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Sammanfattning: 

 

Fysiska butiker har det tufft idag, på grund av E-handeln tvingas en hel del fysiska butiker att 

stänga ner sin verksamhet. E-handeln utgör en stor del av den totala detaljhandeln, därför är 

det viktigt för fysiska butiker att utvecklas och hitta nya lösningar för att fortsätta sin 

verksamhet på bästa möjliga sätt. Många människor väljer att köpa sina varor eftersom det 

både är billigt och varan når hem till köparen på bara ett par dagar. Detta minskar på fysiska 

butikers försäljning eftersom människor väljer en annan väg för att handla sina varor. 

 

En kvalitativ undersökning gjordes i form av intervjuer, både med butikschefer men även med 

övriga kunder. Frågorna bestod av femton frågor till butikschefer där tio av frågorna var 

riktade mot butiken och fem personliga frågor till butikschefen. Därefter fick respondenterna 

svara på fem korta och snabba frågor. 

 

Slutsatsen i denna undersökningen visar att fysiska butiker påverkas av E-handeln. E-handeln 

påverkar fysiska butiker genom det billiga priset som kan erbjudas till kunden. Det är något 

som fysiska butiker inte kan göra eftersom de har högre utgifter så det blir inte lönsamt att 

kunna erbjuda samma prisklasser som E-handeln kan erbjuda. Kunden lockas ändå till fysiska 

butiker för att kunna se och känna på produkten, det är något man aldrig kommer att kunna 

göra genom nätet, samt att fysiska butiker erbjuder den bästa möjliga service och 

shoppingkänsla till kunden så att kunden återkommer. Fysiska butiker försöker även hänga 

med i utvecklingen på nätet och exempelvis startar en webbsite för butiken på nätet där 

kunden även kan köpa sina produkter och få dem hemlevererade. Detta leder till att butiker 

har en försäljning både i en fysisk butik men även en försäljning genom nätet. 
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Abstract: 

 

Physical stores have it tough today, due to e-commerce forced a lot of physical stores to close 

down their business. E-commerce is a major part of total retail, therefore, it is important for 

physical stores to develop and find new solutions to continue their business in the best 

possible way. Many people choose to buy their goods because it is both cheap and the goods 

reach the buyer in just a few days. This reduces the sales of physical stores because people 

choose another way to shop for their goods. 

 

A qualitative investigation was conducted in the form of interviews, with store managers and 

also with other respondents. The questions consisted of fifteen questions to store managers 

that ten of the questions were directed at the store and five personal questions to the store 

manager. The respondents then had to answer five short and quick questions. 

 

The conclusion in this study shows that physical stores are affected by E-commerce.             

E-commerce affects physical stores through the cheap price that can be offered to the 

customer. This is something physical stores can not do, because they have higher costs so it 

will not be profitable to be able to offer the same price as the E-commerce can offer to the 

customer. The customer is still attracted to physical stores to be able to see and feel the 

product, this is something no one will be able to do through the net, and the physical stores 

offer the best service and shopping feeling to the customer so they return. Physical stores also 

try to keep ut with the developments in the internet and for example, start websites for their 

stores online where the customer also can buy their products and get it home delivered. This 

means that stores have a sale both in a physical store and throigh the network. 
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1.Inledning 

E-handeln har under en lång tid ökat kraftigt vilket påverkar dem fysiska butikerna. Många 

butiker väljer att stänga ner just på grund av konkurrensen mellan fysiska butiken samt 

elektroniska butiken. Många konsumenter väljer idag att köpa genom nätet då de tycker att det 

är smidigt och enkelt samt att det erbjuds billigare priser på nätet med snabba leveranser. 

Normalt ligger leveranstiden mellan två till tre arbetsdagar men ibland får konsumenten sin 

leverans redan dagen efter. I detta arbetet kommer en undersökning att göras för att se på 

vilket sätt fysiska butiker påverkas av E-handeln samt vad olika butikschefer tycker om 

handeln som sker på nätet. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Som vi ser och hör så har E-handeln tagit över en stor del av detaljhandeln som finns idag 

(Petre M, Minocha S, & Roberts D 2006). Enligt en undersökning som postnord gjorde 2016 

visar det sig att E-handel utgör hela 7,7% av den totala detaljhandeln samt en omsättning på 

57,9 miljarder kronor. Rapporten som Postnord gör visar även att E-handeln kommer att öka 

kraftigt under nästkommande år. Konkurrensen mellan fysiska butiker och e-handeln är på en 

hög nivå. Först och främst är det priset på varan som avgör var konsumenten vill handla sina 

varor, och då sker konkurrensen. Enligt Edmar (2016) handlade 73 procent av de svenska 

konsumenterna sina varor på nätet under 2015. Samt 20 procent av dessa köp genomfördes 

med en mobiltelefon. Enligt samma källa så spenderade svenskarna år 2015, 50 miljarder 

kronor på köp över internet.  

 

Trenden med e-handeln har blivit väldigt populär på senare tid både för konsumenter och för 

företag. Företag för in väldigt stora vinster med hjälp av den höga efterfrågan och utbudet 

som finns på nätet. Idag kan man t.ex. som konsument köpa allt ifrån kläder, maskiner, 

elektronik till stearinljus på nätet, och för ett mycket billigare pris än vad som finns i fysiska 

butiker. Med snabba leveranser på dem flesta varorna som maxtid på två till tre arbetsdagar 

och det billiga priset lockar man till kunden för att köpa varorna genom nätet. Detta har 

påverkat fysiska butiker väldigt negativt. E-handeln har gjort en slags revolution mot företag 

vilket har fått de till att få tänka om inför deras affärsmodeller (Bhattacharya & Mishra, 

2015). Det som även påverkar fysiska butiker väldigt negativt är bland annat att det handlar 
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mycket om ett impulsköp vilket innebär enligt Rook (1987) att en konsument plötsligt fattar 

ett beslut för att genomföra ett köp som egentligen inte är genomtänkt att ske.  

 

Genom denna konkurrensen som sker mellan fysiska butiker och elektroniska butiker kan 

man säga att fysiska butiker påverkas negativt. Många olika butiker med olika branscher 

stänger på grund av att det inte längre är lönsamt för dem. Många fysiska butiker väljer att 

starta en elektronisk sajt för just sin butik och sina produkter och på så sätt kunna följa med i 

trenden och öka sin försäljning som Edmar (2016) menar i sin bok.  

 

1.2 Problemdiskussion  

 

På vilket sätt kan en fysisk butik påverkas av konkurrensen som sker genom E-handeln. Och 

vad gör de för att stå emot. 

 

1.3 Frågeställning  

En uppställning över frågeställning som skall besvaras i detta arbetet: 

1. Varför påverkas fysiska butiker av E-handeln 

2. Vilka åtgärder fysiska butiker gör för att inte bli påverkade av E-handeln 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökningen är att ta reda på hur fysiska butiker påverkas av den stora 

konkurrensen som finns ute på nätet. Detta är även ett hot mot dem fysiska butikerna som 

finns idag då de riskerar att stänga ner vilket har hänt med många butiker, både stora och små 

butikskedjor. Det finns många anledningar till varför en butik kan påverkas av näthandeln och 

även komma till en nivå att butiken blir tvungen att stänga eftersom att det inte längre är 

lönsamt. Syftet med denna undersökningen är att ta reda på vad som påverkar dem fysiska 

butikerna samt vilket faktum som har någon betydelse i påverkan mellan fysiska butiker och 

E-handeln. Och vad fysiska butiker gör för att stå emot konkurrensen och hålla en hög 

försäljning. 

 

1.5 Avgränsning: 

Många Fysiska butiker ansöker om konkurs just för att de har svårt att driva vidare en butik. 

En stor anledning är konkurrensen på nätet, och därför vill jag utifrån detta undersöka hur 
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olika butiker står emot konkurrensen på nätet. Samt hur fysiska butiker påverkas av 

konkurrensen som finns på nätet. Och vad de gör för att stå emot konkurrensen. 

 

2.Teori  

Innehållet inom den delen belyser relevanta teorier samt viktiga begrepp. Som inriktar sig på 

hur E-handeln påverkar fysiska butiker.  

 

2.1 E-handel  

E-handel eller även så kallad Elektronisk handel vilket Bhattacharya & Mishra, (2015) menar 

i sin artikel. Enligt Edmar (2016) innebär E- handel, en handel med varor och tjänster som 

sker med hjälp av elektroniska resurser. Vilket innebär ett hjälpmedel som hjälper företag och 

konsument att kommunicera med varandra med hjälp av de elektroniska butikerna som finns 

idag. Och som har blivit en stor del av den svenska detaljhandeln idag.  

 

Detta leder även till att det gynnar små företag som tidigare saknade de resurserna för att 

kunna exportera sina varor samt tjänster. E-handeln har gjort det mycket enklare för små och 

stora företag att kunna hitta sina konsumenter. För att lyckas med detta krävs det en hel del 

arbete samt informationskällor som företag kan få tillgång till. Enligt Bharadwaj & Soni 

(2007) menar de i sin artikel att om ett företag skall lyckas med E-handel så är säker tillgång 

till information en väldigt viktigt del. Detta för att man skall kunna utvecklas och delta i E-

handeln på ett säkert och effektivt sätt. Idag tar E-handeln en stor del utav den totala 

detaljhandeln, och utvecklas dag för dag och år för år.   

 

2.1.1 E-handelns Historia 

Man började resan med E-handeln i slutet av 1900-talet. Rådmark (2013) beskriver att under 

2000-talet gjorde e-handeln 1,1 procent av den totala detaljhandeln, och ökade till 1,6 procent 

ett år senare. Under 1999 så räknade man med att var femte butik som fanns på nätet var 

lönsamma. Men direkt året därpå så började vinsterna genom e-handeln att öka och mer än 

varannan butik gick i vinst. År 2008 kunde man se en väldigt lyckad försäljningsvinst för 

företag på nätet. E-handelns omsättning ökade med hela 15 procent efter en lyckad julmånad. 

Däremot så upplevde fysiska butiker inte den kraftiga försäljningsökningen som julhandeln 

normalt brukar bjuda på.  
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En undersökning från postnord (Hela Sverige handlar på nätet, 2017), visar att E-handeln 

utgör hela 7,7 procent av den totala detaljhandeln i Sverige samt en omsättning på 57,9 

miljarder kronor år 2016. Detta visar hur E-handeln har ökat rejält under sin resa från början 

på 2000-talet till och med 2016. Många större företag tror på att e-handeln kommer att öka 

ännu mer under de kommande åren.  

 

2.1.2 Kundupplevelse 

Shoppingupplevelsen varierar från kund till kund, då alla är olika individer med varierande 

smaker och idéer. Om man exempelvis tar en djupare blick in i E-handelsvärlden som Petre 

M, Minocha S, & Roberts D (2006) pratar mycket om i sin artikel ”Usability beyond the 

website: an empirically-grounded E-cpmmerce evalution instrument for the total customer 

experience”. Han påstår att leverans av produkt, support efter försäljning, förbrukning av 

tjänster och produkter samt webbplatsens inverkan på kund. Är de olika huvudaspekterna till 

vad som definieras som påverkad kundkänsla. Vilket innebär att elektroniska butiker måste 

ständigt utmana dem verkliga butikerna. Då verkliga butiker exponerar sig på ett helt annat 

sätt och de håller en mycket hög servicegrad/känsla. Allt det här för att kunden skall få en 

optimal shoppingkänsla och återvända. 

 

2.2 Fysiska butiker  

Fysiska butiker har funnits i över 100 år och utvecklats under åren. Man började med en liten 

butik som därefter utvecklats till större och större butiker som till och med blev stora 

butikskedjor som idag har flera butiker runt om i landet och även i andra länder. Idag har vi 

även många shoppingcenter runt om i landet. En av de stora shoppingcenter som vi har i 

Sverige är Väla Centrum som befinner sig i Helsingborg. Enligt Skanska har Väla 180 butiker 

och funnits sedan 1974.  

Kläd och elektronikbutiker ökar kraftigt runt om i landet både fysiska butiker men även 

elektroniska butiker. Utvecklingen av fysiska butiker fortsätter och idag har många stora 

butiker såsom Elgiganten, Media Markt, Hugo Boss och Jack & Jones med mera. Många 

butiker är grundade med ett starkt varumärke som hjälper till att direkt kunna etablera sig på 

marknaden och på så sätt öppnar en butik flera butiker på olika områden.  
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2.3 Produktkonkurrens  

Konkurrensen mellan olika företag är väldigt stor inom olika branscher. En del produkter är 

enklare och sälja på grund av mindre konkurrens och en del är svårare. De stora 

butikskedjorna expanderar och tar marknadsandelar medan mindre butiker får det mycket 

svårare att kunna expandera och utveckla sin verksamhet. Utöver detta så har den digitala 

handeln även tagit över en stor del av detaljhandeln. Många fysiska butiker har det väldigt 

svårt att kunna konkurrera med den digitala handeln. Mycket handlar om prissättning men 

även den snabba leveransen som konsumenten kan få tillgång till vid en beställd vara genom 

nätet. 

Schmidt & Ohlsson (2016) tar upp i sin bok tre olika punkter inom konkurrens som vanligtvis 

uppstår i butiker. Den första punkten är Direktkonkurrens som innebär att ett företag 

konkurrerar med samma typ av företag. T.ex. en klädbutik konkurrerar med en klädbutik. 

Denna punkt anses som den vanligaste.  

Den andra är behovskonkurrensen som innebär att alla produkter och tjänster konkurrerar om 

kundens inkomst samt förmåga att kunna spendera en del av sin inkomst på produkter och 

tjänster. Många kunder har begränsade resurser vilket tvingar de att prioritera dem viktigaste 

sakerna först.  

Den tredje och sista punkten är segmentkonkurrens som innebär att företag konkurrerar med 

andra företag som vänder sig till samma målgrupp. T.ex. ett företag vänder sig mot en 

målgrupp såsom tonåringar.   

För att försäljningen inom ett företag skall fortsätta som man tänkt sig så är prissättningen en 

utav de allra viktigaste uppgifterna inom företaget.  

 

2.3.1 Prissättning 

Enligt Lunden (2017) är rätt prissättning en lönsamhetsfaktor som man ibland tar väldigt lätt 

på. Enligt Lunden (2017) handlar effektiv prissättning om att ha kollat på sina kostnader, 

konkurrenternas priser och, inte minst, vilket uppfattning företagets kunder har om värdet på 

produkterna som erbjuds. Först och främst bör företaget ta hänsyn till vilka kostnader som 

verksamheten har, och utifrån detta sätta priser på sina produkter. Detta kallas för en 

kostnadsbaserad prissättning där man utgår ifrån vilka kostnader ett företag har och därefter 

lägger ett vinstpålägg på varan vilket då resulterar ett pris på produkten. 

En annan metod är då konkurrentbaserad prissättning vilket innebär enligt Lunden (2017) att 

man analyserar sina konkurrenters priser och utifrån detta sätter ett pris som passar in för 

själva produkten som skall ut på marknaden.  
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Den tredje metoden kallas för kundbaserad prissättning och går ut på att alltid kunna erbjuda 

kunden det priset som kunden är beredd och betala för produkten. Denna metod är det bästa 

sättet och tjäna pengar enligt Lunden (2017). De tre metoderna som tas upp i boken 

Prissättning – Praktiskt handbok och är de vanligaste metoderna för en verksamhet att kunna 

sätta konkurrerade priser på marknaden.   

 

2.3.2 Impulsköp  

Alla har någon gång varit med om ett impulsköp. Vissa ångar sig efter köpet, och andra bara 

går vidare. Ett impulsköp innebär att man gör ett för hastigt köp där man egentligen inte 

tänker för när man köper en viss produkt. Enligt Schmidt & Ohlsson (2016) krävs ett 

impulsköp ingen speciell planering. Däremot så får kunden impulsen genom externa faktorer 

som stimulerar sinnen. Detta gäller i princip alla typ av köp, både kläder och elektronik men 

även andra produkter såsom kaffe och blommor som Schmidt & Ohlsson (2016) tar upp i sin 

bok. Ser kunden ett fint plagg som väcker uppmärksamheten för kunden, kan detta medföra 

till ett impulsköp. Som t.ex. när man ser en fin tröja och hastigt köper den, därefter visar det 

sig att man har samma tröja men med ett annan färg och ångrar sig för det snabba beslutet 

man tog vid köptillfället.  

Enligt Schmidt & Ohlsson (2016) hjälper massexponering och mindre kö på kassorna till att 

kunden handlar mer på impuls, eftersom att kunden får en lugn känsla och kan shoppa i lugn 

och ro. Däremot om butiken är full med kunder och kön vid kassan är väldigt lång bidrar detta 

till att kunden snabbt vill ta det hen behöver för att sedan ställa sig i kön. Vilket gör att 

andelen impulsköp minskar.  
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3. Metod 

En Kvalitativ undersökning utfördes i form av intervjuer med butikschefer och respondenter i 

form av femton frågor till butikschefer och fem frågor till respondenterna. 

 

3.1 Forskningsmetod  

När man gör en forskning kring ett ämne brukar man använda sig utav olika 

forskningsmetoder. De vanligaste är kvantitativ och kvalitativ metod. En metod är ett redskap, 

ett sätt att kunna använda sig utav när man skall lösa ett problem och komma fram till ny 

kunskap (Holme & Solvang, 2012). Det finns vissa skillnader mellan den kvantitativa och 

kvalitativa metoden. Många tycker att skillnaden fortfarande är stor mellan den kvantitativa 

och kvalitativa metoden medan andra tycker att skillnaden inte längre har någon betydelse. 

Enligt Bryman & Bell, (2017) så kan den kvantitativa metoden betraktas som en 

forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling av information. Dock så 

uppfattas den kvalitativa metoden som en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid 

ord och kvantifiering under insamling och analys av informationen (Bryman & Bell, 2017).  

Enligt min syn på kvantitativa och kvalitativa metoden så handlar den kvantitativa metoden 

alltså mer om uppsamling av information med hjälp utav exempelvis enkäter där man inte har 

”direkt kontakt” med informationskällan. Däremot så handlar den kvalitativa metoden om 

uppsamling av information som sker med hjälp av ”direkt kontakt” med informationskällan 

exempelvis med hjälp av intervjuer.  

 

3.2 Val av forskningsmetod  

Efter en tids fundering kom jag fram till att använda mig utav en kvalitativ 

metod/undersökning för att kunna på så sätt få svar på min problemställning. Genom att 

använda mig utav intervjuer, och på så sätt kunna få svar på mina frågor. Kvalitativa 

metodens utgångspunkt är de fördomar och den för-förståelse som man som forskare har. 

Med för-förståelse menas det att man som forskare har en viss uppfattning som man fått 

genom exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete (Holme & 

Solvang, 2012).  

Kvalitativ metod används som tidigare sagt för att samla in information för den 

undersökningen som en forskare gör. Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för 

tillvägagångssätt som kombinerar olika tekniker, exempelvis på teknikerna är, direkt 

observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av 
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källor (Holme & Solvang, 2012). Enligt Holme & Solvang, (2012) så är den kvalitativa 

intervjun, ett vanligt samtal på informationen som den kan ge. I mitt fall så bestämde jag mig 

för att använda mig utav den kvalitativa intervjun eftersom att mitt forskningsämne är i behov 

utav direkta svar från kunniga individer som har tidigare erfarenheter kring ämnet. Jag ville nå 

ut till butikschefer samt privatpersoner för att kunna få svar på frågor som berörde min 

frågeställning kring hur butiker påverkas utav E-handeln.  

 

3.3 Intervjuer  

Intervjuer kan utföras på olika sätt. Däremot skall intervjuerna vara väl klargjorda före 

undersöknings början så att intervjuresultatet skall vara så god så möjlig.  

Enligt Olsson & Sörensen, (2013) är det viktigt att vid planering av intervjuundersökning att 

man gått igenom alla faserna, även vad som händer när intervjun är slutförd.  

Vid intervjuer finns det tre viktiga saker att tänka på enligt Olsson & Sörensen, (2013): 

En intervju är en dialog mellan minst två personer, och för att intervjuprocessen skall vara så 

bra så möjlig bör det skapas ett samarbetsvilligt klimat. 

Upplysningar som intervjupersonen lämnar måste vara pålitliga.  

Intervjun ska ge den information som intervjuaren är ute efter, dvs. svaren måste ha giltighet. 

Vilket innebär att den intervjuade svarar på det som intervjuaren frågar om.  

Dessa tre punkterna är viktiga att tänka på vid en intervju, för att respondenten skall svara på 

ett så bra sätt så möjligt och för att undersökaren skall kunna få de svaren hen förväntar sig är 

det viktigt att ta del av de punkterna.  

 

Det finns två typer av intervjuer den första kallas för standardisering och den andra för 

strukturering. Med standardiserad intervju menas det att intervjuer är väl planerade och ställs i 

exakt samma ordning där respondenterna får ge svar enligt fasta svarsalternativ.  

Strukturerad intervju menas det med att frågorna är formulerade på ett sådant sätt att de kan 

uppfattas på olika sätt samt att det är fritt med att svara såsom respondenten vill och känner 

för enligt Olsson & Sörensen, (2013).   

 

När jag valde att genomföra mina intervjuer så valde jag att utgå ifrån den strukturerade 

intervjumetoden eftersom jag kände att respondenterna skall kunna få frihet med att kunna få 

svara fritt samt ge de åsikter respondenterna vill. 
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Istället för att endast använda sig utav intervjuer där frågor och olika svarsalternativ används 

bidrar detta till att respondenten inte kan säga det hen vill såsom (Olsson & Sörensen, 2013) 

tar upp i sin bok när hen förklarar den standardiserade intervjumetoden. 

 

3.4 Genomförandet  

När jag bestämde mig att använda intervjuer genom den kvalitativa metoden, samt tagit till 

mig några teoretiska kunskaper om hur en intervju går till väga. Valde jag att åka till Väla i 

Helsingborg för att bemöta butikschefer och genomföra mina intervjuer, och på så sätt få svar 

på min frågeställning inför mitt arbete. Jag använda mig utav strukturerad intervju där både 

butikscheferna samt respondenterna fick fritt formulera svaren och svara på frågorna på eget 

sätt och så som de kände för.  

 

3.4.1 Butikschefer 

Frågorna som jag förberedde inför intervjun för butikschefen var mer formulerade på ett 

sådant sett som passar inför en intervju mellan mig och totalt tre butikschefer. Totalt blev det 

femton frågor där tio utav dessa frågor är grundade för själva butiken medan de resterande 

fem frågor är personliga frågor riktade mot butikschefen. Anledningen till att det finns fem 

andra frågor som är mer specifikt riktade mot butikschefen som en privatperson och inte till 

själva butiken är utöver att endast få svar på hur en verksamhet/fysisk butik påverkas utav E-

handeln så ville jag även inom min frågeställning få personliga åsikter på vad och på vilket 

sätt butikschefen tycker om ämnet.  

 

3.4.2 Kunder 

Utöver intervjuer med butikschefer så skedde intervjuer även med respondenter. Då fick man 

som respondent svara på fyra frågor. Totalt blev det tjugo respondenter som intervjuades och 

fick svara på de fyra snabba frågorna. De fyra frågorna var formulerade på ett sådant sett att 

respondenten kunde besvara enkelt och snabbt. Respondenterna var främst vänner samt 

familjevänner. Jag kontaktade var och en och frågade ifall de ville träffas för en snabb 

intervju som inte skulle ta mer än tre minuters tid.  

 

 

3.4.2.1 Val av respondenter 

Vid val av respondenter genomfördes ett urval där personer mellan femton och tjugoåtta år 

blev intervjuade. Eftersom att jag tyckte att personer i den åldern handlar mest på nätet när det 
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gäller kläder. Både spontant men även när man är i behov utav ett visst plagg. Vid intervjun 

med respondenter så blev det totalt tjugo respondenter som intervjuades. Tolv tjejer och åtta 

killar. Anledningen till att det blev fler tjejer än killar är på grund av att tjejer handlar mer 

impulsivt och shoppar mer än killar i allmänt. Samt att fler tjejer valde att delta i intervjun 

vilket resulterade att det blev fyra tjejer mer än killarna. 

 

3.5 Källkritik  

Att använda en intervju som undersökningsmetod kan bidra till ett flertal nackdelar. Enligt 

Bryman & Bell, (2017) menar kritikerna att det är omöjligt att generalisera resultatet till andra 

miljöer vid intervjuer med ett litet antal intervjuer i en viss organisation eller exempelvis ett 

bostadsområde. Eftersom att intervjuer som sker med ett fåtal respondenter inte kan täcka en 

hel befolkningsgrupp åsikter om ett visst forskningsämne kan det vara svårt att få en 

helhetsbild på hur resultatet verkligen är. Denna grupp som intervjuas för att få svara på 

frågor som rör ämnet som studeras kan komma att ha åsikter som andra individer inte har. 

Däremot var frågorna formulerande på ett sådant sätt att vara enkelt och svara på. Enligt 

(Bryman & Bell, 2017) bygger kvalitativa resultat ofta på vilka uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt inom undersökningen som undersökaren har. Under intervjun 

diskuterades väldigt mycket vid varje fråga. Mycket av detta som diskuterades är relevant 

inom ämnet men annat irrelevant. Inom detta ögonblicket är det svårt att bestämma vad som 

bör användas inom forskningen och annat som inte bör användas.  
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4.Empiri/resultat 

Under denna del kommer jag att framföra de svar och frågor som ställdes under intervjun 

både för butikschefer och för de övriga respondenterna. Först tänkte jag börja med att 

publicera intervjuer från butikschefer och sedan gå vidare till de övriga respondenterna.  

I min undersökning så intervjuades tre butikschefer samt tjugo andra respondenter, där två 

utav butikscheferna var kvinnor och en man. Samt när det gäller de övriga respondenterna så 

intervjuades tolv kvinnor och åtta män totalt.  

4.1 Intervju butikschef 

Här kommer jag att presentera de frågor som jag ställde till butikscheferna samt de svar som 

jag fick. De tre butikerna som intervjuades är Wagner, Hugoboss och Jack & Jones. Jag 

kommer att presentera frågorna och svaren sammanfattat. Vidare kan man läsa alla frågor 

och svar för varje butikschef i bilaga.  

1. Använder ni er utav elektroniska butiker?  

Wagner och Jack & Jones använder sig utav elektroniska butiker däremot så har Hugoboss 

inte ingen elektronisk butik för den skandinaviska marknaden, däremot så finns den 

internationella hemsidan Hugoboss.com där man inte kan handla på utan endast kolla på 

produkterna som finns.  

 

2. Hur påverkas ni utav E-handeln i dagsläget? Och vad gör ni för att kunna stå emot? 

Hugo boss anser inte att de påverkas så hemskt mycket utav E-handeln. Däremot anser 

Wagner att man alltid skall kunna ge så bra service så möjligt för kunden samt att kunna ha ett 

väldigt bra sortiment där kunderna själva får testa och känna av produkterna. Jack & Jones 

tycker att E-handeln påverkar de så mycket som 10–15 procent. De försöker därför att alltid 

ha en så bra service så möjligt för att kunden alltid skall kunna känna sig nöjd. 

 

3. Använder ni er av kampanjer och prissänkningar och på vilket sätt? 

Alla tre butiker använder sig utav kampanjer och prissättningar men på olika sätt. Hos Jack & 

Jones är det företagsledningen som styr de priserna som skall sättas på produkterna samt vilka 

kampanjer som skall användas. Hugo Boss har reor två gånger om året som de använder sig 

av, när kampanjerna är slut så skickas produkterna som finns kvar till en outlet där de säljs 
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vidare. Sociala medier är något som Wagner använder väldigt mycket för att få ut sina 

kampanjer till kunderna. Kampanjer som sker från och till under året.  

 

4. Vilka likheter finns det om man handlar i butik eller på nätet? 

Alla tre butiker tycker att det alltid är samma produkter både i butik såsom på nätet. Det som 

finns i butiken finns alltid på nätet. Däremot så är utbudet på elektroniska butiker mycket 

större eftersom de inte har en begränsad yta som de kan erbjuda sina produkter på.  

 

5. Vilka skillnader finns det om man handlar i butik eller på nätet? 

Skillnaderna som Wagner anser att de finns är att det alltid finns hela sortimentet på nätet 

jämfört med en butik, alla storlekar och alla färger finns på nätet. Däremot anser både Jack & 

Jones och Hugoboss att servicen inte är likadant på nätet som det är i butik. I butik är det 

alltid ett bättre kundbemötande och kunden får en bättre köpkänsla.  

 

6. Anser du att det finns kunder som kommer in i butiken för att testa en produkt och 

sedan gå och köpa den på nätet? 

De tre butikerna som blev intervjuade kände att det förekommer sådana kunder som kommer 

in i en butik och testar en produkt för att sedan köpa den på nätet.  

 

7. Hur anser ni framtiden kommer att se ut, kommer fler konsumenter att köpa på nätet? 

Hugo Boss tror på att det kommer att handla om en utveckling som i slutändan kommer att 

innebära att man använder en butik som en kundservice lokal, där kunden kommer in i 

butiken för att få hjälp med att beställa sitt plagg. Wagner tror däremot att detta handlar just 

nu om en trend som är på sin topp men som i slutändan kommer att falla ner igen. Om priset 

på att frakta en produkt skjuts upp väldigt högt vilket i sin tur leder till att plagget i butik och 

på nätet har samma pris, då kommer det alltid vara butiken som gäller anser Jack & Jones.  

 

8. Tror du att fasta butiker kommer att stängas ner på grund av den hårda konkurrensen 

som finns på nätet? 

Jack & Jones har redan lagt märke till att det händer idag samt att de nämner två butiker som 

stängt i stan just på grund av konkurrensen som förekommer på nätet. Hugo Boss anser även 

att det förekommer. Såsom att Wagner även tycker det. Däremot så tror Wagner även att det 

handlar om att butiker inte längre kan pressa ner priserna såsom elektroniska butiker gör. 
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9. Hur tycker du att den framtida försäljningen kommer att se ut just för er? 

Det kommer att gå bra säger Wagner. De är ju Danmarks ledande kedja som just nu finns i 

hela Danmark och hela Norge och som för tre år sedan öppnat i Sverige, just nu är målet att 

öppna tjugo butiker i Sverige. Hugo Boss hoppas på att deras framtida försäljning ökar. 

Medan Jack & Jones tycker att de håller sig på en stabil nivå, däremot måste en lösning hittas 

för att kunna hålla sig på en god nivå. 

 

10. Vilka åtgärder anser ni att ni gör för att hålla er på god nivå gentemot E-försäljningen? 

De åtgärder som Jack & Jones utför är att hålla en god personlig service samt kunna ge 

kunden en så bra känsla så möjligt. Som säljare är de väldigt öppna och lyssnar på vad kunden 

vill och är ute efter. Hugo Boss däremot utbildar sitt sälj team hela tiden för att servicenivån 

alltid skall vara på topp. Genom att personalen är väl kunnig om plaggen som finns i butiken, 

erbjuder de service på hög nivå och det är något som Hugo Boss alltid strävar efter.  

Däremot så har Wagner prisgaranti på sina produkter. Det är något som inte många butiker 

erbjuder. Wagner försöker alltid att matcha kundens, rea och nätets priser. Alltså så skall man 

inte kunna hitta billigare priser än på Wagner. Förmåner såsom 365 dagars bytesrätt är något 

som Wagner även erbjuder på alla sina produkter. 

 

11. Var föredrar du att handla i butik eller på nätet när det gäller t.ex. kläder? 

Alla tre cheferna svarade att de snarare handlar i en fysisk butik mer än på nätet.  

 

12. Hur många gånger handlar du på nätet per månad t.ex. kläder? 

Svaren var väldigt varierande chefen på Wagner svarade att hon handlar endast en gång på 

nätet per månad, medan chefen på Hugo Boss svarade att hon handlar mellan två till tre 

gånger per månad. Däremot så svarade chefen på Jack & Jones att han aldrig handlar genom 

nätet. 

 

13. Hur många gånger handlar du i butik per månad t.ex. kläder? 

Jack & Jones säger att han endast handlar en gång per månad i butik medan Hugo Boss och 

Wagner handlar flera gånger per månad i butik.  

 

 

 

14. Tror du E-handeln kommer att ta över i slutändan? 
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Wagners butikschef svarade att E-handeln inte kommer att ta över utan det kommer att vara 

en konkurrent för butiker. Butikschefen på Hugo Boss tyckte även att E-handeln inte kommer 

att ta över eftersom att människor fortfarande kommer att ha efterfrågan om att gå och handla 

i butiker. Däremot så anser chefen på Jack & Jones att E-handeln kommer att ta över i slut 

ändan.  

 

15. Helheten med E-handel är den bra eller mindre bra? Varför, varför inte? 

Enligt Jack & Jones så säger han att den är bra, den öppnar nya möjligheter och skapar nya 

jobb. Hugo Boss menar att man kan söka upp olika varor i större utbud vilket är svårare 

vanliga fysiska butiker. Wagner säger dock att produkterna är billigare och att man får snabb 

leverans och enkelt kan man returnera saker man har köpt. 

 

4.2 Intervju Kunder  

Sammanfattningsvis kommer jag att presentera frågorna samt svaren som jag fick från 

respondenterna inom denna del. Mer utförligare svar finns att läsa under bilaga.  

1. Kön? 

Det första jag gjorde var att jag skrev upp om det var en kille eller en tjej som blev intervjuad, 

detta på grund av att det alltid finns skillnader mellan tjejer och killar när dem shoppar. Det 

blev däremot tolv tjejer och åtta killar som blev intervjuade.  

2. Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 

Svaret som jag fick här var väldigt olika en tjej svarade att hon handlar mer än fem gånger per 

månad i en fysisk butik. Medan åtta tjejer och fem killar svarade att de handlar mellan två och 

fyra gånger i en fysisk butik per månad. Däremot så svarade tre tjejer och tre killar att de 

endast handlar en gång per månad i en fysisk butik. 

3. Hur ofta handlar du kläder på nätet? 

Här var svaren lite mer varierande. Enligt intervjun med de tjugo olika respondenterna visade 

det sig att fem killar och tre tjejer handlar kläder mellan två och fyra gånger per månad på 

nätet. Medan sju tjejer och tre killar handlar endast en gång per månad genom nätet. Sedan 

visade det sig att två tjejer aldrig handlar kläder via nätet.  

4. Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik eller på en elektronisk butik? 
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Om vi börjar med den fysiska butiken så får vi som svar att fem killar och sex tjejer föredrar 

att handla i fysiska butik. Däremot när det gäller elektroniska butiker så valde sex tjejer och 

tre killar att handla kläder på nätet. 

 

5. Analys 

Under denna del kommer det att analyseras dem svaren som jag fick från intervjuerna både 

från butikschefer men även från Konsumenterna. Resultatet kommer att likställas med tidigare 

forskning.  

5.1 Intervju Butikschefer 

Resultatet ifrån intervjuerna visar att butikerna använder sig utav prissänkningar i form av 

bland annat kampanjer och reor, däremot på olika sätt beroende på vem i butiken det är som 

styr, kan både vara företagsledningen men även själva butikschefen. Enligt Lunden (2017) är 

prissättningen på produkterna den uppfattningen som kunderna har om värdet på produkterna 

som erbjuds. Tidigare forskningar visar att prissänkningar gör en skillnad för att en butik skall 

kunna locka till sig kunder. För Elektroniska butiker är det lättare att minimera priserna på 

produkter än vad det är för fysiska butiker. Eftersom Elektroniska butiker inte har samma 

kostnader såsom en fysisk butik. Enligt en butik som intervjuades så använder de sig även 

utav sociala medier för att meddela om olika kampanjer som är aktuella för sina kunder. Och 

på det viset lockar butiken till sig kunderna för att i slutändan öka sin försäljning. Många 

butiker påverkas av E-handeln, först och främst är det priset som lockar till sig kunderna för 

att handla på E-butiker. Men även den snabba leveransen och service som kunderna får både 

under köpet och efter köpet. Elektroniska butiker erbjuder billigare priser på dem flesta 

produkterna som finns på deras sajter men även så erbjuder dem billigare pris än vad en fysisk 

butik kan erbjuda för samma produkt. Lunden (2017) tar upp tre olika metoder i sin bok som 

kan användas för att butiker skall kunna prissätta sina produkter och vad som bör tänkas på.  

För att butikerna skall hålla en god försäljningen gentemot E-försäljningen så visar svaren 

från intervjuerna med butikscheferna att personligservice och att kunden skall få en bra känsla 

av butiken något av det viktigaste. Svaren visar även att servicenivån alltid skall vara på topp, 

detta genom att man alltid utbildar sin personal så att butikerna alltid skall ha kunnig personal 

som alltid kan erbjuda det bästa dem har. Jämfört med hur E-butiker håller en hög service och 
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kundnöjdhet. Så använder sig E-butiker enligt Petre M, Minocha S, & Roberts D (2006) av 

kundnöjdhet i form av snabb leverans, webbplatsens inverkan på kunden samt supporten som 

kunden får under och efter köpet. Detta gynnar E-butiker väldigt mycket med utvecklingen. 

Resultatet från intervjun visar att E-butiker använder sig av andra metoder för att locka till sig 

kunder och för att kunden skall få en perfekt känsla. Gentemot fysiska butiker där personalen 

har en direkt kontakt med kunden under köpet av en produkt och behöver då alltid hålla hög 

och stabil personligservice. Fysiska butiker får alltså lägga mer resurser för att få en kund 

väldigt nöjd, något som E-butiker inte behöver spendera sina resurser åt särskilt mycket. Och 

på detta sättet så påverkas fysiska butiker mer än E-butiker. Sewell & Brown (2003) berättar i 

sin bok att god service innebär inte endast en hälsning samt ett leende, man måste även gå ett 

steg längre och fråga kunderna vad de exempelvis vill ha och vad de är ute efter, för att 

leverera det kunden söker på bästa sätt. Detta betyder att en säljare i en butik alltid måste gå 

ett steg längre för att kunden skall få en bra känsla och viljan att stanna och handla i butiken.  

Intervjun med butikscheferna visade även att butikerna påverkas mer eller mindre utav E-

handeln. Exempelvis så visade det sig att Hugo Boss inte anser att de påverkas särskilt mycket 

men däremot så tycker Jack & Jones att E-handeln påverkar de så mycket som 10-15%. 

Wagner påstår att man alltid skall hålla hög servicegrad så att kunden känner sig bekväm och 

inte väljer att handla på nätet. Att kunden får testa produkterna på plats och slipper processen 

med att returnera produkterna. Butikerna blir i stort sätt påverkade av E-handeln på något sätt 

och vis, och försöker göra så gott så möjligt för att stå emot det. Att fysiska butiker ger sig in i 

E-handel världen och startar en webbsite för sin egen fysiska butik är något som förekommer 

väldigt ofta, bland annat så är två av butikerna som jag intervjuade på gång och startar en 

webbsite för sin framtida E-handels butik samt att en av butikerna redan använder sig utav 

något liknande. Bhattacharya & Mishra, (2015) menar att E-handeln har påverkat fysiska 

butiker så pass mycket att fysiska butiker är nu nästan tvungna att tänka om sina 

affärsmodeller och hitta nya lösningar för att inte hamna utanför. Genom att strata en E-

handeln sajt till sin fysiska butik att ett exempel på att butiken tänker om och vill hänga med, 

för att inte hamna utanför.  

En annan påverkningsfaktor är impulsköp då kunden impulsivt handlar en produkt som hen 

egentligen inte behöver Rook (1987). Däremot kan det både hända i fysiska butiker men är 

mer framkommande i E-butiker.  



22 
 

Tidigare forskning visar på att det alltid kommer att finnas fysiska butiker och att de aldrig 

kommer att försvinna. Enligt Ström P, (1999) så finns det två huvudsakliga anledningar till att 

de fysiska butikerna alltid kommer att finnas kvar. Det första anledningen är att människor 

alltid kommer ha detta behovet, att kunna ”se” när de handlar. Exempelvis så vill många få se 

och testa plagget och få känna på materialet innan man fattar ett beslut för att köpa. Som i sin 

tur skapar ett problem hos mindre butiker, eftersom många konsumenter handlar samma plagg 

hemma på nätet istället efter att man testat plagget i butiken. Den andra anledningen är att 

människor alltid kommer att ha känslan av att kunna umgås. Exempelvis så gillar många att 

gå ut till ett shoppingcenter för att shoppa och umgås tillsammans. Detta är något som 

människor aldrig kommer att kunna sluta med och därför kommer vi alltid att behålla fysiska 

butiker. Svaren som jag fick fram genom intervjun när jag ställde en liknande fråga om att 

fysiska butiker kommer att försvinna så blev svaret att fysiska butiker alltid kommer att 

finnas. Jag tror även att fysiska butiker kommer att finnas kvar, man kommer däremot att 

utveckla butikerna, och många butiker kanske även stänger för att dem inte klarar av, men i 

slutändan så försvinner aldrig de fysiska butikerna.  

 

5.2 Intervju Kunder 

Intervjun med kunderna gav olika resultat. Totalt blev det som tidigare nämnt tjugo personer 

som blev intervjuade. Svaren blev väldigt olika, det visade sig att tretton av respondenterna 

handlar kläder ca två till fyra gånger per månad i en fysisk butik och sex personer handlar en 

gång medan en person svarade att hen handlade kläder fem gånger eller mer i en fysisk butik 

per månad. Däremot så visade resultatet att åtta personer handlar kläder ca två till fyra gånger 

per månad i en elektronisk butik och tio personer handlar en gång per månad medan två 

personer svarade att de aldrig handlar kläder på en elektronisk butik alltså handlar de aldrig 

genom nätet. Dessa resultaten är rätt så varierande, eftersom att det visade sig att majoriteten 

av respondenterna handlar kläder både på en fysisk butik och på en elektronisk butik.  

När jag frågade respondenterna om de föredrar att handla kläder i en fysisk butik eller genom 

nätet så visar sig att elva personer föredrar att handla genom en fysisk butik medan nio 

personer snarare handlar på nätet. Enligt en enkel beräkning visar det sig att totalt så svarade 

55% av respondenterna av de föredrar att handla i en fysisk butik och 45% handlar på nätet. 

Majoriteten väljer alltså att handla i en fysisk butik men ändå handlar vissa av de på nätet. 

Detta kan bero på allt ifrån ett impulsköp till att man väljer ett lägre pris. Tillbaka till att hur 
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många som handlar på nätet så svarade endast två respondenter att de aldrig handlar genom 

nätet av totalt tjugo respondenter. Men ändå svarar elva respondenter att de snarare handlar i 

en fysisk butik istället för en elektronisk butik alltså genom nätet.  

Detta visar sig då att arton respondenter minst handlar en gång per månad genom nätet. Vilket 

bidrar till att fysiska butikernas försäljning minskar en hel del eftersom att vissa människor 

väljer att handla genom nätet trots att hen kanske föredrar att handla i en fysisk butik. 

Undersökningen som postnord gjorde år 2016 visade att 7,7% av den totala detaljhandeln 

består av E-handel. Dessa siffror betyder enligt postnord att 57,9 miljarder kronor i 

omsättning under år 2017 vilket egentligen fysiska butiker går miste om för att människor 

väljer att handla genom nätet istället. En annan undersökning som finns enligt Edmar (2016) 

visade det sig att 73% av de svenska konsumenterna handlade varor på nätet under år 2015.  

Butiker går alltså miste om flera miljarder kronor för att konsumenter väljer att handla genom 

nätet, därför väljer vissa butiker och företag att använda sig av andra metoder inför sin 

försäljning. Ett exempel på en sådan metod är att de öppnar en elektronisk butik för sina 

butiker för att hålla en försäljning både i butik och på nätet och på så sätt ökar de sin vinst och 

undviker att stänga ner verksamheten. Andra butiker stänger för att det inte går runt längre, en 

av anledningarna är att butikerna inte kan pressa ner priserna till den prisnivån som finns på 

nätet, och resulterar att ingen försäljning sker vilket leder till konkurs i slutändan.  

Enligt min teori finns det inte mycket som fysiska butiker kan påverka, utan butikerna får helt 

enkelt hitta lösningar för att minska sin förlust och öka sina vinster så mycket det går för att 

kunna överleva. Däremot så kommer fysiska butiker alltid att finnas och kan inte försvinna 

helt eftersom att det är något människor är i behov utav.  

Ända effekten för fysiska butiker är att konsumenter vill handla i butiker men ändå så blir det 

något köp genom nätet. Detta på grund av att enligt min teori att man sitter framför en dator 

och genomför ett köp genom ett klick, det är så enkelt och smidigt. Prissänkningar är något 

butiker i så fall får arbete inför för att dra till sig kunder. Enligt Lunden (2017) är ”rätt 

prissättning en lönsamhetsfaktor som man ibland tar väldigt lätt på”. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie är att kunna få en större inblick över hur fysiska butiker påverkas på 

grund av konkurrensen genom E-handeln. Vad som påverkar denna konkurrens samt vilka 

omständigheter som får individer att välja handla genom nätet. Och vilka åtgärder butiker gör 

för att stå emot den hårda konkurrensen ifrån Elektronisk handel.  

Genom min empiri och analys kom jag fram till att butikerna blir påverkade av E-handeln. 

Först och främst beror det på priset som elektroniska butiker kan erbjuda vilket fysiska 

butiker inte kan. De flesta Konsumenterna är ute efter rätt pris och rätt service på en produkt. 

Detta är något som E-handeln kunnat erbjuda till alla sina kunder till en viss del.  

Trots detta så föredrar många konsumenter att handla i fysiska butiker eftersom att man 

saknar att kunna ”se” produkten, känna på den och testa materialet. Detta är något man inte 

kan göra över nätet.  

Ett impulsköp är en faktor till varför konsumenter väljer att köpa genom nätet. 

Konsumenterna lockas till produkten genom det billiga priset och den snabba leveransen de 

erbjuds vilket leder till ett köp och så vidare. 

Sammanfattningsvis så är det E-handeln och konsumenternas val av köp dem faktorerna som 

påverkar dem fysiska butikerna. Det som fysiska butiker gör är att de försöker hänga med i 

utvecklingen och exempelvis startar en egen elektronisk butik kopplat till den fysiska butiken. 

Men även så strävar butikerna efter att kunna erbjuda konsumenterna bästa möjliga service så 

att kunden återkommer. Därför anser jag att fysiska butiker blir påverkade på sätt och vis och 

även försöker göra väldigt mycket för att hänga med i utvecklingen. 
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8. Bilaga  

 

Frågor till Butik: Wagner Väla 

 

1. Använder ni er utav elektroniska butiker?  

- Ja det gör vi eftersom att vi är ju en kedja. Så vi har ett antal butiker och så har vi 

näthandel, och eftersom att marknaden är på väg dit så måste man ha det. 

 

2. Hur påverkas ni utav E-handeln i dagsläget? Och vad gör ni för att kunna stå emot? 

- Det är ju bara att ha så bra sortiment så möjligt, samt ge så bra service så möjligt här i 

butiken. Så att den kunderna som uppskattar service och gillar att ta produkterna och 

prova produkter. Dem skall verkligen få känna att dem får det. Så att dem tycker att 

det inte är värt att handla på nätet. Utan att man verkligen känner att man vill komma 

hit (butiken).  

 

3. Använder ni er av kampanjer och prissänkningar och på vilket sätt? 

- Ja det är klart vi gör. Så som nu i januari är det rea, samt så använder vi väldigt 

mycket sociala medier samt även en hemsida. Men först och främst sociala medier 

som finns till varje butik.  

 

4. Vilka likheter finns det om man handlar i butik eller på nätet? 

- Det skall vara samma, dem skall återspegla varandra, däremot så finns ju allt på nätet. 

Så har en storlek tagit slut i butiken kan vi alltid hjälpa kunden att beställa på nätet.  

 

5. Vilka skillnader finns det om man handlar i butik eller på nätet? 

- Det första är ju då att hela sortimentet finns på nätet, hela sortimentet, alla storlekar 

och alla färger. Det kan ju inte ha i butik  

 

 

6. Anser du att det finns kunder som kommer in i butiken för att testa produkten och 

sedan gå och köpa den på nätet? 

- Absolut det finns. Som tur är så har vi inget problem med det än så länge, men det 

händer.  
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7. Hur anser ni framtiden kommer att se ut, kommer fler att köpa på nätet? 

- Jag tror det, jag är rädd att det verkligen blir så framöver. Men jag tror även att den 

trenden är på sin topp just nu eftersom att nätet har tagit över väldigt mycket. Men nu 

börjar man ändå känna att vanligt folk börjar komma tillbaka igen till butik. Många 

har testat att handla på nätet ett tag men ändå känner att man vill helst testa i butik. Få 

känna på grejerna, det är ju så tråkigt att behöva skicka tillbaka. Men näthandeln 

kommer sakta men säkert att ta över.  

 

8. Tror du att fasta butiker kommer att stängas ner på grund av den hårda konkurrensen 

som finns på nätet? 

- Ja, både på grund av den hårda konkurrensen på nätet och även för att det är hård 

konkurrens alla pressar priserna till slut klarar man inte att hålla det längre.  

 

9. Hur tycker du att den framtida försäljningen kommer att se ut just för er? 

- Den kommer att gå bra eftersom att vi är nya i Sverige, vi är Danmarks ledande kedja 

som finns i hela Danmark och hela Norge och för ca 3 år sen började vi Sverige och 

har nu som mål att öppna 20 butiker på tre år och det ser ut som om att vi kommer att 

klara det. Så det kommer att gå bra för oss.  

 

10. Vilka åtgärder anser ni att ni gör för att hålla er på god nivå gentemot E-försäljningen? 

- Vi har ju en prisgaranti som nästan igen har. Så vi matchar kundernas priser vi 

matchar reapriser samt nätets priser. Alltså hittar du billigare vara någon annan stans 

så får du det här. Samt så har vi 365dagars bytesrätt som också är väldigt unikt, just 

för att kunna känna att man kan handla här gå hem testa i lugn och ro eller t.ex. köpa 

julklappar här och byta när man har tid helt enkelt. Många andra har det bara i några 

dagar vilket gör att många kunder inte hinner med att byta sina julklappar.  

 

  

Personliga frågor till butikschef: 

 

11. Vad föredrar du att handla i butik eller på nätet när det gäller t.ex. Kläder? 

- I Butik 
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12. Hur många gånger handlar du på nätet per månad?  

- En gång  

 

13. Hur många gånger handlar du i Butik per månad?  

- Sex-sju gånger  

 

14. Tror du att e-handel kommer att ta över i slutändan? 

- Inte ta över den kommer att vara en konkurrent  

 

15. Helheten med E-handel är den bra eller mindre bra? varför, varför inte? 

- Det är klart den är bra, den har ju blivit så bra nu. Det är så billigt och man får grejerna 

så fort och så kan man returnera dem så fruktansvärt enkelt. Så dem har gjort det så 

enkelt 

 

Frågor till Butik: Hugo Boss Väla 

1. Använder ni er utav elektroniska butiker?  

- Än så länge så har vi inte det för den skandinaviska marknaden men dem håller på att 

utveckla det än så länge i England och det kommer i slutet på detta året 

 

2. Hur påverkas ni utav E-handeln i dagsläget? Och vad gör ni för att kunna stå emot? 

- Jag tycker inte att vi påverkas så hemskt mycket av det  

 

3. Använder ni er av kampanjer och prissänkningar och på vilket sätt? 

- Två gånger om året har vi två reor, och det är det vi använder oss utav. Sen när dessa 

kampanjer är slut så skickar vi det och använder oss utav outlet istället och där pågår 

det då en form av prissänkning  

 

4. Vilka likheter finns det om man handlar i butik eller på nätet? 

- Dem fysiska varorna  

 

5. Vilka skillnader finns det om man handlar i butik eller på nätet? 
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- Man får inte den servicen som krävs, vi säljer du väldigt mycket kostymer och köpa 

det på nätet är inte så enkelt  

 

6. Anser du att det finns kunder som kommer in i butiken för att testa produkten och 

sedan gå och köpa den på nätet? 

- Ja det finns det alltid. Men sen så finns det folk som uppskattar den servicen som dem 

får i butik och köper våra varor. 

 

7. Hur anser ni framtiden kommer att se ut, kommer fler att köpa på nätet? 

- Jag tror att vi kommer att se en utveckling, det kommer att handla mer om att man 

skall kunna få hjälp i butik med att handla på nätet. Genom att få hjälp i butik med att 

hitta dem varorna man söker. Det kan hända att man använder butiker mer som en 

kundservicebutik där man hjälper konsumenter med att välja och handla för att sedan 

få sin produkt hem med hjälp av t.ex. Ipad 

 

8. Tror du att fasta butiker kommer att stängas ner på grund av den hårda konkurrensen 

som finns på nätet? 

- Det gör de redan så absolut det kommer att hända, vi ökar däremot våra butiker i 

Sverige har vi tolv butiker och ökar med två butiker till i år.  

 

9. Hur tycker du att den framtida försäljningen kommer att se ut just för er? 

- Vi hoppas på att det går upp. 

 

10. Vilka åtgärder anser ni att ni gör för att hålla er på god nivå gentemot E-försäljningen? 

- Vi utbildar oss hela tiden i vår service, vi utbildar alla personal i hur man kan förbättra 

sin servicenivå och kunskap om plagen, vi utvecklar och lyssnar på vad våra kunder 

önskar någonting och ökar våra utbud utifrån det. Man måste vara ganska snabb för att 

veta vad kunder efterfrågar. 

  

 

Personliga frågor till butikschef: 

 

11. Vad föredrar du att handla i butik eller på nätet när det gäller t.ex. Kläder? 

- I Butik 
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12. Hur många gånger handlar du på nätet per månad? 

- Två- tre gånger om året 

 

13. Hur många gånger handlar du i Butik per månad?  

- Nått köp varje dag, Över tio köp per månad  

 

14. Tror du att e-handel kommer att ta över i slutändan? 

- Nej det kommer inte att ta över, jag tror fortfarande att folk har den efterfrågan om att 

gå och handla i butik.  

 

15. Helheten med E-handel är den bra eller mindre bra? varför, varför inte? 

- Jag själv uppskattar att man kan söka på olika varor, man har större utbud. Man förstör 

egentligen en shoppingupplevelse men man får ett större utbud utav olika varor.  

 

Frågor till Butik: Jack & Jones Väla 

 

1. Använder ni er utav elektroniska butiker?  

- Vi har ju en webbsite, där det finns en skillnad både på sortimentet och priset. Priset är 

ju mer pressat på nätet samt så är urvalet mycket bredare. 

 

2. Hur påverkas ni utav E-handeln i dagsläget? Och vad gör ni för att kunna stå emot? 

- Vi påverkas väldigt mycket, ca 10-15 procents påverkning. Vi erbjuder en annan typ 

av service som kunden inte kan få genom nätet. En personligservice samt en 

upplevelse av dem olika produkterna som finns i butiken, man får exempelvis prova 

plagget på plats. Vilket skapar en upplevelse och en känsla av hur man själv passar i 

plagget.  

 

3. Använder ni er av kampanjer och prissänkningar och på vilket sätt? 

- Det gör vi ju, däremot sker allting ifrån företagsledningen. Vilka priser vi ska samt 

vilka kampanjer som skall användas. 
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4. Vilka likheter finns det om man handlar i butik eller på nätet? 

- Det är samma typ av varor. 

5. Vilka skillnader finns det om man handlar i butik eller på nätet? 

- Det känns väldigt stelt när man handlar på nätet, i butiken är det mer levande det blir 

socialt mellan säljare och kunden. 

 

6. Anser du att det finns kunder som kommer in i butiken för att testa produkten och 

sedan gå och köpa den på nätet? 

- Absolut, det händer väldigt ofta. Det är däremot en sak som vi väldigt mycket fick 

uppleva under julen.  

 

7. Hur anser ni framtiden kommer att se ut, kommer fler att köpa på nätet? 

- Det tror jag absolut, däremot kanske inte om exempelvis att priser på frakt och 

liknande skjuts upp väldigt högt vilket resulterar att det blir samma priser både på 

nätet och i butik. 

 

8. Tror du att fasta butiker kommer att stängas ner på grund av den hårda konkurrensen 

som finns på nätet? 

- Det händer redan idag, väldigt mycket i city. Många butiker har redan stängt ner på 

grund av konkurrensen. Två märkes butiker har stängt i stan, jag tror att det beror just 

på grund av att människor vet att märkeskläder kan man köpa mycket billigare på 

nätet än i en butik.  

 

9. Hur tycker du att den framtida försäljningen kommer att se ut just för er? 

- Jag tror att vi håller oss på en stabil nivå just nu, vi måste däremot försöka hitta en viss 

lösning för att hålla sig på en god nivå. 

 

10. Vilka åtgärder anser ni att ni gör för att hålla er på god nivå gentemot E-försäljningen? 

- Vi håller en väldigt god personlig service samt en god känsla. Kunden får känna sig 

avslappnat. Samt att vi själva är väldigt öppna för personerna som kommer in i butiken 

där vi lyssnar på dem och förstår vad dem är ute efter. 
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Personliga frågor till butikschef: 

 

11. Vad föredrar du att handla i butik eller på nätet när det gäller t.ex. Kläder? 

- Kan hända att jag köper en enstaka grej på nätet, men annars alltid i butik. 

 

12. Hur många gånger handlar du på nätet per månad?  

- Handlar väldigt sällan på nätet, kan ske 1-2 gånger på år. 

 

13. Hur många gånger handlar du i Butik per månad?  

- En gång i månaden. 

 

14. Tror du att e-handel kommer att ta över i slutändan? 

- Ja det tror jag absolut. 

 

15. Helheten med E-handel är den bra eller mindre bra? varför, varför inte? 

- Jag tycker att den är bra eftersom att den öppnar upp nya jobb och möjligheter. 

Däremot kanske mindre bra för oss i butiker. 

 

Bilaga Intervju respondenter (Kunder): 

 

Respondent: 1 

Kön? Kvinna  

Ålder? 21-27 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 5 gånger eller mer per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad 

Var föredrar du att handla kläder?  I en fysisk butik 

 

Respondent: 2 

Kön? Kvinna 

Ålder? 15-20 
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Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad 

Var föredrar du att handla kläder? På nätet 

 

Respondent: 3 

Kön? Man 

Ålder?  21-27 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? en gång per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? 2-4 gånger  

Var föredrar du att handla kläder? På nätet 

 

Respondent: 4 

Kön? Man 

Ålder?  21-27 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? 2-4 gånger per månad 

Var föredrar du att handla kläder? På nätet 

 

Respondent: 5 

Kön? Man 

Ålder? 28 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 

 

Respondent: 6 

Kön? Kvinna 

Ålder? 19 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad 
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Var föredrar du att handla kläder? På nätet 

 

Respondent: 7 

Kön?  Kvinna 

Ålder?  20 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 

 

Respondent: 8 

Kön? Kvinna 

Ålder?  17 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? Aldrig 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 

 

Respondent: 9 

Kön? Kvinna 

Ålder?  18 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad  

Var föredrar du att handla kläder? På nätet 

 

Respondent: 10 

Kön? Kvinna  

Ålder?  18 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? 2-4 gånger per månad 

Var föredrar du att handla kläder? På nätet 
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Respondent: 11 

Kön? Man 

Ålder? 25 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? En gång per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 

 

Respondent: 12 

Kön? Man  

Ålder? 23 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 

 

Respondent: 13 

Kön? Kvinna  

Ålder? 22 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? En gång per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? 2-4 gånger per månad 

Var föredrar du att handla kläder? På nätet 

 

Respondent: 14 

Kön? Kvinna 

Ålder? 24 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? En gång per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 
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Respondent: 15 

Kön? Man  

Ålder? 25 År  

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? 2-4 gånger per månad 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 

 

Respondent: 16 

Kön? Man 

Ålder?  23 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? En gång per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? 2-4 gånger per månad 

Var föredrar du att handla kläder? På nätet 

 

Respondent: 17 

Kön? Kvinna  

Ålder? 22 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? 2-4 gånger per månad  

Var föredrar du att handla kläder? På nätet 

 

Respondent: 18 

Kön? Kvinna 

Ålder?  15 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? Aldrig 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 
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Respondent: 19 

Kön? Kvinna 

Ålder?  16 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? En gång per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? En gång per månad 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 

 

Respondent: 20 

Kön?  Man 

Ålder? 26 År 

Hur ofta handlar du kläder i en fysisk butik? 2-4 gånger per månad 

Hur ofta handlar du kläder på nätet? 2-4 gånger per månad 

Var föredrar du att handla kläder? I en fysisk butik 
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