG BEKVÄMLIGHETEN ÄR NÄR RESPONDENTERNA HANDLAR KLÄDER

Likaså vid graderingen så anser inte den fysiska gruppen att bekvämligheten är särskild viktig 

och inte heller är det avgörande för någon. Detta tolkas som att även ifall utbudet och 

bekvämligheten har försummats helt i diagram 6 bland traditionella detaljhandlare, är utbudet 

fortfarande mer väsentligt enligt resultaten från graderingarna. Utbudet värderas även högre 

bland de som handlar i båda försäljningskanalerna. Därmed uppfattas utbudet som en viktigare 

faktor än bekvämligheten bland samtliga respondenter. Båda faktorerna är fördelaktiga i en 

onlinebutik.

Förutom de antaganden som har gjorts bekräftande faktorer som har en inverkan på  25 % av 

respondenterna som aldrig handlar i en onlinebutik, kan vi med hjälp av cirkeldiagrammet, figur 

12, analysera vidare kring detta. 
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FIGUR 12 ORSAKERNA TILL VARFÖR RESPONDENTERNA INTE HANDLAR KLÄDER I EN ONLINEBUTIK

En majoritet på 44 % anser säkertheten som det ledande skälet till att de inte handlar på nätet. Det 

kan vara allt från att personlig information kan läckas ut till kortsäkerhet. Konsumenterna känner 

sig helt enkelt inte trygga med att beställa varor och betala för dem via internet. Det behöver dock 

inte endast handla om trygghet gällande information. Det kan även röra sig om osäkerhet kring 

färgen, utseendet, passformen och kvalitén. Ordet säkerhet kan tolkas olika bland respondenterna,

dock tror vi att den främsta tanken som dyker upp hos dem är säkerheten gällande betalningen. 

Vidare anser 39 % av respondenterna att fraktkostnaden samt fraktprocessen är av betydelse. 

Väsentligheten med fraktkostnaden verkar förståndigt med tankte på att samtliga respondenter 

värderar priset högt. Beträffande fraktprocessen tyder det på att konsumenterna uppfattar detta 

som en jobbig och även här kostam process. Väsentligheten av leveranstiden som Sharma och 

Krishnan (2002) framhäver har, som tidigare nämnts, inte tillräcklig med stöd i denna 

undersökning. Diagram 12 stärker denna uppfattning då endast 11 % valde leveranstiden som 

orsaken till varför de inte använder sig av e-handel.
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4.1.3 Brick and click 

Ofek et al. (2011) tar upp i sin studie hur företag bör bestämma priser i en onlinebutik som 

gynnar kunderna.55 När företag redan har fysisk etablerade butiker är det viktigt för dem att ha 

bra erbjudanden som lockar konsumenterna till deras onlinebutiker också. Priset är en betydande 

faktor för konsumenterna som modeföretagen kan använda sig av. De kan försöka att uppnå detta 

genom att erbjuda lägre priser på nätet. De kan även satsa på att erbjuda en sådan smidig 

köpprocess som möjlig genom att använda sig av välutvecklade utformningskomponenter på sina 

webbsidor.

Med en brick and click strategi erbjuds det fler valmöjligheter för kunderna där tillfredsställelsen 

är högre. Det kan leda till en försäljningsökning och möjligheten att behålla kunder i en större 

utsträckning. Detta då det finns en mindre risk att konsumenterna väljer bort en butik grundad på 

vilken typ av försäljningskanal det är. En kombinerad försäljningskanal kan dessutom vara till 

hjälp vid konsumenternas osäkerhet kring beslut om köp. Exempelvis när en kund i en fysisk 

butik känner sig osäker på ett köp kan denne bestämma sig att tänka på saken. Ifall kunden sedan 

beslutar sig att om fullgöra köpet kan det vara smidigare att klicka hem produkten istället för att 

göra ett till besök till butiken. Det blir även mindre riskfyllt med ett köp via nätet då kunden

redan har sett och provat plagget i den fysiska butiken. Således ifall konsumenterna känner sig 

osäkra på passformen, utseendet eller kvalitén, kan de utvärdera och försäkra sig om dessa i den 

fysiska butiken först. 

Vidare kan konsumenterna säkra sig om ett köp genom att använda onlinebutiker som en 

informationskälla. Det är bekvämare och mer effektivt att jämföra olika plagg och priser på 

internet än att fysiskt besöka flera butiker. Ifall de sedan skulle hitta en vara har de möjligheten 

att undersöka den närmare i en fysisk butik. Denna process är till fördel för en stor andel av 

respondenterna som värderar priset högt då de får en större överblick över priserna. Detta leder

även till en högre säkerhet kring valet då de redan har jämfört varan med liknande varor i andra 

butiker. Det kan i sin tur leda till en minskning av återköp eller returer då kunderna har utvärderat 

sina alternativ och är säkra på köpet. Fraktprocessen och fraktkostnaden är en nackdel som 

modeföretag med en brick and click strategi har möjlighet att ordna till kundens fördel. Som vi 

                                                          
55 Ofek, Elie, Zsolt Katona & Miklos Sarvary.“Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the Strategies 

of Multichannel Retailers”, Marketing science. Vol. 30, nr 1. (2011):42-60
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tidigare har tagit upp är Zara ett av de modeföretagen som har tagit sig an problemet genom att 

erbjuda konsumenten bytesrätt och återköp av varor i deras fysiska butik, oavsett i vilken 

försäljningskanal köpet har skett. Detta underlättar processen oerhört samt minskar på 

kostnaderna. 

För konsumenter idag ser shoppingvanorna olika ut där behoven kan variera hos en och samma 

kund. Det baseras på olika situationer som konsumenterna befinner sig i vid ett köp. Det har 

tidigare diskuteras om vilka faktorer som konsumenterna värderar högt när de handlar kläder. 

Dessa värderingar kan emellertid komma att ändras tillfälligt beroende på olika situationer. Även 

då en faktor är viktigast för en kund, kan det tillkomma undantagsfall där kunden värderar en 

annan faktor högre vid just det köpet. Ett exempel på en sådan situation är när kunder, som inte 

anser leveranstiden vara väsentlig, ändrar den bedömningen vid särskilda situationer. Detta 

undantagsfall kan tillkomma då kunden är i behov av ett plagg som inte hinner att komma till 

dennes ägo i tid vid köp på nätet. Även om bekvämligheten skulle vara mer väsentlig för denna 

kund, ändras denna uppfattning vid just det köpet, där leveranstiden blir viktigare. Leveranstiden 

avgör därmed konsumentens användande av försäljningskanaler där köpet istället sker i en fysisk 

butik. I denna situation gynnas både konsumenterna och modeföretagen av att ha en fysik butik 

som kunden kan vända sig till. Ett till exempel på detta är en kund som uppfattar fraktkostnaden 

och fraktprocessen som oerhört viktiga och undviker därför att handla kläder i elektroniska 

butiker. Denna köpvana kan komma att ändras då kunden blir i behov av ett specifikt plagg eller 

varumärke som är slut i modeföretagets onlinebutik. Beroende på hur väl stort behovet är, ändras 

graden av väsentligheten på dessa faktorer där fraktkostnaden och fraktprocessen blir mindre 

viktiga. Detta är sannolikt då varumärket värderas någorlunda högt bland respondenterna. Dock 

krävs det en kombination av dessa två försäljningskanaler som kan erbjuda konsumenterna 

möjligheten att agera efter sina behov. Modeföretagen behåller på detta sätt kunder som annars

skulle ha köpt liknande produkter från deras konkurrenter på grund av brist på valmöjligheter. 
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4.2 Consumer Buying Process

4.2.1. Identifiering av behov

I den första fasen upptäcker konsumenten ett behov som ska tillfredsställas. Identifiering av 

behov kan, som tidigare nämnt, uppstå av yttre stimuli. Dessa är exempelvis reklam på nätet, på 

TV, i skyltfönster och via ’word of mouth’. Ett nytt behov kan vara lättare att trigga via en fysisk 

butik, där konsumenten inte gör ett medvetet val att undersöka just den butiken på förhand. Det 

kan vara något plagg vid skyltfönstren som fångar kundens uppmärksamhet som bidrar till ett 

besök i butiken. Väl inne i butiken finns det chans för andra varor att uppmärksammas som 

förhoppningsvis leder till ett köp. Detta kan även ske i en onlinebutik, dock anser vi att spontana 

köp är mer sannolika att äga rum inom detaljhandeln. Det finns en del osäkerheter med 

onlinebutiker bland respondenterna som kan bidra till en minskning av antalet spontana köp. För 

att genomföra ett oplanerat köp krävs det mer säkerhet kring plaggets utseende och passform 

eftersom att det inte är i kundens åtanke i början. Således är kunden mindre villig att ta risker och 

kan ändra beslutet vid minsta lilla osäkerhet. Denna tolkning är baserad på att det att det krävs 

mer eftertanke och planering vid köp inom e-handel. Däremot är det möjligt för klädföretagen att 

nå ut till fler kunder via nätet då det inte kräver fysisk närvaro av butiker. 

Vid e-handel har även bekvämligheten en påverkan då det innebär en större plattform för 

reklamen att nå ut till kunderna. Bekvämligheten är som tidigare nämnt viktigare för dem som 

handlar inom båda försäljningskanalerna. Dessa konsumenter är därmed mer mottagliga för 

påverkan av reklam där de agerar därefter genom att besöka hemsidan. Ifall osäkerhet över 

plaggets egenskaper dyker upp, är det gynnsamt med en kombinerad försäljningskanal där 

konsumenten kan vända sig till den fysiska butiken för att utvärdera plagget mer utförligt. 

Detsamma gäller ifall konsumenten får ett behov inne i en fysisk butik men som inte kan ta ett 

snabbt beslut eftersom att det inte är ett planerat köp. Valmöjligheten att kunna ta beslutet vid ett 

senare tillfälle, som är bekvämt, är till fördel för konsumenterna. På så sätt kan dessa två 

försäljningskanaler gynna varandra och dra till sig nya kunder samt behålla befintliga kunder. 

Förövrigt kan ett populärt plagg eller varumärke som är omtyckt bland vännerna även det bidra 

till att trigga ett behov hos konsumenterna.
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4.2.2 Informationssökning 

Efter att ha identifierat ett behov kommer nästa steg där konsumenten utför en 

informationssökning för få fram alternativa lösningar. I detta steg kan internetbutiker användas 

flitigt som en informationskälla där utbudet är stort. Utbudet värderas till en av de viktigaste 

faktorerna av brick and click respondenter. Det är även bekvämare att utforska alternativen via 

internet där det erbjuds tillgång till fler butiker på en gång. Denna sökning kan modeföretag med 

endast fysisk etablerade butiker gå miste om att vara en del av. 

Studien har tidigare tagit upp konsumentens användande av intern och extern sökning. Inom e-

handel spelar intern sökning en viktig roll då säkerheten är en väsentlig faktor för respondenterna. 

En positiv erfarenhet av ett tidigare köp i en onlinebutik kan leda till en säkerhetsförsäkran för 

kunden vid framtida köp. Samma princip gäller vid kundens nöje eller missnöje med kvalitén och 

utseendet. Ifall plagget är sig lik i färgen, kvalitén och utseendet, från det som framhävs i 

webbsidan, är det mer sannolikt att kunden återvänder. Konsumentens framtida köp påverkas

således av tidigare erfarenheter och upplevelser av butiken. I en fysisk butik är servicen och 

upplevelsen väldig viktig, särskild bland traditionella detaljhandlare. Att de har fått bra service, 

blivit väl bemött och haft en bra upplevelse i butiken, kan leda till framtida köp i samma butik. 

Vid informationssökningen är det alltså sannolikt att kunden återvänder sig till en butik som

denne har positiva erfarenheter från sedan tidigare. Samma princip gäller vid dåliga erfarenheter

där butiken löper större risk att gå miste om kunden. Med en brick and click strategi kan vardera 

försäljningskanal antingen gynna eller missgynna varandra. Har konsumenten exempelvis haft en 

negativ upplevelse eller erfarenhet från den ena kanalen, kan det drabba den andra kanalen.

Tidigare erfarenheter hos andra än konsumenten själv kan även ha en inverkan på sökningen. 

Referenser och bedömningar från bland annat familj och vänner kan vara till hjälp för 

konsumenten. Ifall en kund känner sig osäker över ett köp via nätet kan kompisen gå i gott råd för 

en butik utefter sina egna erfarenheter. 
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4.2.3 Utvärdering av alternativ

Nästa steg konsumenterna utför är en avvägning av alternativen som de har fått fram vid 

informationssökningen. Vid avvägningen tar de hjälp av bland annat priset, varumärket och

kvalitén.  Undersökningen visar att av dessa värderas priset högst där även kvalitén och 

varumärket är av betydelse för samtliga respondenter. Det tyder på att om priserna skulle variera 

mycket på likadana eller liknande varor kan det leda till att konsumenterna slutför köpet via nätet, 

ifall det erbjuds bättre priser där. Även om konsumenten exempelvis hittar varan i en fysisk butik 

i informationssökningsstadiet, kan denne slutföra köpet i internetbutiken. Detta gynnar en 

kombinerad försäljningskanal då det endast sker en flytt av kunderna mellan kanalerna. Ett 

modeföretag med endast en försäljningskanal kan gå miste om kunder ifall de väljer att utföra 

köp av liknande varor hos konkurrenterna då de erbjuder lägre priser. När det kommer till 

kvalitén kan den vara orsaken till ett bortval av försäljningskanalen onlinebutik, då en

utvärdering utförs bäst i en fysisk butik. Ytterligare kan ett exklusivt märke som endast säljs i 

onlinebutiker bidra till att konsumenterna använder sig av nätet för att utföra köpet.  

Vidare baseras utvärderingen på kundens attityd och engagemang. Om det ligger mycket 

eftertanke och utvärdering bakom köpet finns det en större chans att nämnda faktorer har en 

påverkan på avvägningen. Det kan dessutom röra sig om impulsköp där det inte behövs så 

mycket utvärdering. Då kan tillgängligheten och bekvämligheten spela en större roll där 

konsumenten lockas av en lättsam process. När det handlar om mindre köp utan vidare 

eftertanke, krävs inte en lika utförlig utvärdering av plaggen. Konsumenterna har då inte lika 

stora behov av att prova plaggen eller se dem på närhåll där de hellre beställer bekvämt hem 

varorna. De 25 % som aldrig handlar online värderar inte tillgängligheten eller bekvämligheten

särskild hög, vilket tyder på att de sannolikt inte skulle lockas till internet-handel baserad på 

dessa faktorer. 

4.2.4 Köpprocess 

Köpprocessen sker främst i en fysisk butik eller i en onlinebutik. Händelseförloppet ser olika ut 

beroende på kundens syfte till köpet. Det kan gälla vanemässiga köp som oftast sker i den butiken

där köpet tidigare har tagit plats. Det kan också röra sig om begäret att komma ut ur huset och 
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uppleva en butiksmiljö. Köpprocessen kan avbrytas eller bli långsammare på grund av diverse 

faktorer. Även i detta stadie kan negativa omdömen från omgivningen ha en påverkan på 

konsumenterna beroende på graden av hur väl de tar emot det. Ifall konsumenterna skulle 

uppleva att produkten har de fördelar de söker efter har det inte alltför stor inverkan på dem. När 

konsumenterna handlar online kan de aldrig vara helt säkra på dessa fördelar och de tar därmed 

enklare till sig av omdömen. Säkerhet är en väsentlig faktor för respondenterna inom 

detaljhandel. Osäkerhet över varans egenskaper kan leda till att köpprocessen avbryts särskild om

de redan är skeptiska inför den. Här spelar omgivningens omdömen in där de antingen kan 

försäkra kunden om produktens positiva egenskaper eller få kunden att avbryta köpet.

För våra respondenter beror det även på hur väl de värderar varumärket då detta har en stark 

inverkan på hur väl de håller sig fast vid sina beslut. Samtliga respondenter är någorlunda eniga 

om varumärkets betydelse när de handlar kläder. Även om risken skulle vara stor, kan de 

fortfarande vara villiga att ta den risken grundad på det stora behovet av ett specifikt varumärke.

Ett visst varumärke eller plagg som konsumenten är ute efter kan vara slut i den fysiska butiken. 

Istället för att nöja sig med ett liknande plagg vänder sig kunden till modeföretagets onlinebutik 

beroende på varumärkets betydelse. Följaktligen kan önskan av ett specifikt varumärke vara 

riktig stark så att försäljningskanalerna inte har sådan stor betydelse gällande hur de får varan. 

Således är en kombinerad försäljningskanal mycket gynnsamt då möjligheterna för kunden till att 

få tillgång till sin önskade vara är fler.

En annan viktig faktor som har en påverkan på köpprocessen är servicen och upplevelsen. Det är 

en faktor som har en betydande roll i konsumenternas användande av försäljningskanaler. En 

dålig upplevelse i en fysisk butik kan avbryta köpprocessen då kunden känner sig illa bemött eller 

är missnöjd med servicen. En köpprocess i en onlinebutik kan avbrytas då faktorer som tidigare 

inte har varit så väsentliga får en större roll. En kund som utför ett mindre köp, i form av pris, 

kanske inte inser förrän denne är slutgiltiga steget, att fraktkostnaden är för hög med hänsyn till 

det låga priset på plagget. Detta kan leda till att fler plagg inhandlas eller att köpet avbryts. Vid 

ett mer medvetet köp gäller det för kunden att ta ett beslut som bäst tillfredsställer dennes behov.
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4.2.5 Efterköpsbeteende

I sista steget evalueras köpet efter hur väl behovsproblemet är löst.  Det kan hända att kunden är 

missnöjd med köpet och vill utföra ett eventuellt byte eller retur. Respondenterna anser 

fraktkostnaden och fraktprocessen vara en viktig faktor vid köp av kläder. De vill ha en smidig 

och icke kostsam process vid eventuell ånger av ett köp. Denna process är viktig för modeföretag 

som strävar efter kundnöjdhet och att behålla sina kunder. I fysiska butiker ser ångerrätten och 

returer annorlunda ut med olika tidsperioder. Inom e-handel gäller 14 dagars ångerrätt enligt 

distanslagen.56 Eftersom studien visar väsentligheten av priset är det gynnsamt att erbjuda fria

returer eller möjligheten för kunderna att utföra ett byte eller retur i företagets fysiska butik. 

Denna möjlighet förekommer inte vid etablering av endast en onlinebutik som försäljningskanal. 

Ifall konsumenten skulle känna sig osäker över ett köp finns det en större chans att denne köper 

produkten i en fysisk butik än på nätet. Detta eftersom att det oftast är kostsammare att lämna 

tillbaka eller byta en vara i en onlinebutik. Dock är bekvämligheten också viktig för kunderna 

vilket bidrar till att en mindre grupp troligen skulle fullgöra ett köp via nätet med risken att de får 

skicka tillbaka varan.  

Inom brick and click, finns det som tidigare nämnt, butiker som erbjuder möjligheten för 

kunderna att lämna tillbaka varorna i modeföretagets fysiska butik även om köpet har skett i

deras internetbutik. Detta är den optimala tillfredsställelsen när det kommer till ånger eller 

bytesrätt. Det kan vara både bekvämt att klicka hem varorna via nätet och även mindre kostsam 

att eventuellt returnera varorna i den fysiska butiken. Sålunda får kunderna flera valmöjligheter 

gällande deras tillvägagångsätt vid missnöjdhet med ett köp. Detta kan också vara till hjälp vid 

köpprocessen då det innebär att konsumenterna skulle våga ta större risker när de är medvetna om 

den effektiva processen. Det är ett bra sätt att behålla kunder och sprida positiva omdömen bland 

konsumenterna som är till fördel vid informationssökningen, utvärderingen och köpprocessen. 

                                                          
56 www.konsumentverket.se/vara-omraden/tele-tv-och-internet/handla-pa-internet/ (24-04-14)
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5. Slutsats och diskussion
___________________________________________________________________________

I detta avslutande kapitel redogörs en sammanfattning av studiens resultat och slutsatser som 

besvarar syftet. Vidare följer egna reflektioner kring studien samt förslag till vidare forskning.

___________________________________________________________________________

Denna studie gav en insyn i konsumenternas shoppingvanor inom försäljningskanalerna fysisk 

butik, onlinebutik samt brick and click. Vi fick kunskap om vilka faktorer som värderas högt 

bland respondenterna och skillnader mellan konsumenternas användande av 

försäljningskanalerna. Slutsatser som dras från undersökningen är först och främst att det handlas 

i större grad samt mer frekvent i den fysiska butiken än den elektroniska butiken bland våra 

respondenter. Majoriteten bland traditionella detaljhandlare, handlar 1 gång i månaden, och 

majoriteten bland e-handlare, handlar 1 gång per halvår. Dessutom handlar 25 % av 

respondenterna aldrig i en online butik. Resultaten bekräftar den fysiska butikens maktposition 

inom modebranschen. Dock visar dessa siffror modebranschens betydelse inom e-handeln. 75 % 

av respondenterna handlar kläder via nätet även om det inte sker lika ofta som i en fysisk butik. 

Det är höga siffror och vilket tyder på att shopping av kläder inom e-handel är framstående. 

Vidare fann vi att bland respondenter som handlar inom båda försäljningskanalerna finns det tre 

faktorer som är viktigast när de handlar kläder. Dessa är passform, pris och kvalité. Detta innebär 

att de viktigaste faktorerna som har valts är dem som undersöks mest utförligt i en fysisk butik. 

Utvärderingen av kvalitén, passformen och utseendet kan försvåras när möjligheten att se plagget 

i närhåll, på kroppen eller att känna på plagget inte finns. Detta bidrar i sin tur till att 

respondenterna använder sig av en fysisk butik som försäljningskanal för att vara på den säkra 

sidan. En slutsats kring detta är att dessa faktorer kan kopplas till respondenternas flitigare 

användning av fysiska butiker. Vidare utgör storleken på köpet, i form av pris, och dess 

väsentlighet en skillnad. Vid små, oviktiga eller vanemässiga köp kan kvalitén vara mindre viktig 

och det gör därmed inte sådan framstående skillnad på vart köpet tar plats. Däremot när det 

kommer till dyra, viktiga och nya köp är det säkrare för kunden att slutföra det i en fysisk butik. 
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Vad som fortfarande lockar respondenterna till att använda sig av e-handel beror på ett antal 

faktorer. Priset är ett av de främsta motiven till att handla på nätet då det anses vara viktig bland 

samtliga respondenter. Även varumärket och utbudet är viktiga faktorer då tillgängligheten är 

större vid e-handel. Ifall ett visst plagg eller varumärke endast är tillgängligt i en onlinebutik 

bidrar det till att kunden vänder sig till e-handel beroende på hur stark behovet är. Varumärket är 

en faktor som kan stärka kundens behov. Shopping via nätet kan i vissa fall motiveras av 

bekvämligheten. Det upplevs enklare att sitta hemma och kika runt på kläder som eventuellt leder 

till köp. Dessa faktorer styrker Sharma och Krishnans (2002) teorier om faktorer som påverkar 

konsumenternas användande av försäljningskanaler. 

En annan väsentlig faktor som enligt Sharma och Krishnan (2002) har en stor inverkan på 

konsumenternas köpvanor är service och upplevelse. Studiens visar detta vara den viktigaste 

faktorn för majoriteten av traditionella detaljhandlare. Detta är en de främsta orsakerna till att de 

aldrig handlar på nätet då servicen och upplevelsen skiljer sig inom de olika 

försäljningskanalerna. I en onlinebutik är servicen mer begränsad där det krävs ett aktivt 

agerande från kundens sida. I en fysisk butik ser servicen helt olika ut där personalen oftast tar 

initiativet och inleder samtalet med kunden. Vidare är upplevelsen som erbjuds i en fysisk butik 

omöjlig att få online. Att kunna gå runt i en butik med sällskap, känna på produkter, prova plagg

och att interaktivera med andra inne i butiken är flera aktiviteter som endast kan utföras i en 

fysisk butik. Därmed dras slutsatsen att den viktigaste faktorn för dessa respondenter är något

som inte kan kompenseras för eller tillföras inom e-handel för att kunna tilltala dessa 

konsumenter till onlineshopping. 

Vidare återfanns det att när konsumenterna handlar kläder bedöms informationssökningssteget, i 

John Deweys (1910) consumer buying process, som väsentligt vid shopping av kläder. 

Möjligheten till att utvärdera varor spelar en viktig roll vid respondenternas shopping av kläder 

där även säkerheten är av stor betydelse. Således kan tidigare erfarenheter eller 

rekommendationer ha en av avgörande roll i denna fas där dessa kan fungera som tillförsäkran 

vid konsumenternas köpbeslut. Vidare i köpprocessen är utvärderingssteget väsentligt för 

konsumenterna där priset är en viktig faktor som har en stark inverkan. Detta indikerar på att om 

priserna skiljer sig mycket vid liknande eller likadana varor, vänder sig kunden till den 

försäljningskanal som erbjuder lägre priser. Med en kombinerad försäljningskanal kan 



40

konsumenter dessutom få möjligheten att använda sig av båda kanalerna i köpprocessen och 

anpassa tillvägagångsättet i de olika stegen efter sina behov, som kan skilja sig beroende på olika 

omständigheter. Värderingen av dessa faktorer kan då komma att ändras vilket kan leda till 

annorlunda tillvägagångsätt.

5.1 Sammanfattning av slutsatsen

Studien har kommit fram till att fysiska butiker är mer attraktiva där vissa fördelar inte kan 

kompenseras för vid internet-handel. Detta baseras på den mer frekventa användningen av fysiska 

butiker samt att de faktorerna med högst värderingar bland samtliga respondenter utförs bäst i en 

fysisk butik. Dock är användningen av onlinebutiker fortfarande mycket hög där det erbjuds 

förmåner som inte är möjligt att erbjuda i en fysisk butik. Vidare kan konsumenternas köpprocess 

skilja sig beroende på olika omständigheter som har egna påverkan. Konsumenternas behov är 

alltså inte alltid detsamma där de kan ändra sina köpvanor tillfälligt för att tillfredsställa vissa 

behov. Därmed dras slutsatsen att den ideala försäljningsstrategin för konsumenterna är en brick 

and click strategi. Dessa två kombinerade kanaler kan förutom att kompensera för varandras 

brister, även ge konsumenterna valmöjligheter till olika alternativ som passar dem bäst. 

Konsumenterna får således högst tillfredsställelse vid en kombinera försäljningskanal där de får 

möjligheten att använda sig av båda kanalerna under köpprocessen och kan därmed anpassa 

tillvägagångsättet samt slutföra köpet efter sina tillfälliga behov.
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5.2 Självkritik 

Det finns områden i denna studie som kunnat ha utvecklats mer. Det finns ett antal punkter som 

vi skulle haft med bland enkätfrågorna. Vid frågan om vilka faktorer som är viktiga när dem 

handlar kläder, skulle exempelvis tillgänglighet, utseende och informationskälla, vara bra 

svarsalternativ att ha med. Vidare anser vi att vi skulle få större förståelse till dessa faktorer 

genom en flerfaldig forskingstrategi med en kvalitativ undersökning. Till dem respondenter som 

aldrig handlar på nätet har vi en följdfråga till, som svarar på anledningen till detta. En 

orsaksfråga till respondenter som handlar online skulle gynna resultatet av undersökningen.

Dessutom skulle studien gynnas av ett större antal respondenter som deltog i 

enkätundersökningen där det skulle ge en större generaliserbarhet. 

5.3 Förslag till vidare forskning

Under studiens gång har det dykt upp många intressanta tankar och funderingar kring 

försäljningskanaler. Denna studie har forskat kring endast kläder gällande konsumenternas 

shoppingvanor. Vi menar att det skulle vara väldigt intressant att se eventuella skillnader mellan 

olika marknader inom mode. Förslag på dessa är skor, smycken och barnkläder. En studie som 

visar vad som skiljer dessa åt samt likheter med dessa vid användandet av försäljningskanaler.

Detta anser vi skulle bidra till en ökad förståelse för faktorer, som påverkar valet av 

försäljningskanaler, i en större utsträckning. Vidare anser vi att det skulle vara intressant med en 

kvalitativ undersökning kring detta område för att få en djupare förståelse för konsumenternas 

användande av försäljningskanaler. Slutligen skulle det vara av intresse att jämföra olika 

åldersgrupper med varandra.
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Bilaga 
Bilaga 1. Enkät

Vilka faktorer påverkar ert val av köp i en online butik alternativt fysisk butik? 

Undersökningen avser unga kvinnors shoppingvanor avseende av kläder.

Var vänlig och ringa in det svarsalternativ som passar er bäst!

Ålder:   15-25 26-35

Sysselsättning Ni kan ringa in flera svarsalternativ

Studerande Heltidsarbete Deltidsarbete Arbetslös

Sjukskriven 

Hur ofta handlar Ni kläder i en fysisk butik

Aldrig 1 gång per halvår 1 gång i månaden 2-3 i månaden

1 gång i veckan 2-3 gånger i veckan

Hur ofta handlar Ni kläder i en onlinebutik

Aldrig 1 gång per halvår 1 gång i månaden 2-3 i månaden

1 gång i veckan 2-3 gånger i veckan

Om ovanstående svar är aldrig, vad är orsaken till detta? Ni kan ringa in flera svarsalternativ

Säkerhet Fraktkostnader/fraktprocesser Leveranstid Annat:
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Vilka faktorer är viktigast när Ni handlar kläder? Ni kan ringa in flera svarsalternativ

Kvalité Passform Pris Utbud Service/upplevelse Varumärke 

Fraktkostnader/fraktprocessen Bekvämlighet Leveranstid Annat:

Hur viktig är kvalitén när Ni handlar kläder? Från helt oviktigt till helt avgörande

Oviktig Mindre viktig          Spelar ingen roll Viktig Avgörande 

1 2                 3 4 5

Hur viktig är passformen när NI handlar kläder? Från helt oviktigt till helt avgörande

Oviktig Mindre viktig          Spelar ingen roll Viktig Avgörande 

1 2                 3 4 5

Hur viktigt är priset när Ni handlar kläder? Från helt oviktigt till helt avgörande

OviktigtMindre viktigt          Spelar ingen roll Viktigt Avgörande 

1 2                 3 4 5

Hur viktig är bredden av utbudet när Ni handlar kläder? Från helt oviktigt till helt avgörande

Oviktig Mindre viktig          Spelar ingen roll Viktig Avgörande 

1 2                 3 4 5

Hur viktig är servicen/upplevelsen när Ni handlar kläder? Från helt oviktigt till helt avgörande
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Oviktig Mindre viktig          Spelar ingen roll Viktig Avgörande 

1 2                 3 4 5

Hur viktigt är varumärket när Ni handlar kläder? Från helt oviktigt till helt avgörande

OviktigtMindre viktigt          Spelar ingen roll Viktigt Avgörande 

1 2                 3 4 5

Hur viktig är fraktkostnader/fraktprocessen när Ni handlar kläder? Från helt oviktigt till helt avgörande

Oviktig Mindre viktig          Spelar ingen roll Viktig Avgörande 

1 2                 3 4 5

Hur viktigt är bekvämlighet när Ni handlar kläder? Från helt oviktigt till helt avgörande

OviktigtMindre viktigt          Spelar ingen roll Viktigt Avgörande 

1 2                 3 4 5

Tack för ert samarbete!



Bilaga 2. Diagram
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