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Problemformulering
Hvilke udfordringer står de fysiske boligindretningsbutikker overfor?

Hvor foretrækker kunderne at shoppe boligindretning?

Har kundernes adfærd inden for køb af boligindretning ændret sig? 
Er kunderne loyale eller vil de bare have det hvor det er billigst?
Er udvalget af boligindretning for småt i butikkerne frem for online?
Hvor vigtig er omni-channel for boligindretningsbutikkerne?

Er serviceniveauet for lavt i butikkerne frem for internettet? 
Er selve købsoplevelsen tilstrækkelig?
Hvordan kan købsoplevelsen blive bedre?



Metodeafsnit

Validitet
• Fejl i spørgsmål
• Kun spurgt handlende i 

butik

Reliabilitet
• Ikke repræsentativ
• Alle har ikke lige stor 

mulighed for at blive 
udtaget

Analysemetode

• Deskriptiv
• Kvantitativ spørgeskema

Kontaktform

• Halltest
• Face-to-face

Stikprøveudvælge
lse

• Ikke tilfældig udvalgt
• Quota-stikprøve



Hvor foretrækker kunderne at handle 
boligindretning?

STIKPRØVE

91,20% 

8,10% 

Præferencer	for	online	handel	vs.	Fysisk	
butik	mht boligindretning

Fysiske	butikker

Online

KONFIDENSINTERVAL FOR	ANDEL	I	
POPULATIONEN

87-96 % foretrækker at handle i fysisk butik 
(med 95% sikkerhed)

4-13 % foretrækker at handle online
(med 95% sikkerhed

148 respondenter
135 personer foretrækker butikker
12 personer foretrækker online





Har kundernes adfærd ændret sig?
STIKPRØVE

25% 

13% 62% 

Ændring	i	købsadfærd	inden	for	
de	sidste	5	år

Er	i	højere	grad	
begyndt	at	handle	
online
Er	i	højere	grad	
begyndt	at	handle	i	
fysiske	butikker
Købsadfærd	
uændret

KONFIDENSINTERVAL FOR ANDEL	I	POPULATIONEN

8-19 % er i højere grad begyndt at handle i 
fysisk butik 

(med 95% sikkerhed)

18-32 % er i højere grad begyndt at handle 
online 

(med 95% sikkerhed)148 respondenter
91 har uændret købsadfærd
31 er i højere grad begyndt at handle online
20 er i højere grad begyndt at handle i butik



Er	kunderne	loyale	eller	vil	de	bare	have	
det	der	hvor	det	er	billigst?	
ØEr der en sammenhæng med brug af smartphone til prissammenligninger i butikken og alder?

Ø Er der sammenhæng mellem, om personalets engagement påvirker respondenternes køb og ændringen 
af købsadfærd indenfor boligindretning de sidste 5 år?

Ø Er der en sammenhæng for om prisen påvirker om der bliver handlet i fysisk butik eller online butik og 
alder?



Er der sammenhæng mellem, om personalets engagement påvirker
respondenternes køb og ændringen af købsadfærd indenfor boligindretning de 
sidste 5 år?



Er der en sammenhæng med brug af smartphone til prissammenligninger i 
butikken og alder?



Er der en sammenhæng for om prisen påvirker om der bliver handlet i fysisk 
butik eller online butik og alder?



Er udvalget af boligindretning for småt i 
butikkerne frem for online?

- En meget blandet mening, 
dog flest enige.

- Ikke stor betydning i 
forhold til fortrukne sted 
at handle boligindretning.



Er udvalget af boligindretning for småt i 
butikkerne frem for online?

- Sammenhængen 
mellem mening om 
sortimentstørrelse og 
hvor man fortrækker 
at handle.



Hvor vigtig er omni-channel for 
boligindretningsbutikkerne?

• Returnering i butik af en vare købt på nettet 
(Gennemsnit:4,2)
• Ombytning i butik af vare købt på nettet 
(Gennemsnit:4,1)
•Afhentning i butik af vare købt på nettet 
(Gennemsnit3,5)
•Muligt at tjekke varetilgængelighed på nettet 
for fysisk butik (Gennemsnitt4,1)

Ud fra vores stikprøve: 



Hvor vigtig er omni-channel for 
boligindretningsbutikkerne?

• Konfidensinterval for gennemsnit og standartafvigelse for 
vigtigheden af returnering:

Andel i populationen:



Er serviceniveauet højere i butikkerne 
frem for internettet?

- Fysiske butikker har 
bedre service end dem 
online.

- Dog en sammenhæng 
mellem fortrukne sted 
at handle 
boligindretning og 
serviceniveauet.



Er selve købsoplevelsen tilstrækkelig i 
fysiske boligindretningsbutikker?

• Købsoplevelsen	er	
tiltrækkelig	for	79%	af	
vores	respondenter.	

• Mellem	73-86%	af	
populationen	vil	mene	
at	købsoplevelsen	er	
tiltrækkelig.	



Hvordan kan købsoplevelsen blive 
bedre?





Segmentering



Opsummering
Ø Kunderne	foretrækker	de	fysiske	butikker.

Ø Ingen	konklusion	på	ændret	købsadfærd.

Ø De	unge	er	illoyale	(18-39	år).

Ø For	småt	sortiment.

Ø Omni-channel er	vigtigt.

Ø Serviceniveau	er	ikke	tilstrækkeligt	– dog	bedre	end	på	nettet.

Ø Vigtigt	for	kunderne	er:	Personlig	service,	gode	udstillingerne	samt	større	

sortiment.


