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Abstract 
Since the beginning of the 21th retail stores has experienced increased competition within the 

sector, it has become increasingly necessary for retailers to differentiate themselves from their 

competitors. An essential tool for retailers will be strategies regarding the management of 

information technology. The question companies should ask themselves is how to manage 

these strategies. By this means, the purpose of this study is to examine if information 

technology can be integrated into a physical store to create more customer value. 

The theory is based on the key words “consumer behavior” and “perceived value”. The 

definition of the term “perceived value” has been operationalized and used to establish the 

seven hypotheses of this study. In order to find an answer to the purpose a quantitative study 

is conducted, which more specifically accounted for an observation and a questionnaire in a 

physical store. The survey’s respondents were commissioned to scan a QR-code and then 

access the information in it, afterward they were asked to answer a number of questions. 

The results of the questionnaire show that the respondents are in favor of QR-codes in 

physical stores, they however require an introduction to the QR-code. QR-codes will also 

increase the perceived effectiveness and convenience by providing information that the 

respondents do not normally have access to in a physical store. The respondents did however 

not appreciate efficiency regarding “avoid waiting in line by paying a product with a QR-

code”. Conversely the QR-code reduced the need for personal assistance. The conclusion 

from the results shows that QR-codes will increase the perceived consumer value in physical 

stores. 

This study is based on a non-probability sampling method. Thereby it is of interest that future 

research conducts a larger study with a representative sample. It is also important to take into 

consideration that the current results may be affected by the surveys context which involves a 

fictitious scenario. Finally, this paper presents a number of suggestions on how businesses in 

retail should relate to information technology to increase the perceived customer value. 

 

This thesis is written in Swedish. 
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III 

Sammanfattning 
På grund av de senaste årens ökade konkurrens inom detaljhandeln har det blivit allt mer 

nödvändigt att på olika sätt differentiera sig från sina konkurrenter. Ett viktigt verktyg för 

företagen kommer bli hanteringen av informationsteknologiska strategier. Frågan företagen 

bör ställa sig är hur de ska lyckas med dessa strategier. Syftet med denna studie är därför att 

undersöka om informationsteknologiska lösningar kan integreras i en fysisk butik på ett 

sådant sätt att det skapar mervärde för kunder. 

Teorin utgår ifrån nyckelorden konsumentbeteende och upplevt värde. Det upplevda värdet 

har operationaliserats och ligger vidare till grund för studiens sju hypoteser. För att finna svar 

på studiens syfte har en kvantitativ undersökning gjorts, vilket mer specifikt utgjorde 

observation och enkät i en fysisk butik. Enkätens genomförande innebar att respondenterna 

först fick i uppdrag att scanna en QR-kod och ta del av informationen i den, därefter fick de 

svara på ett antal frågor. 

Resultaten från enkätstudien visar att respondenterna är positivt inställda till QR-koder i 

fysiska butiker, dock krävs det att de på något sätt blir introducerade till QR-koden. Genom 

att erbjuda information som respondenterna normalt inte har tillgång till vid ett butiksbesök 

visar resultatet att QR-koden ökar den upplevda effektiviteten och bekvämligheten. Emellertid 

uppskattar respondenterna inte effektivitet i form av att betala en vara med QR-koden för att 

slippa stå i kassakö, däremot kan QR-koden minska behovet av personlig service. Slutsatsen 

av resultaten är att QR-koder ökar det upplevda konsumentvärdet i fysiska butiker. 

Denna studie är baserad på ett icke-sannolikhetsurval, på grund av detta är det av intresse att i 

framtiden genomföra en större studie med ett representativt urval. Viktigt att ta i beaktning 

gällande resultaten är att dessa kan vara påverkade av undersökningens kontext som innebär 

ett påhittat scenario. Slutligen presenterar denna uppsats ett antal förslag på hur företag inom 

detaljhandel ska förhålla sig till informationsteknologiska lösningar för att öka det upplevda 

kundvärdet.  
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1 Inledning 

Konkurrens mellan onlinehandel och fysiska butiker har sedan tidigt 90-tal diskuterats flitigt 

både i media samt i akademisk litteratur (Kamlesh 2008; Mower, Kim & Childs 2012). Dock 

menar röster, både inom akademin samt detaljhandelsbranschen, att företag måste släppa 

tanken om att e-handeln ska konkurrera ut fysiska butiker och istället fokusera på hur dess 

båda fördelar ska kunna kombineras för att på ett så optimalt sätt som möjligt uppfylla 

konsumenters behov (Dagens Handels Blogg 2013; Sundström 2013; VB news 2014). Denna 

diskussion är idag mer aktuell än någonsin med tanke på att e-handeln i Sverige har mellan 

2003 (4,9 mdkr) och 2012 (31,6 mdkr) ökat med 26,7 miljarder kronor (HUI Research 2013). 

Problemet för företag ligger i att finna vilka kanaler och medier som ska användas och på 

vilket sätt, eftersom alla företag vill vara en del av e-handelns framgång.  

1.1 Konkurrens inom detaljhandeln – E-handel och fysisk butik 
Det är emellertid inte bara den konkurrens mellan e-handel och fysiska butiker som drabbar 

detaljister. Konkurrens inom fysisk detaljhandel leder till att butiker har svårt att nå specifika 

målgrupper och sälja specifika produkter eller varumärken (Mower, Kim & Childs 2012). 

Även e-handeln har under 2000-talet mött en ökad konkurrens då en drastisk exponentiell 

ökning har lett till stora utmaningar för företag som vill etablera sig på Internet och växa på en 

marknad (Kamlesh 2008). Redan i slutet av 90-talet kämpade detaljhandelsföretag med att 

bibehålla sin position på en konkurrensutsatt detaljhandelsmarknad (Moye & Kincade 2002). 

Många mindre familjedrivna detaljister gick i konkurs på grund av minskad försäljning och 

ökad konkurrens i både fysiska butiker samt onlinebutiker (non-store retailers)(Moye & 

Kincade 2002).  

I takt med en ökad konkurrens har flera nya och innovativa strategier etablerats av företag på 

marknaden, allt för att ta sig igenom bruset och nå hela vägen fram till deras konsumenter. En 

av dessa strategier är implementering av temporära butiker, så kallade pop-up butiker (short-

term stores) (Pomodoro 2013). Pop-up butiker identifieras som en butik vilken har öppet en 

begränsad tidsperiod, allt från över en helg upp till ett år. En typisk pop-up butik har däremot 

öppet omkring en månad. Syftet med pop-up butiker är bland annat att öka varumärkesimage, 

promota nya kollektioner, testa nya marknader samt locka nya kunder (Pomodoro 2013). Ett 

annat alternativ för att öka varumärkesimage och medvetenhet är att öppna en konceptbutik. 

Detta kan vara i pop-up format eller mer som en permanent fysisk butik (brick and mortar 

store). För att en konceptbutik ska vara framgångsrik krävs det att dennes butiksmiljö är extra 

speciell, till exempel genom olika teman och multisensoriska upplevelser (Pomodoro 2013). 

Alla delar av en butiksmiljö, såsom layout, inredning, material och färger, ska förmedla en 

enhetlig visuell varumärkesidentitet för att på så sätt bidra till en hedonisk upplevelse 

(Pomodoro 2013). Att konsumenters upplevelser har blivit en viktig aspekt att ta hänsyn till 

anser även Mower, Kim och Childs (2012) då de påpekar att detaljhandeln behöver ägna 

särskild uppmärksamhet till alla delar gällande en butiks design och atmosfär. En tilltalande 

butiksmiljö bidrar också till ökat kundvärde samt fler spontanbesök och längre vistelse i 

butiken (Stoel, Wickliffe & Lee 2004; Barnes & Lea-Greenwood 2010). 

Det är idag vanligt förekommande att onlinebutiker väljer att öppna fysiska pop-up butiker. 

Ett aktuellt exempel på detta är företaget Nelly.com som tre somrar i rad haft en temporär 

outletbutik i Borås (Borås Borås AB 2013). För att lyckas i framtiden förefaller det viktigt att 

integrera informationsteknologi med en fysisk butik. Ett exempel där företag tagit idén om en 

traditionell butik till nya nivåer är pop-up butiker online. Detta är en virtuell butik där dess 

produkter ofta finns att köpa ett begränsat antal dagar och generellt sätt till ett lägre pris 
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(Pomodoro 2013). Många pop-up butiker tar även stor hjälp av informationsteknologi genom 

att kommunicera med e-mail och sociala nätverk via Internet och mobiltelefoner (Pomodoro 

2013). Informationsteknologins fördelar och flerkanalsstrategier är även två strategiska val 

som är ofta förekommande när det gäller differentiering från konkurrenter (Kamlesh 2008). 

Det finns stora möjligheter för de som lyckas använda informationsteknologiska fördelar till 

sin förmån. För dessa företag kommer världen bli mindre och ses som en liten och dynamisk 

marknad men med en stor omfattning där varor, tjänster och mjukvaran är globalt 

anpassningsbar (Kamlesh 2008). 

När det handlar om pop-up butiker och konceptbutiker blir butiksmiljö som tidigare nämnt en 

viktig aspekt. Vidare har de hedoniska upplevelser, i alla typer av butiker, fått mer 

uppmärksamhet i och med att konsumenters beslutsfattande till större del tenderar skifta från 

ett rationellt agerande till ett mer emotionellt och upplevelsemässigt agerande (Jin & 

Sternquist 2004). Redan under tidigt 80-tal insåg detaljister värdet av hedoniska upplevelser i 

butik då de på så vis kunde differentiera sig samt stimulera konsumenter till att stanna kvar 

längre i en butik och därmed konsumera mera (Donovan & Rossiter 1982). En hedonisk 

upplevelse blir också extra viktig för en fysisk butik då man inte funnit några bevis på att 

fysiska butiker har fördel över onlinebutiker när det handlar om personlig service. Detta 

eftersom e-handel har större möjligheter att individanpassa olika erbjudanden och på så sätt 

skapa större värde för konsumenter (Worzala & McCarthy 2001). När det kommer till 

butiksatmosfär och social miljö behöver en butik inte nödvändigtvis erbjuda båda dessa för att 

tillfredsställa en konsument. En studie av Baker, Levy och Grewal (1992) har visat att när 

butiker har låg social miljö krävs en högre påverkan av butiksatmosfär och vice versa. Det 

kan därför förefalla nödvändigt att begränsa de aspekter som kan framkalla tillfredställelse 

genom att definiera vad en specifik butiks kunder värdesätter (Nsairi 2012). Därför är det 

bättre om butiker väljer att fokusera på de faktorer som de anser vara mest konstandseffektiv 

jämfört med att fokusera på både butiksatmosfär och social miljö (Baker, Levy & Grewal 

1992; Nsairi 2012). Dessa faktorer har även en viktig effekt på upplevd kvalitet, effektivitet 

samt ekonomiskt värde. Vilket speglas i framkallandet av positiv utvärdering av produkters 

kvalitet och pris i förhållande till tiden som spenderas i en butik (Nsairi 2012). 

E-handel har, som ovan framhållits, under senare delen av 2000-talet blivit alltmer populärt 

och allt fler företag erbjuder konsumenter en möjlighet till e-handelstjänster (Tzavlopoulos & 

Gotzamani 2009) och allt fler konsumenter är lika tillgängliga online som offline (Vachhani 

& Bhayani 2012). Utvecklingen av flerkanalsstrategier är viktiga inom handeln för att vinna 

konkurrensfördelar. Detta kan bland annat inbegripa en webbsidas tjänster, dess design, 

utveckling av innehåll, orderhantering, e-mail eller hur dess sida marknadsförs via olika 

sökmotorer (Hasty & Pentina 2009). Flerkanaliga konkurrensstrategier innefattar även 

markandsföring och försäljning via bland annat katalog, TV, telefon samt sociala medier. 

Dessa strategier ger företag konkurrensfördelar då de når ut till fler konsumenter (Kim & Lee 

2008). Även om denna utveckling av flerkanalsstrategier är betydelsefull för att vinna 

marknadsandelar är det likaså av största vikt att det som detaljister presenterar håller hög 

kvalitet (Tzavlopoulos & Gotzamani 2009). Detta för att om konsumenter uppfattar att en 

kanal håller hög kvalitet och är användbar kommer de mer frekvent köpa produkter från 

denna kanal (Kim & Lee 2008). Tzavlopoulos och Gotzamani (2009) pekar på ett antal 

faktorer inom e-handel där en efterfrågad kvalitet blir mycket viktig.  Några av dessa faktorer 

är en webbsidas användarvänlighet, dess innehåll och sökförmåga, tillgänglighet på en sida, 

supportfunktion, leveranstid samt tidigare erfarenheter (Tzavlopoulos & Gotzamani 2009; 

Vachhani & Bhayani 2012). Det finns likväl faktorer som är bortom detaljisters kontroll. En 

av dessa är att många studier påvisar att konsumenter byter återförsäljare när de byter kanal 
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och att de använder olika kanaler under olika delar av deras beslutprocess (Burke 1997; 

Balasubramanian, Raghunathan & Mahajan 2005). 

Det kan uppfattas att det är lättare och effektivare att söka efter produktinformation på 

Internet än att göra det via fysiska butiker. På grund av detta är det vanligt att konsumenter 

hämtar produktinformation via Internet för att sedan göra ett köp i en fysisk butik vilket likaså 

underlättar en eventuell retur (Balasubramanian, Raghunathan & Mahajan 2005). Å andra 

sidan finns det en tydlig osäkerhet gällande onlinehandel där konsumenter känner sig 

begränsade på grund av skrivsvårigheter på datorn, teknisk komplexitet eller brist på 

förståelse för köpprocessen (Vachhani & Bhayani 2012). En studie från i början av 2000-talet 

påvisar att attityden mot Internet påverkas till största del av attityden mot datorer och inte 

attityden mot Internet (Yang & Lester 2003a).  

E-handelns drastiska ökning under 2000-talet bidrog till tuffare konkurrens mellan 

onlinehandlare. I en kamp om konsumenter är en viktig faktor att utveckla framgångsrika 

distributionsstrategier, däremot kan utveckling och implementering av dessa vara mycket 

komplexa. Det finns emellertid stora möjligheter för de som lyckas använda 

informationsteknologins fördelar till sin förmån. Kamlesh (2008) påpekar att under 2000-talet 

måste företag välja om distributionsstrategier antingen ska komplettera eller ersätta de 

konventionella vägar som leder till deras konsumenter. Kamlesh påstående kräver dock att de 

konsumenter som onlinehandlare vänder sig till känner sig bekväma och säkra i att använda 

en dator, vilket kan vara ett problem med hänseende till Yang och Lesters (2003a) studie. 

1.2 Problemdiskussion 
Både fysiska butiker och onlinebutiker har sina fördelar. Fördelar som kan komma att 

kombineras med varandra för att tillfredsställa fler konsumenter samt uppfylla deras 

kundvärden. En fördel med fysiska butiker är främst skapelsen av en hedonisk upplevelse. 

Detta är något som är svårt att uppfylla i en onlinebutik då det där är främst utilitaristiska 

upplevelser som dominerar, vilket också kan beskrivas som funktionella upplevelser (Nsairi 

2012). Många konsumenter vill personligen utvärdera och undersöka varor sinnligt före ett 

beslut om köp tas, vilket är en fysisk butiks främsta styrka (Balasubramanian, Raghunathan & 

Mahajan 2005). Ytterligare en fördel med fysisk detaljhandel är att den har möjlighet att 

erbjuda en attraktiv butiksmiljö som lockar konsumenter till köp samt effektiviserar deras 

beslutsprocess (Baker, Levy & Grewal 1992). 

När fördelar inom onlinevärlden diskuteras utmärker sig funktionella egenskaper, exempelvis 

tillgänglighet samt bekvämlighet. Individanpassning är även en aspekt som ger onlinebutiker 

stor fördel (Worzala & McCarthy 2001). Många konsumenter uppfattar dessutom att det är 

lättare och mer effektivt att söka efter produktinformation på Internet än att göra det via 

fysiska butiker (Balasubramanian, Raghunathan & Mahajan 2005). 

Dagens Handels Blogg återger ett seminarium där Per Ankarås från IBM är en av talarna.  

Blogginlägget beskriver hur Ankarås talar om att fysiska och digitala världar måste hänga 

ihop. De butiker som fastnat vid gammal butikskultur riskerar att trängas ut då e-handeln tar 

allt större marknadsandelar (Dagens-Handels-blogg 2013). Kamlesh (2008) är inne på samma 

spår som Ankarås och tror att framsteg gällande informationsteknologi kommer leda till 

förnyelse av de affärsmässiga aspekter inom näringslivsorganisationer, vilket kommer 

omdefiniera hur företag närmar sig deras konsumenter. Denna omdefinition har redan 

påbörjats, ett exempel som tidigare tas upp i texten är pop-up butiker, däremot kommer 

framtiden erbjuda mycket mer.  
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Med tanke på ovanstående resonemang blir det tydligt att det finns många möjligheter för de 

företag som vill ligga i framkant och använda sig av informationsteknologiska fördelar, det 

förefaller även vara en nödvändighet för att överleva på denna marknad. En viktig fråga i 

detta sammanhang är dock vad konsumenter värdesätter. Tidigare studier av marknadsföring 

har påpekat att nyckeln till ett företags framgång och konkurrensfördelar är att höja deras 

servicekvalitet, upplevt värde samt kundnöjdhet. Alla dessa aspekter bör hänga ihop då det 

inte går att få den ena utan den andra (Khatibi, Ismail & Thyagarajan 2002; Landrum & 

Prybutok 2004; Wang, Lo & Yang 2004). Även om aspekt för värde är en övergripande 

uppfattningen av ett företags kvaliteter har många författare fokuserat på att optimera 

hedoniska aspekter av shopping. En tydlig barriär har bildats där de skiljer hedonisk 

shoppingupplevelse från utilitaristisk, funktionell, shopping. I syfte att främst förtydliga dessa 

olika aspekter, men i takt med att en teknik utvecklas och konkurrens ökar kommer det krävas 

nya sätt för att differentiera sig. Därför blir det viktigt för detaljister att tillämpa både 

hedoniska och utilitaristiska värden för att skapa en närmare perfekt upplevelse.  

Dock är all shopping till viss del utilitaristisk, inte minst i den stund då en konsument 

bestämmer sig för att genomföra ett köp. Gällande en hedonisk shoppare förväntar sig denne 

en härlig upplevelse där effektivitet, pris och funktionalitet inte är aspekter som värdesätts i 

första hand. Likafullt kan missnöje skapas i samband med att köpet ska genomföras om 

effektivitet, pris och funktionalitet inte motsvarar en konsuments förväntningar. I detta skede 

skulle informationsteknologiska, utilitaristiska, lösningar kunna skapa mervärde även till en 

mer hedonisk konsument. Detta ligger till grund för studiens syfte och där utilitaristiska och 

hedoniska värden utvecklas närmare i kapitel tre. 

1.3 Studiens syfte och disposition 
Syftet är att undersöka om informationsteknologiska lösningar kan integreras i en fysisk butik 

på ett sådant sätt att det skapar mervärde för kunder.  

För att besvara syftet presenterar kapitel två en lägesrapport gällande användandet av olika 

informationsteknologiska lösningar och dess möjligheter inom detaljhandeln. Kapitel tre 

handlar om konsumenters upplevda värde med fokus på utilitaristiska aspekter. Den 

information som ges i kapitel två och tre ligger sedan till grund för en operationalisering samt 

studiens hypoteser som formuleras i kapitel fyra. Kapitel fem beskriver metod och 

datainsamling av konsumenters användning och inställning av informationsteknologi i fysiska 

butiker, i form av QR-koder. Därefter följer studiens resultat, kapitel sex, där vi redovisar det 

datamaterial som hör samman med studiens hypoteser. Avslutningsvis presenterar kapitel sju 

en diskussion samt slutsatser angående studiens resultat. Här redogörs även förslag på hur 

företag inom detaljhandel ska förhålla sig till informationsteknologiska lösningar för att öka 

ett upplevt kundvärde. Till sist återfinns förslag på framtida forskning samt en övergripande 

reflektion över denna studie. 
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2 Informationsteknologi i butik – En lägesrapport 

Denna studie har som tidigare framhållit för avsikt att undersöka om 

informationsteknologiska lösningar kan implementeras i fysiska butiker för att skapa ökat 

kundvärde. Med syfte att presentera ett aktuellt resultat som är rätt i tiden i förhållande till 

teknikutveckling har vi gjort en skrivbordsundersökning och sammanställt aktuell information 

om hur informationsteknologi idag används inom detaljhandeln och vad som förväntas av 

framtiden. Kapitlet redogör för information hämtad från olika typer av branschröster i form av 

tidningsartiklar, blogginlägg, pressmeddelanden och rapporter. Kapitlets viktigaste funktion är 

att visa vilka möjligheter som finns när det kommer till informationsteknologi. Detta avsnitt 

har även en betydelsefull del i studiens metod då syftet är att kunna ge en så aktuell bild som 

möjligt av konsumenters inställning till informationsteknologi rent generellt, och dess 

värdeskapande aspekter i synnerhet. Denna lägesrapport ligger vidare till grund för 

utformning av undersökningens design. 

2.1 Omnichannel – Detaljhandelns framtid? 
Under 2013 har den svenska detaljhandeln ökat med 17 procent gällande onlineköp. 

Detaljhandeln i helhet har dock endast ökat 1,9 procent under 2013. Detta har gjort att e-

handeln har haft sin kraftigaste ökning sedan 2007 och i början av 2014 motsvarar e-handeln 

sex procent av den totala detaljhandeln i Sverige (HUI Research 2014; Arnell 2014).  

Omnichannel är ett begrepp som blivit en stor del av dagens diskussioner när det gäller 

detaljhandelns framtidsutsikter. Mer detaljerat innebär omnichannel att företag integrerar de 

fördelar som konsumenter upplever med digital handel, bland annat i form av tillgänglighet 

till information, med en fysisk butiks fördelar (HUI Research 2014). Varje kvartal kommer 

HUI research, i samarbete med PostNord och Svensk Digital Handel, ut med en rapport kallad 

e-barometern. E-barometern rapporterar e-handelns omsättning och tillväxt samt redogör för 

undersökningar som görs bland konsumenter och e-handelsföretag. Enligt e-barometerns 

helårsrapport från 2013 har det i ett antal år talats om omnichannel och att de företag som i 

framtiden vill bli mer framgångsrika är de som har förmåga att skapa värdefulla 

konsumentupplevelser. Under 2014 förväntas detaljhandeln och dess marknad se att detta 

händer på allvar (HUI Research  2014). Förändring är även något som kommer krävas för att 

tillgodose konsumenters behov då de förväntar sig att få samma utbud och information i 

fysiska butiker liksom på Internet (VB news 2014). I bloggen Retailing Research skriver 

Malin Sundström, universitetslektor och konsumentforskare på Swedish Institute for Retailing 

på Högskolan i Borås, att första steget är att släppa tanken om att e-handel är ett hot eller 

störningsmoment för en fysisk butik och istället beakta e-handel som en möjlighet (Sundström 

2013). 

I webbaserade tidningen Dagens Handels Blogg betonas även vikten av omnichannel, där de 

skriver om en föreläsning av Per Ankarås från IBM. Han anser att fysiska och digitala världar 

måste hänga ihop (Dagens Handels Blogg 2013). Företag som hänger fast vid en gammeldags 

butikskultur riskerar att förlora marknadsandelar till skillnad från nya aktörer som byggt sin 

verksamhet utifrån e-handel. Vidare skriver Dagens Handels Blogg att Ankarås menar att det 

exempelvis inte enbart räcker med att skapa en applikation, det krävs andra metoder som 

förenklar butiksbesök för konsumenter. För att lyckas med detta behöver all personal 

engageras, den personal som möter en konsument ska förstå vem den är, var den har handlat 

tidigare och vad den gillar samt behöver. All information såsom en konsuments köphistorik 

och vilket lagersaldo som råder bör finnas på en surfplatta som en säljare har med sig vid 

mötet med en konsument. Detta för att effektivisera kundmötet och snabbt kunna svara på 
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konsumentens frågor. Med hjälp av denna teknik kan varan beställas direkt, säljaren behöver 

inte stå bakom kassan för att kolla lagersaldo eller genomföra köp. Avslutningsvis presenterar 

Dagens Handel Blogg att Ankarås tror detta kan förhindra växande köer och minska att en 

konsument känner sig illa till mods över att vara till besvär (Dagens Handels Blogg 2013). 

Dagens Handels Blogg skriver vidare i ett inlägg från januari 2014 att framtiden, när det 

gäller handel och teknologi, är oviss och att vi inte kan förutse exakt vad som kommer hända 

och vilka lösningar som kommer fungera. Det ända som är säkert är att det inte kommer gå att 

driva ny framgångsrik handel efter gamla recept. Konsumenter kommer kräva mer av 

teknologiska lösningar och det är därför nödvändigt för företag att ligga steget före 

konsumenters förväntningar. Vilket betyder att det är centralt att implementera nya system 

och tekniska förändringar i ett tidigt skede. Den typ av kassasystem som många butiker 

implementerade för fyra år sedan är idag redan förbisprungen av ny teknisk utveckling. Idag 

innefattar en ny utveckling bland annat mobila kassor, mer specifikt innebär detta att 

konsumenter med smartphones själva kan genomföra köp (Dagens Handels Blogg 2014a). 

DMA är en global organisation som varje år genomför ett stort event inom 

direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring (Direct Marketing Association 2013). Pia 

Johansson skriver på Postens webbsida om några viktiga punkter från DMA 2013, där de 

bland annat diskuterar vilka aktuella trender som finns och vart branschen är på väg 

(Johansson 2013). ). Vidare för Johansson en intervju med Ulf Persson från Bisnode, där han, 

utifrån händelser vid DMA, beskriver intresset för omnichannel som stort. Persson refererar 

även till en undersökning som visar att 83 procent av företagsledarna avser att investera i 

något slags omnichannel-verktyg inom en snar framtid (Johansson 2013). Karin Jelkeby, 

omnichannel ansvarig på norska Elkjöp (Elgiganten i Sverige) menar, i en intervju som 

presenteras i e-barometerns helårsrapport 2013, att omnichannel är en förutsättning för att 

som detaljhandlare överleva på sikt och att gränser mellan olika kanaler håller på att suddas ut 

för konsumenter. Det är fortfarande viktigt för företag att komma ihåg att olika kanaler 

uppfyller olika behov (Arnell 2014). På grund av detta menar Jelkeby, i likhet med 

Sundström, att en växande e-handel inte är något hot mot varken fysiska butiker eller 

telefonförsäljning, utan flera kanaler ger fler möjligheter (Arnell 2014; Sundström 2013). 

E-barometerns helårsrapport från 2013 presenterar en intervju med Jonas Ogvall, VD på 

Svensk Digital Handel (Ekelund 2014). Ogvall tror precis som Ankarås att digitalisering 

kommer påverka fysiska butiker, främst vad gäller butiksutformning. Ogvall påpekar att 

butiker indikerar att något håller på att hända och att en digitalisering helt klart har påverkat 

fysisk handel. Därför måste företag nu börja med att tänka digitalt, både gällande 

markandsföring och även handel (Ekelund 2014). En ökning i digitalisering medför även mer 

makt och inflytande till konsumenter, vilket resulterar i att de mer och mer själva kan 

bestämma var, när och hur de ska handla (HUI-Research 2014). Konsumenter vill i större 

grad själva söka upp information om produkter som intresserar dem och de vill ha 

skräddarsydda erbjudanden anpassade efter deras egna behov. Utöver detta vill även 

konsumenter själva bestämma hur och när en vara ska levereras, vilket helst är nästkommande 

dag. Av konsumenter i HUI:s undersökning tycker 91 procent att det är mycket viktigt eller 

ganska viktigt att de själva får välja leveranssätt när de beställer en vara på Internet (HUI 

Research  2014).    
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2.2 Detaljhandeln tar omnichannel på allvar 
Ett företag som lyckats med implementering av digitala lösningar är MQ, de kombinerar 

styrka hos e-handel och fysisk butik på ett sätt som utnyttjar båda dessa kanaler till fullo, ett 

exempel är att varor som beställs via Internet kan hämtas upp fraktfritt i butik. MQ testar även 

att ha terminaler i butik där deras konsumenter kan beställa kläder för upphämtning redan 

nästa dag. Detta medför fördelar för konsumenter då sortimentet på Internet oftast är större 

och det är dessutom praktiskt om önskad storlek är slut i en motsvarande fysisk butik (Ericson 

2013). Det är dock inte bara MQ som lyckats med att möta sina konsumenter i flera olika 

kanaler, under året öppnade allt fler renodlade e-handelsföretag fysiska butiker samtidigt som 

stora detaljhandelskedjor som framförallt har försäljning via fysiska butiker ökar sina e-

handelssatsningar (HUI Research  2014). Exempel på företag som vidgat deras vyer och trätt 

in i nya kanaler är Royaldesign.se som gått från en webbutik till åtta stycken fysiska butiker 

runt om i Sverige, Babyshop.se har öppnat en fysisk butik i Stockholm och Zalando.com har 

öppnat outlet i Frankfurt (Åkesson 2014). Modesajten Bubbelroom.se har prövat sig fram med 

hjälp av olika pop-up butiker och i mars 2014 öppnade deras första permanenta fysiska butik. 

Svante Tegnér, Bubbelrooms VD, uttalar sig i en intervju om att han hoppas kunna öppna 20 

butiker de närmaste tre åren (Åkesson 2014). Att webbutiken även är ett viktigt skyltfönster 

för den fysiska handeln syns idag tydligt. Under 2013 hade 13 procent av e-

handelskonsumenter först gjort research på Internet vid inköp av kläder för att sedan handla 

de i en fysisk butik (HUI Research  2014). Det motsatta förhållandet förekommer även, då det 

är sju procent e-handelskonsumenter som först provar ett klädesplagg i butik för att sedan 

köpa det på Internet. Generellt sett gör 65 procent konsumenter research på Internet före ett 

köp i en fysisk butik och bland de som e-handlar minst en gång i månaden är andelen 75 

procent (HUI Research  2014).   

2.3 Informationsteknologi kan skapa nöjdare kunder 
Daymaker är ett företag som jobbar med att förbättra kundmötet, varje år släpper de en 

rapport, Daymakerindex Butik (Daymaker 2014). 2014 års rapport presenteras genom ett 

pressmeddelande och visar en liten förbättring i jämförelse med förra årets mätning vad gäller 

det genomsnittliga kundbemötandet i fysiska butiker, från 62 till 65 procent av högsta möjliga 

måluppfyllelse. Informationsteknologiska lösningar kan hjälpa butiker till nöjdare kunder, 

precis som Ankarås från IBM föreslår kan informationsteknologi bidra till kortare väntetider 

och mer personlig service.  Detta blir tydligt då man tittar närmare på statistik från Daymakers 

rapport som visar att 19 procent av säljarna erbjuder konkret merförsäljning, 77 procent av 

säljarna har en god produktkunskap och när plats, pris samt utbud inte längre är unikt blir ofta 

god service den avgörande skillnaden. Många köpbeslut sker inne i en butik, här är 

konsumenter extra mottagliga för de intryck och den information de får, om konsumenter i 

detta läge exempelvis skulle erbjudas merförsäljning finns det stora möjligheter för 

detaljhandeln att öka deras vinster (Daymaker 2014).  

Företaget Connecta diskuterar en problematik gällande användandet av informationsteknologi 

och mer specifikt användandet av digitala tjänster. Detta redovisas genom ett 

pressmeddelande från december 2013 där Connecta har kartlagt den digitala mognadsgraden 

hos 200 svenska storföretag (Connecta 2013). Denna undersökning tittar närmare på 

mognadsnivå inom områden som strategi, genomförande och resultat hos dessa storföretag. 

Deras resultat visar på att två tredjedelar av dessa företag uppger att de har prioriterat digitala 

kanaler framför andra kanaler under de senaste två åren. Trots detta är de sämre på att få 

konsumenter att köpa och använda just digitala tjänster. Oberoende av prioriteringar kämpar 

även många företag med att formulera sin digitala strategi, realisera sin strategi samt hitta en 

fungerande resultatuppföljning. Många företag uppger även att det är svårare att få 
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konsumenter att hitta till de digitala kanaler samt att få konsumenter att köpa och använda 

digitala tjänster. Kristina Bürén är digital strategikonsult på Connecta och citeras i 

pressmeddelandet med följande uttalande, ”Företagen är mer osäkra på sin egen förmåga, 

även ledarna. De upplever att den tilltagande digitaliseringen i samhället och kundernas höjda 

förväntningar på den digitala upplevelsen har gjort det svårare för dem att tillgodose 

kundernas behov” (Connecta 2013). 

Connectas undersökning visar även på stora skillnader mellan olika branscher, B2C-företag 

(business-to-consumer) visar en markant högre digital mognadsgrad jämfört med B2B-företag 

(business-to-business). Nytt för 2013 års undersökning är att detaljhandelsbranschen har högst 

digital mognadsgrad och har därmed gått om telekom och mediabranschen sedan 2011 års 

undersökning. Hela 82 procent av företag inom nuvarande detaljhandelsbransch säger att de 

sedan 2011 satsar mest på digitala kanaler. Många företag inom detaljhandeln vittnar även om 

en tydlig förskjutning från traditionella medier till digitala kanaler (Connecta 2013). 

Connectas undersökning visar på att de mest kritiska kanaler 2014 kommer bli Internet, social 

medier, rörlig bild och smartphones, i inbördes ordning. De största utmaningar som företag 

möter idag är att skapa kundlojalitet när mötet är digitalt, skapa säkerhet kring konsumenters 

integritet samt säkerhet för data i molnet och slutligen att de hanterar miljöpåverkan 

(Connecta 2013).  

Detaljhandelns fokus bör inte bara vara på hur företag ska förändra sin verksamhet för att 

hänga med i utvecklingen utan ett stort fokus bör även kretsa kring konsumenter. Det är 

viktigt att förstå konsumenters behov och vad de upplever som tillfredställande, då 

otillfredsställda konsumenter leder till minskad lönsamhet. I HUI research undersökning 

skulle deras konsumenter ange vilka egenskaper som är viktigast när de väljer vilken 

webbutik de ska handla kläder ifrån. Egenskaperna i form av ”bra och tydlig information” 

samt ”bilder på varor” anser de är viktigast tätt följt av ”fria returer” och ”smidig 

returhanteringen”. Andra aspekter som är viktiga för konsumenter är att det tydligt ska framgå 

vad totalpriset är och att det är lätt att hitta på en webbsida (HUI Research  2014). Bland de 

konsumenter som någon gång handlat online är det tre av tio stycken som handlar på Internet 

minst en gång i månaden. Mest frekventa e-handelskonsumenter finns i åldersspannet 30–49 

år och det är framförallt barnfamiljer som är aktiva konsumenter på Internet. När HUI 

research vidare undersökte varför konsumenter väljer att handla på Internet angav nästan 

varannan konsument dels alternativ som innefattar smidighet och flexibilitet vilket 

exempelvis kunde vara att handla när det passar de själva, och dels alternativ som 

tidsbesparande eller bekvämlighet (HUI Research  2014). 

Dagmar Forne i Dagens Handel beskriver att det skett en drastisk tillväxt gällande e-handeln. 

Under 2013 växte den brittiska e-handeln med 16 procent, där handel över mobila enheter 

samt möjlighet att hämta beställda varor i fysiska butiker tros ligga bakom denna tillväxt 

(Forne 2014). E-barometern presenterar siffror som visar att 73 procent e-handelskonsumenter 

äger en smartphone och sju av tio har någon gång sökt på en sökmotor med sin smartphone 

för att hitta information om en fysisk vara (HUI Research  2014). Vidare presenterar Dagens 

Handel en undersökning som TNS Sifo gjort, vilken visar att varannan person söker efter 

information via smartphones eller surfplattor. Den information som konsumenter förväntar sig 

finna genom dessa sökningar handlar om pris, varubilder samt se var man kan få tag på varan 

i en fysisk butik (Karlsson 2014). HUI research menar dock i e-barometerns helårsrapport att 

den mobila e-handeln, via en smartphone, inte riktigt kommit igång på allvar men att 

konsumenters mobiltelefoner blir en allt viktigare komponent i deras inköpsprocess. Under 

2013 handlade var tionde onlinekonsument någon gång varor med en mobiltelefon och bland 

de konsumenter som e-handlar varor minst en gång per månad låg denna procent på 22. De 
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varor som är vanligast vid mobilköp är kläder. Trots att många rapporter och artiklar pekar på 

att konsumters mobiltelefon blir allt viktigare för dem har endast 29 procent e-handelsföretag 

en mobilanpassad webbsida. Många av dessa företag är även osäkra på hur en mobiltelefon 

ska användas i deras marknadsföringsmix eftersom att endast 29 procent har en mobil strategi 

(HUI Research  2014).  

Det finns idag många svenska företag som vill få konsumenter att lämna deras plånbok 

hemma och istället använda sin mobiltelefon. I Dagens Handels Blogg är man dock skeptisk 

till mobila betalningslösningar (Dagens Handels Blogg 2014b). Detta har slagit stort i länder 

som har en mindre fungerade traditionell bank- och kortinfrastruktur, samt gjort pengar 

tillgängliga för bredare grupper på landsbygden. Skeptiker menar att det tog lång tid att 

övertyga svenskar att sluta använda kontanter och ersätta dem med betalkort därför kan mobil 

handel möta stort motstånd innan den slår brett. Tidigare nämnda forskaren Sundström blir 

citerad i blogginlägget där hon menar att när hennes mamma är övertygad om de fördelar som 

finns med att betala via en mobiltelefon, då kommer det att slå stort. I och med den enorma 

tillväxt som skett inom informationsteknologi ökar även utveckling av mobila tekniker vilket 

har i syfte att förenkla och frambringa köp för konsumenter (Dagens Handels Blogg 2014b). 

En av dessa tekniker är QR-koder. Vidare presenterar blogginlägget ett antal lösningar som 

kan få konsumenter att scanna QR-koder och ladda ner applikationer som gör deras 

mobiltelefon till en plånbok. Vad som krävs är att övertyga konsumenter om att en QR-kod 

eller applikation kan förenkla deras vardagsliv. Exempel på dessa lösningar är att det är lättare 

att betala en parkeringsavgift då en konsument via dennes mobiltelefon fyller på sin biljett. En 

mobiltelefon kan även användas som scanner i en matbutik, man kan på ett smidigt och 

snabbt sätt köpa biljetter i kollektivtrafik och många gånger får man rabatter genom att 

använda sin mobiltelefon (Dagens Handels Blogg 2014b). 

2.4 Aktuella informationsteknologiska lösningar 
År 1994 skapades QR-koder (quick response). Det var av företaget Denso som dessa svartvita 

rutmönster skapades (se bildexempel bilaga 1), QR-koder är en tvådimensionell kod som 

fungerar som en automatisk avläsare (Carlsson 2014). QR-koder har kapacitet att innehålla 

mycket information, information som består av siffror, tecken, bokstäver samt andra 

symboler. En sådan här kod är även konstruerad att snabbt läsa önskad information. Via en 

kamera i en smartphone finns det möjlighet att scanna en QR-kod och en smartphone kan 

därefter tolka bilden och översätta den till klartext. Denna klartext kan via en kodgenerator 

omvandlas till en QR-kod (Carlsson 2014). Till en början användes QR-koder för att spåra 

bilkomponenter i dess tillverkningsprocess. Idag har emellertid användningsområdet breddats 

och utvecklats. Transportföretag är ett område som har börjat utnyttja QR-koder, och genom 

användning kan företag på ett lätt och smidigt sätt avläsa information om främst laster. 

Ytterligare ett användningsområde är i marknadsförings- och försäljningssyfte. QR-koder 

inom detta område kan finns ofta på ett företags annonser eller marknadsföringsskyltar och 

den information som kan avläsas är då ofta hänvisad till ett företags webbsida (Carlsson 

2014). 

Scott Stratten är författare inom marknadsföring med fokus på viral, social och autentisk 

marknadsföring (Stratten 2013). I början av 2013 talar han om hur QR-koder har potential att 

lyckas men att det finns för många dåliga användningssätt som gjort att konsumenters tillit 

och positiva motivation till QR-koder försämrats. Stratten anser att marknadsförare måste 

tänka ett steg längre, det måste finnas ett tydligt syfte om företag ska använda QR-koder och 

den information som finns i måste uppfattas värdefull för alla konsumenter (Stratten 2013). 

Han nämner även exempel på dåliga platser där QR-koder finns eller har funnits. Några av 
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dessa är på storbildsskärmar längs med en motorväg, i flygtidningar på flygplan samt QR-

koder i mail. Den sist nämnda fungerar i vissa fall, men idag läser många konsumenter deras 

mail på sin smartphone vilket gör det svårt för dem att scanna en kod (Stratten 2013). I en 

webbartikel publicerad på Advertising Age redogör Patel för några onämnda experters åsikter 

till varför QR-koder inte slår igenom (Patel 2012). Den första anledningen är att konsumenter 

är förvirrade och för dåligt informerade om hur man scannar dessa koder. Den andra 

innefattar att det är för lite likformighet bland de applikationer som krävs för att läsa QR-

koder. En sista anledning är att konsumenter inte upplever att den information som fås i QR-

koder ger dem mervärde (Patel 2012). Att inte se nyttan i att använda dessa koder, eller inte 

förstå hur man ska scanna en kod, har lett till att många konsumenter förlorat förtroendet till 

denna teknik. Det finns enligt Stratten (2013) för många QR-koder som inte fungerar som de 

ska och därmed är det en mindre chans att en konsument scannar den igen, vilket främst blir 

fallet om samma konsument tidigare haft en dålig upplevelse av QR-koder. 

Atkinson (2013) framhåller också konsumenters förtroende till QR-koder men fokuserar dock 

på den information som finns i en QR-kod. Detta innefattar den information som en 

konsument får tillgång till när denne väl lyckats scanna av en kod. Konsumenter som har 

mindre förtroende till tillverkare, gällande säkerhet, lämplig varupaketering samt skyddandet 

av konsumenters säkerhet, är mer benägna att använda QR-koder (Atkinson 2013). En 

intention till att använda QR-koder är att konsumenter, i samma ögonblick som de överväger 

om ett köp, ska de få den information som önskas (Atkinson 2013). Atkinson (2013) förklarar 

att den information som QR-koder erbjuder är omedelbar, relevant och användbar. Denna 

information har i syfte att hjälpa osäkra konsumenter angående till exempel företags uttalande 

om hållbarhet. Osäkra konsumenter har därför en tendens att mer frekvent använda sig av QR-

koder när de upplever att ett företag inte är uppriktiga om de krav och regler som bör råda 

(Atkinson 2013). Genom att få den information som konsumenter saknar leder detta med 

större sannolikhet till ett köp, såvida denna tillfredställer konsumenter på ett positivt sätt. 

Konsumenter som intresserar sig för politik, etik och miljö beträffande ett köp engagerar sig i 

något som kallas ”buycotting”. Enligt Atkinson (2013) är dessa konsumenter mer benägna att 

använda QR-koder för att få ta del av hållbar varuinformation. Koders innehållande 

information används med andra ord till att antingen motivera till ett köp eller för att undvika 

ett köp. De krav som finns för vilken information som ska finnas i QR-koder är idag större. 

Atkinsons (2013) studie likvärdig med Strattens (2013) uttalande, visar på att en aktuell och 

värdefull information kan bli särskilt användbart för konsumenter och speciellt konsumenter 

som börjar tänka hållbart. När det kommer till att erbjuda konsumenter värdefull information 

finns det ytterligare en teknik, som kallas RFID (Radio Frequency Identification). Detta är en 

teknik som inom marknadsföring och försäljning idag inte är lika utvecklad som QR-koder 

men som ständigt utvecklas och därför är värd att nämnas. 

RFID är ett automatiskt igenkännandesystem som använder radiovågor för att identifiera och 

spåra objekt. Tekniken består av två komponenter. Den första är en tagg som fungerar som en 

datatransportör och den andra är en komponent som är en fast RFID-läsare. En 

datatransportör är utformad som ett litet kort som kan fästas på den vara eller objekt som ett 

företag vill identifiera. En RFID-teknik tillåter informationssystem att hitta fysiska objekt och 

människor (Nationalencyklopedin 2014). Nagy, George, Bernstein, Caban, Klein, Mezrich 

och Park (2006) har studerat RFID-teknik i sjukhusmiljöer, som är ett vanligt 

användningsområde. Fler områden som RFID tillämpas i är inom logistik och 

produktionsteknik (Nationalencyklopedin 2014) men även inom detaljhandeln (De Marco, 

Cagliano, Nervo & Rafele 2011). Enligt De Marco et al. (2011) har RFID en 

anmärkningsvärd påverkan på detaljhandelns utbudskedja. Genom att automatiskt läsa en 

elektronisk produktkod från en datatransportör (taggen) samt att göra data tillgänglig till 
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informationssystem över en utbudskedja kan RFID:s grundläggande krav möjliggöra bättre 

lagerkontroll, lagerminskningar, arbetskostnadsbesparingar, minskat svinn och lägre 

transaktionsfel (De Marco et al. 2011). Ytterligare fördelar som kommer med att 

implementera en RFID-teknik i butik är att det möjliggör automatisering och därmed 

tidsbesparing när det kommer till de delar av ett företags arbete som inte sker framför deras 

konsumenter. Detta leder i sin tur att det frigör mer tid till en butikspersonal för att hjälpa 

konsumenter, något som därmed kan komma att öka både ett företags försäljning och intäkter. 

En slutlig fördel med RFID och dess medföljande fokus på god kundservice är att den kan 

användas som en drivkraft för konkurrensfördelar och även ett bidrag till en ökning av 

marknadsandelar (De Marco et al. 2011). 

2.5 Avslutning lägesrapport 
Som Daymakers undersökning redovisar är konsumenter extra mottagliga för information 

under ett besök i en fysisk butik. Genom att butiker konkret kan visa deras konsumenter en 

produkts olika fördelar genom fördjupad produktinformation, via exempelvis bildskärmar, 

kan detta hjälpa butiker att förbättra konsumters serviceupplevelse. Med tanke på den siffra 

(65 procent) som e-barometerns helårsrapport 2013 visar angående att de som handlar online 

gör efterforskning på Internet före ett köp i en fysisk butik, kan följden bli att många 

konsumenter vill ha mer information om en produkt innan de gör ett köp. Olika 

informationsteknologiska lösningar i butik kan därmed vägleda konsumenter till ett säkrare 

köp med information som konsumenter normalt letar efter på Internet. Denna typ av 

information kan ges till konsumenter via olika typer av tekniker, främst via QR-koder samt 

RFID tekniken. 

Detta kapitel har gett en beskrivning av hur informationsteknologiska lösningar påverkar 

detaljhandeln och vad som förväntas finnas runt hörnet. Dock är det som tidigare nämnt ingen 

som med säkerhet kan säga hur framtiden och dess butik kommer att se ut. Mycket handlar 

om hur väl olika lösningar (exempelvis surfplattor, QR-koder eller RFID) bemöts av 

konsumenter och hur bra företag lyckas med att marknadsföra dessa. Det betyder att 

konsumenter har stor påverkan gällande vilka lösningar som kommer bli de framgångsrika. 

Resultatet av denna empiriska studie av informationsteknologi i butik har för avsikt att ge 

ytterligare kunskap som kan bidra till upplevt värde, vilket nästa kapitel behandlar. Kapitel tre 

visar vidare på vad konsumenter värdesätter i fysiska butiker och hos e-handlare. 
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3 Upplevt värde och dess värdedimensioner 

Detta kapitel presenterar en genomgång kring vilka fördelar som konsumenter upplever när de 

handlar online eller i fysiska butiker. Fokus ligger på konsumenters utilitaristiska upplevelser. 

För att studera konsumenters värdeskapande process inleds kapitlet med att redogöra för två 

delar av begreppet värde, ett hedoniskt och ett utilitaristiskt värde. Tidigare forskning har lagt 

stort fokus på att definiera skillnader mellan hedoniskt och utilitaristiskt perspektiv. Detta 

kapitel syftar till att förmedla en djupare förståelse för detta värdebegrepps olika dimensioner 

genom att plocka fram de utilitaristiska fördelar som konsumenter upplever inom e-handel 

och fysisk handel. Detta för att kunna diskutera hur onlinehandelns utilitaristiska fördelar ska 

implementeras i en fysisk butik för att öka upplevt konsumentvärde. 

3.1 Utilitaristiska och hedoniska konsumentvärden       
Sedan 1950-talets början har akademiker och företag försökt att förstå de processer och 

faktorer som är involverade i att möta konsumenters önskemål och behov, det vill säga 

leverera värde till konsumenter (Davis & Hodges 2012). Upplevt värde har definierats på 

olika sätt genom åren. En typisk definition på kundvärde är konsumenters samlade bedömning 

av nytta för en produkt, baserad på uppfattningar om vad som tas emot och vad som ges 

(Zeithaml 1988). Denna definition innebär att kundupplevt värde utvärderas utifrån de pengar 

som betalas för en produkt, det vill säga att mer kvalitet för mindre pengar kommer skapa 

positivt upplevt värde. Upplevt värde är konsumenters övergripande bedömning av deras 

upplevda fördelar i förhållande till deras upplevda uppoffringar (Zeithaml 1988). Dock 

innebär de upplevda uppoffringar mer än de pengar som betalats för en viss produkt. Icke-

monetära kostnader, såsom transaktionskostnader, sökkostnader, förhandlingskostnader samt 

tidsåtgång betraktas även som uppoffringar (Zeithaml 1988; Cronin, Brady, Brand, Hightower 

& Shemwell 1997). 

Upplevt värde delas främst in i två kategorier, utilitaristiskt och hedoniskt.  Utilitaristiskt 

värde är relevant när det kommer till rationellt och målinriktat shoppingbeteende där 

effektivitet är viktigt. Utilitaristiskt värde är emellertid endast aktuellt när det kommer till 

planerade inköp (Babin, Darden & Griffin 1994). Hedoniskt värde är emellertid mer 

subjektivt och personligt, samt uppkommer från en lekfullhet i en shoppingupplevelse snarare 

än kravet att fullgöra en shoppings egentliga uppgift (Lee & Overby 2004). Vidare är det 

många som har utvecklat begreppet värde till flera kategorier (Pihlström & Brush 2008; 

Sweeney & Soutar 2001; Nsairi 2012). Pihlström och Brush (2008) redogör för fyra 

dimensioner, monetärt (pris), bekvämlighet, emotionellt samt socialt värde. Även Sweeney 

och Soutar (2001) nämner dimensioner såsom monetärt, emotionellt och socialt, men 

beskriver en fjärde dimension som innefattar kvalitet. Sweeney och Soutar (2001) menar att 

de fyra dimensioner av värde förklarar konsumenters val på ett bättre sätt, både kvalitativt och 

statistiskt, jämfört med en klassisk värdedefinition ”värde för pengar”. Värdedimensioner kan 

emellertid vara olika viktade för olika konsumenter i olika sammanhang. Funktionella värden 

(likställs med utilitaristiska värden) som innefattar kvalitet och pris anses vara den del som 

har störst inverkan på konsumenters val(Sweeney & Soutar 2001). 

3.2 Värdedimensioner i en fysisk butik 
Diep och Sweeney (2008) beskriver butiksvärde utifrån hedoniska och utilitaristiska 

perspektiv. Utilitaristiskt butiksvärde härleds ur en butiks förmåga att möta konsumenters 

behov på ett effektivt och bekvämt sätt. Hedoniskt butiksvärde kommer från butikers förmåga 

att erbjuda konsumenter nöje, spänning, fantasi och inspiration. Utifrån ett flertal 

fokusgrupper har Diep och Sweeney (2008) kommit fram till ett antal fördelar som råder i en 
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fysisk butik. Många åsikter handlar om lättillgänglighet, butikers öppettider, bekvämlighet, att 

det finns ett brett utbud av varor, att butiker är roliga att besöka, att de blir inspirerade samt att 

besöket ger mer än endast en ren transaktion. Det finns dock olika aspekter som kan hindra 

konsumenter från att uppleva dessa ovan nämnda fördelar, både online och offline. För att 

konsumenter till fullo ska uppleva positiva aspekter av shoppingen krävs det att de kommer in 

i ett så kallat flyt (flow) (Hoffman & Novak 1996, s.57). Ett flyt innebär att en konsument 

agerar på ett lugnt och smidigt sätt, fullständigt fokus på dennes egen upplevelse och låter sig 

inte distraheras av annat (Hoffman & Novak 1996). Detta blir extra tydligt då vissa produkter 

är mer komplexa och ses som mer riskfyllda än andra vilket hindrar en konsument från att 

komma in i sitt flyt vilket i sin tur leder till att denne blir orolig, ångestfylld och förvirrad. Här 

har en fysisk butik en fördel, om återförsäljare lyckas föra bort en konsument från detta 

förvirrade tillstånd med hjälp av produktkunskap och professionell hjälp kan denna specifika 

konsument återigen komma in i ett flyt (Wang & Hsiao 2012). 

En annan fördel som fysiska butiker erbjuder är en social aspekt av shopping. Detta delas in i 

socialt umgänge (Nsairi 2012) och social omgivning (Baker, Levy & Grewal 1993). Gällande 

social omgivning har det uppmärksammats att konsumenter reagerar intensivt på en 

butiksmiljö som erbjuder en hög social omgivning med mycket och trevlig personal. Jämfört 

med en butiksmiljö med låg social omgivning med lite personal och som inte tilltalar 

konsumenter (Baker, Levy & Grewal 1993). Ett socialt umgänge inom fysisk shopping 

innebär att konsumenter uträttar sina ärenden samtidigt som de kan umgås med vänner eller 

familj och tillsammans ha en uppsluppen upplevelse (Nsairi 2012). Nsairi (2012) resonerar 

kring den vikt av att ha en partner med sig under en shoppingtur. Detta gör att konsumenter 

känner sig bekväma vilket kan medföra en känsla av välbehag och status. Om konsumenter 

upplever dessa känslor under ett köp är det även större chans att ett övergripande upplevt 

värde blir högre. En anledning till att social aspekt är viktig, både för konsumenter och för 

detaljister, är att en kund-till-kund interaktion (word-of-mouth) är mer trovärdig jämfört med 

interaktionen med en säljare. Nsairi (2012) menar därför att chefer inom detaljhandeln bör 

uppmuntra shopping som en gruppaktivitet. Emellertid kräver detta en butikslayout som 

stimulerar sociala interaktioner och skapar ett utrymme för kommunikation mellan 

konsumenter runt en specifik eller en viss händelse. 

Effektivitet och god kvalitet har en påverkan beträffande konsumenters tillfredsställelse. 

Konsumenter ska uppfatta att de sparar tid, inte bara när det gäller shoppingupplevelser men 

även på ett sätt som kan berika konsumenters kunskaper om en produkt (Nsairi 2012). Vidare 

har utilitaristiskt butiksvärde uppmäts ha högre perceptuell ranking bland kvinnor. Detta 

menar Babin, Darden och Griffin (1994) beror på den allt mer hektiska livsstil många kvinnor 

upplever. De värdesätter därför till större del effektivitet, ökad bekvämlighet och större utbud. 

Butikers layout blir därmed viktig för att på ett enkelt sätt finna en efterfrågad vara (Babin, 

Darden & Griffin 1994). På grund av detta bör återförsäljare anpassa butikers layout för att 

underlätta informationssökning via olika typer av informationsteknologiska lösningar, 

exempelvis bildskärmar som kan göra kunskapsöverföring lättare och mer effektiv (Nsairi 

2012). 

3.3 Värdedimensioner inom e-handel 
Internet bidrar till att sprida information, förbättra konsumentvärde, öka kundtillfredsställelse, 

pålitlighet samt konsumenters uppfattning, som i sin tur ska leda till bättre lönsamhet och öka 

marknadsandelar. Från konsumenters synvinkel kan internetbaserade tjänster avsevärt minska 

kostnaderna för sökning, utöka urval av leverantörer, leverera billigare varor och tjänster, och 
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öka användarvänlighet, vilket medför mer kontroll över de varor och tjänster som erbjuds 

(Narwal & Sachdeva 2013). 

När Internet var relativt nytt bland gemene man fann forskare att det var relativt unga 

personer med hög utbildning och inkomst som var mest benägna att använda Internet 

(Ratchford, Lee & Talukdar 2003). Oavsett hur detta idag överensstämmer med 

internetanvändande påvisar forskning att äldre konsumenter och konsumenter med lite 

kunskap om datorer kan uppleva att fördelar med Internet inte väger upp för den tid, det 

engagemang och de kostnader som uppstår för att kunna lära sig använda en dator samt nyttja 

Internet på ett effektivt sätt. Detta leder till att konsumenter med lite kunskap om datorer helt 

enkelt undviker Internet (Ratchford, Talukdar & Lee 2001). Idag handlar allt fler konsumenter 

på Internet och en ständig ökning av tillväxt leder till snabb utveckling beträffande 

tillämpning av användbara funktioner och tjänster för onlinebutiker (Chen 2012). Trots 

snabba utveckling finns det fortfarande hinder som påverkar konsumenters köpbeteende. 

Förtroende, upplevd risk och teknisk acceptans är några av de hinder som är störst. Ett steg i 

att undanröja de hinder som påverkar konsumenters köpbeteende handlar om att finna vad 

konsumenter värderar genom värdeskapande attribut. Enligt Chen (2012) finns det ett 

betydelsefullt samband mellan upplevt värde och intentioner till köp. Köpbeteenden för 

konsumenter beror på hur väl de blir tillfredsställda samt nivån av förtroende gentemot 

detaljister. Upplevt värde och upplevd uppoffring har en signifikant påverkan på konsumenter 

när det gäller köpintentioner på Internet (Chen 2012). 

De konsumenter som handlar på Internet anser att konsumtion på nätet har flera fördelaktiga 

syften, där bland annat betalning är enkel, informationen är riklig samt att det är lätt och 

smidigt att lägga en order (Häubl & Trifts 2000). Det har bevisats att e-handeln uppfyller 

konsumenters behov mer effektivt jämfört med fysisk detaljhandel (Häubl & Trifts 2000; 

Grewal, Iyer & Levy 2004). Konsumenter kan via Internet effektivt få viktig kunskap om 

olika företag, produkter och varumärken. Detta medför en högre känsla av att köpbeslut är 

förnuftiga och välgrundade. Vidare visar Häubl och Trifts (2000) att interaktiva verktyg 

hjälper konsumenter i en inledande granskning av tillgängliga alternativ och underlättar 

fördjupade jämförelser mellan utvalda alternativ. Dessa verktyg kan i ett köpbeslut ha starka 

och positiva effekter på både kvalitet och effektivitet, då konsumenter kan göra bättre beslut 

samtidigt som dennes upplevda ansträngning minskar betydligt. När konsumenter söker 

produktinformation och gör köpbeslut kan därför interaktiva beslutshjälpmedel ha potential 

att drastiskt förändra beslutet (Häubl & Trifts 2000). 

Grewal, Iyer och Levy (2004) delar upp fördelar med e-handel i sex olika kategorier, första 

gäller ett företags webbsida och dess bekvämlighet. Här kan konsumenter enkelt ta del av ett 

helt sortiment med minimal ansträngning och tidsåtgång. För det andra, kan en fysisk butik 

inte tillhandahålla specifik varuinformation lika snabbt och effektivt som en onlinebutik. Den 

tredje handlar om att konsumenter på ett effektivt sätt och nästan utan ansträngning kan få 

avgörande kunskap om företag, produkter och varumärken, och därmed öka sin kompetens i 

syfte att göra ett sunt inköpsbeslut. För det fjärde kan konsumenter effektivare jämföra 

produktegenskaper, tillgänglighet, priser och andra faktorer mellan flera olika e-handlare än 

vad de kan göra i en fysisk butik. Den femte innebär att e-handel kan ge en nivå av sekretess 

och anonymitet vid inköp av känsliga produkter. Slutligen, kan Internet ge en hög nivå av 

bekvämlighet för dem vars tidskostnad uppfattas vara för hög för att de ska handla via 

traditionell detaljhandel. Alla dessa kategorier ökar ett anskaffningsvärde för inköp på 

Internet, det vill säga, fördelar i förhållande till monetära uppoffringar (Grewal, Iyer & Levy 

2004). 
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Vidare påvisar en mer aktuell studie fördelar med e-handel. Tack vare de många fördelar med 

informationsteknologi i samband med inköp av varor och tjänster, har det bevisats att fler och 

fler konsumenter föredrar e-handel över traditionell shopping i fysiska butiker (Narwal & 

Sachdeva 2013). Konsumenter har generellt sett en positiv bild gällande användning av 

informationsteknologi i samband med köpet. Konsumenter ser informationsteknologi som ett 

verktyg som medför kundnöjdhet, minskar kostnader, effektiviserar köpbeslut, ökar 

användarvänlighet, prisvärdhet samt ger snabba leveranser. Mer innebär detta en möjlighet för 

e-handlare till att föra register utan mellanhänder, vilket i sin tur öppnar vägen för 

direktmarknadsföring. Informationsteknologiska lösningar påverkar även konsumenters 

inköpsbeslut genom att göra deras beslutsfattande mer effektivt. Detta kan likaså öka 

förtroendet och uppmuntra till köp av nya produkter (Narwal & Sachdeva 2013). 

Chang och Tseng (2013) presenterar en studie som visar på att konsumenter bedömer 

internetshopping efter utilitaristiskt och hedoniskt värde. Ett utilitaristiskt värde är, förutom en 

bedömning av funktionella fördelar och uppoffringar, (Voss, Spangenberg & Grohmann 

2003; Overby & Lee 2006) även relaterade till konsumenters uppfattning om ett planerat köp 

är effektivt (Babin, Darden & Griffin 1994; Childers, Carr, Peck & Carson 2001; Voss, 

Spangenberg & Grohmann 2003) samtidigt som konsumenter uppfyller ett efterfrågat behov 

(Chen & Dubinsky 2003). Upplevt värde kan beskrivas i termer av bekvämlighet, snabbt och 

tidsbesparande, användarvänlighet, pris- och kostnadssparande samt utbud på sortiment. Detta 

tillskriver enligt tidigare definitioner en utilitaristisk aspekt (Chen 2012). Det hedoniska 

värdet är en samlad värdering av konsumenters upplevelsemässiga fördelar och uppoffringar 

(Overby & Lee 2006). Detta värde fokuserar därför på mer underhållande och emotionella 

fördelar som en onlinebutik kan medföra (Forsythe, Liu, Shannon & Gardner 2006). 

För att lyckas inom e-handeln är det viktigt att företag skapar en tilltalande onlineimage. Vid 

köp i internetbutiker saknar konsumenter direkt kontakt med varorna vilket försvårar 

utvärderingen angående varors kvalitet (Biswas & Biswas 2004). Detta problem förtydligar 

Yang och Lester (2002) vilka påvisar att många konsumenter tenderar att söka information 

från Internet först och sedan göra följande köp i butik. På grund av detta är det viktigt att 

kunna attrahera konsumenter till att söka efter information som därefter försäkrar och 

övertygar om att ett köp är passande samt uppfyller ett efterfrågat behov (Biswas & Biswas 

2004). Chang och Tseng (2013) menar därför att internetbutikers image påverkar ett uppfattat 

utilitaristiskt värde. Däremot anser författarna samtidigt att både hedoniskt och utilitaristiskt 

värde influerar konsumenters uppfattning kring shopping, när det kommer till att motivera till 

återkommande köp på Internet. Med andra ord hävdar författarna att konsumenters intentioner 

till internetköp främst beror på deras uppfattning av ett hedoniskt samt det utilitaristiskt värde 

kopplat till detaljhandelns image (Chang & Tseng 2013). Biswas och Biswas (2004) menar 

vidare att butiksimage därför blir mer betydelsefull vid handel på Internet jämfört med handel 

i fysiska butiker. 

Med hänsyn till detta anser Childers et al.(2001) att konsumenters uppfattning gällande deras 

attityder, förväntningar och preferenser om internetshopping kommer att skilja sig från de 

som handlar exakt samma produkt i en fysisk butik. Konsumenter förväntar sig generellt sett 

att hitta mer njutning (enjoyment) i interaktiva miljöer än vad de förväntar sig när de handlar i 

fysiska (Childers et al. 2001), vilket talar emot forskning som menar att fysiska butikers 

fördel är just hur en fysisk miljö påverkar konsumenter till mer hedonisk njutning. Däremot 

påpekar Childers et al.(2001) att det krävs mer forskning kring detta område.  
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Wolfinbarger och Gilly (2001) behandlar även i sin studie hedoniskt och utilitaristiskt värde. 

Författarna har identifierat två typer av e-handelsshoppare, där första är en målinriktad 

konsument, det vill säga en mer utilitaristisk typ. Upplevelsesökande är en annan typ, vilket 

då ses som en mer hedonisk sådan. Målinriktade konsumenter har som orsak att handla på 

Internet för att uppleva frihet och kontroll. Dessa konsumenter är uppgiftsorienterade och vill 

snabbt och effektivt utföra sitt köp, medan en upplevelsetyp handlar på Internet för att det är 

roligt. De har även en önskan om att bli underhållna och omgivna av en shoppingupplevelse 

(Wolfinbarger & Gilly 2001). På grund av detta krävs en annan typ av marknadsföring när en 

produkt i grunden är utilitaristisk, som exempelvis ordbehandlingsprogram, tvättmedel eller 

kontaktlinser. Konsumenter vill här att företag ska förse dem med tillräckligt mycket 

anledningar för att de ska kunna motivera sina val. Därför bör marknadsförare koncentrera sig 

på att ge en detaljerad och kanske en avgörande information om en specifik produkt (López & 

Ruiz 2011). 

Som tidigare framhållits har fysiska butiker en fördel när det gäller att erbjuda personlig 

service, dock ska det inte förglömmas att även e-handeln är beroende av högkvalitativ service 

när det gäller konsumenters upplevda värde (Chen, Tsai, Hsu & Lee 2013). Servicekvalitet 

kan delas upp i tre olika mått. Det första måttet är resultatkvalitet (outcome quality) vilket 

innefattar tidsåtgång, konsumenters humör och inställning samt gripbara kvalitetshöjande 

faktorer. Interaktionskvalitet (interaction quality) innefattar en personals attityd, beteende och 

expertis gentemot konsumenter. Miljökvalitet (environment quality) är det sista måttet och 

inbegriper hur konsumenter uppfattar omgivningen vad gäller design, stämning och sociala 

faktorer (Brady & Cronin 2001). Inom begreppet för servicekvalitet tycks resultatkvalitet 

förtjäna störst uppmärksamhet av e-handlare då denna kvalitet är positivt relaterad till både ett 

utilitaristiskt och ett hedoniskt värde. Interaktionskvalitet samt miljökvalitet, kan till skillnad 

från resultatkvaliteten endast påverka utilitaristiska aspekter (Chen et al. 2013). Om 

konsumenter anser sig vara tillfredsställda gällande en servicekvalitets tre mått är det större 

chans att de upplever flyt i shoppingen. Detta flyt har även visats ha en positiv påverkan 

beträffande konsumenters attityd mot e-handeln (Wang, Baker, Wagner & Wakefield 2007). 

3.4 Mobiltelefoners inverkan på e-handels värdedimensioner 
Mobiltelefoni har haft en mycket snabb utveckling under 2000-talet och är en viktig del av en 

rådande informationsteknologisk utveckling. En mobil handenhet, exempelvis en smartphone, 

medför många fördelar för både företag och konsumenter, de används allt mer och mer i 

dagens samhälle, främst för att komma åt olika innehållstjänster, vilket kan vara applikationer, 

musik och internettjänster. Pihlström och Brush (2008) definierar mobila tjänster som 

innehållstjänster vilket kan nås via en smartphone. Innehållstjänster levereras i ett samspel 

mellan ett företag och en konsument. Två viktiga områden inom mobila tjänster är 

underhållning och informativa innehållstjänster. Underhållningstjänster innefattar exempelvis 

spel, musik och videos medan informationstjänster omfattar olika söktjänster, nyheter, rese- 

och trafikinformation samt finansiell information (Pihlström & Brush 2008). Även Kuo, Wu 

och Deng (2009) har definierat information och underhållning som två essentiella 

innehållstjänster. Däremot anser de även att kategorier som kommunikation och transaktion 

bör ses som två viktiga delar för att företag ska kunna skapa mervärde åt konsumenter. 

Utvecklingen av mobila tjänster förbättras allt mer och mer i dagens samhälle. Mobila tjänster 

gör det möjligt för konsumenter att få tillgång till nödvändig information samt utnyttja 

exempelvis betaltjänster via deras mobiltelefoner (Yang & Lee 2010). Dessa fördelar hjälper 

konsumenter att effektivisera tiden vid ett köp. En köpprocess med en mobiltelefon kan därför 

utföras utan begränsningar till en specifik tid och plats (Yang & Lee 2010). 
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Förutom de praktiska fördelar som mobila tjänster ger, finns även fördelar som handlar om 

servicekvalitet och hur pass väl företag lyckas tillfredsställa konsumenter på bästa sätt. Kuo, 

Wu och Deng (2009) identifierar fyra dimensioner av servicekvalitet, där kundservice och 

tillförlitlighet är en dimension följt av resterande tre, navigation och visuell design, 

innehållskvalitet samt anslutningshastighet. Detta är dimensioner som är betydelsefulla för 

företag som använder sig av mobil teknik, då det många gånger är kvalitet som avgör hur 

länge konsumenter stannar på en mobil webbsida samt om de återkommer. Att företag ska ha 

god kvalitet på deras mobila tjänster är därför a och o enligt Kuo, Wu och Deng (2009). De 

presenterar i sin studie att denna kvalitet på tjänster påverkar positivt konsumenters upplevda 

värde samt deras tillfredställelse. Upplevt värde påverkar i sin tur hur nöjda konsumenter 

faktiskt blir vilket därmed leder till om de får intentioner till återköp (post-purchase 

intention). Kundservice och tillförlitlighet som dimension är den som ses som mest 

inflytelserik när det handlar om ett upplevt värde samt kundnöjdhet (Kuo, Wu & Deng 2009). 

Enligt Yang och Lee (2010) finns det två typer av shoppare, en upplevelseinriktad samt en 

målinriktad. Deras studie pekar på att kvinnor är mer upplevelseinriktade och därmed är mer 

benägna att söka efter personlig och kommunikationsinriktade tjänster. Det är dessa 

kommunikationsfunktioner som kvinnliga konsumenter använder för att få en känsla av 

samhörighet till andra, vilket kan komma att stärka ett hedoniskt värde när mobila tjänster 

används. Män å andra sidan är mer benägna att använda uppgiftsorienterade tjänster och anses 

därmed som mer målinriktade konsumenter (Yang & Lee 2010). I kontrast till Yang och Lee, 

hävdar Chun, Lee och Kim (2012) att konsumenters avsikter att använda smartphones är 

ömsesidigt påverkat av både hedonisk njutning samt utilitaristisk användbarhet. Detta innebär 

därför att smartphones är en teknik som tilltalar konsumenters uppgiftsinriktade motivation 

lika mycket som en mer upplevelse- och kommunikationsinriktad motivation. När 

konsumenter upplever att mobila tjänster är användbara i en köpprocess blir de mer villiga att 

använda mobila tjänster. 2010 kom Yang och Lee fram till att detta främst gäller män, då en 

uppfattning av användbarhet i mobila tjänster generellt sett är starkare för män än för kvinnor 

(Yang & Lee 2010). Däremot anser Yang och Lee (2010) att det finns ett betydande och 

positivt orsakssamband mellan upplevd användarvänlighet och upplevd nytta för både män 

och kvinnor. Med andra ord drivs intentioner till att använda dessa tjänster av olika värden 

samt olika uppfattningar av olika konsumenter. Det är därför viktigt för företag att se alla 

konsumenter som enskilda individer och inte kategorisera dem i en homogen grupp (Yang & 

Lee 2010). 

3.5 Sammanfattning 
Upplevt värde är konsumenters övergripande bedömning av deras upplevda fördelar i 

förhållande till deras upplevda uppoffringar (Zeithaml 1988). Zeithaml definierar däremot inte 

vad en uppoffring faktiskt är och om den kan te sig olika för olika typer av konsumenter. I 

detta kapitel presenterar tidigare forskning att hedonisk shopping inte handlar om 

måluppfyllelse (Lee & Overby 2004). Mer specifikt innebär detta att hedoniska konsumenter 

värdesätter upplevelser före måluppfyllande transaktioner. Samma scenario, det vill säga 

upplevelse före måluppfyllande transaktion, skulle te sig vara en allt för hög uppoffring för en 

utilitaristisk konsument. En utilitaristisk konsument uppskattar inte att bli distraherad av 

multisensoriska butiksmiljöer i samma utsträckning som en hedonisk. Vidare har upplevt 

värde och dess dimensioner diskuterats flitigt i tidigare forskning. De olika dimensioner som 

nämns i detta kapitel är monetärt, emotionellt och socialt värde samt bekvämlighet (Sweeney 

& Soutar 2001; Pihlström & Brush 2008). Zeithaml (1988) resonerar kring upplevda 

uppoffringar i förhållande till upplevt värde, därmed behöver detaljister fundera på vilka av 

dessa värdedimensioner som kan vara frånvarande för en konsument vid ett köp utan att dessa 
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uppoffringar upplevs för stora. Ett tydligt exempel från tidigare forskning visar på att vissa 

konsumenter kan uppleva informationsteknologi som en för stor uppoffring. Detta gäller de 

konsumenter som idag inte använder Internet och datorer, de anser att tidsåtgången för att lära 

sig att använda en dator i förhållande till att ta reda på information samt köpa tjänster och 

varor på ett traditionellt sätt blir en för stor uppoffring (Ratchford, Lee & Talukdar 2003). För 

denna konsument kan informationsteknologiska lösningar som fokuserar på att uppfylla så 

många värdedimensioner som möjligt te sig vara lika förvirrande och störande som 

multisensoriska butiksmiljöer är för en utilitaristisk konsument. De båda kommer enbart 

förvirra en konsument och får denne att tappa fokus på en uppgift. Dessa miljöer kan hindra 

vissa konsumenter från att komma in i det så kallade flytet (Hoffman & Novak 1996). 

Informationsteknologiska lösningar kan däremot vara till stor hjälp för de konsumenter som 

söker måluppfyllelse, i och med att en sådan lösning kan erbjuda information på ett effektivt 

och smidigt sätt (Narwal & Sachdeva 2013). Nsairi (2012) diskuterar vikten av socialt 

umgänge, då informationsteknologiska lösningar i fysiska butiker även skulle kunna påverka 

en social shoppingupplevelse för de som shoppar utan socialt umgänge. Detta skulle kunna 

ske genom att konsumenter har möjlighet att se vad andra tycker om produkten och kanske 

även se blogginlägg samt artiklar gällande exempelvis produktkvalitet eller inspirationsidéer. 

Följande information kan tilldelas konsumenter via exempelvis en QR-kod, som scannas med 

hjälp av en smartphone. Detta eftersom att frekvent användning av en mobiltelefon kan ge 

konsumenter en ökad upplevd social interaktion. Häubl och Trifts (2000) förklarar att 

interaktiva verktyg kan hjälpa konsumenter i den inledande granskningen av tillgängliga 

alternativ och medföra starka positiva effekter. I början av 2000-talet var de interaktiva 

beslutshjälpmedel något helt annat än vad de är idag. Däremot kan dagens nya typer av 

interaktiva beslutshjälpmedel medföra samma positiva upplevelser. Nya interaktiva 

beslutshjälpmedel kan exempelvis vara QR-koder, RFID teknik eller olika applikationer. För 

att skapa positiva upplevelser kommer det inte räcka med att enbart implementera interaktiva 

hjälpmedel. Det kommer troligtvis krävas en långsam förändring där konsumenter får lära sig 

använda olika hjälpmedel på ett effektivt sätt för att de ska uppleva ökat värde. Ett exempel på 

detta ses i kapitel två som beskriver en problematik som handlar om att få konsumenter att 

våga betala online. 

Hedonisk njutning i interaktiva miljöer är vanligtvis inte synonymt med varandra. Dock 

påvisas motsatsen i två skilda studier som redogör för att konsumenter förväntar sig hitta mer 

njutning i interaktiva miljöer samt att avsikten med att använda smartphones påverkas av både 

hedonisk njutning samt utilitaristisk användbarhet (Childers et al. 2001; Chun, Lee & Kim 

2012). Childers et al. (2001) samt Chun, Lee och Kims (2012) forskning påvisar ett skifte i 

vad som normalt uppfattas som hedoniskt och utilitaristiskt, vad detta kan det bero på lämnas 

däremot osagt. En möjlig förklaring kan vara att ny teknik är spännande vilket därav leder till 

njutning. Trots det som tidigare beskrivits föredrar idag allt fler konsumenter e-handel över 

traditionell shopping då informationsteknologiska lösningar har börjat uppfattas som ett 

effektivt verktyg vilket medför kundnöjdhet, effektiviserade köpbeslut och ökad 

användarvänlighet (Narwal & Sachdeva 2013). Nästa steg är att överföra 

informationsteknologins verktyg till fysisk handel för att på så vis integrera e-handelns 

fördelar med en fysisk butiks fördelar. 

För att kunna överföra onlinehandels fördelar till en fysisk butik krävs det att man vet vilka 

dessa fördelar är och hur de kan användas i en fysisk butik. Nästa kapitel syftar därför till att 

identifiera begreppet ”värde” och dess olika dimensioner för att vidare operationalisera dessa.  
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4 Operationalisering: Utilitaristiska värdeaspekter  

Detta kapitel presenterar först och främst begreppet värde och dess olika definitioner. Dessa 

olika definitioner används vidare för att undersöka huruvida alla konsumenter är utilitaristiska 

i delar av ett köp. Dessa definitioner av värde ligger sedermera till grund för 

operationalisering av utilitaristiska aspekter. Operationaliseringen ligger i sin tur till grund för 

formulering av denna studies hypoteser vilka presenteras i en avslutning till detta kapitel. 

4.1 Utilitaristiskt värden är viktigt i alla typer av köp 
Hedoniskt värdeskapande har i tidigare litteratur blivit en förlängning av utilitaristiskt 

värdeskapande. Detta har blivit en växande faktor för att upprätthålla konkurrensfördelar. 

Fysiska detaljhandlare kan inte längre med säkerhet luta sig mot en total shoppingupplevelse 

när de konkurrerar mot e-handel (Parsons 2002). E-handel har även påvisats uppfylla 

konsumenters behov mer effektivt jämfört med fysisk detaljhandel (Grewal, Iyer & Levy 

2004; Häubl & Trifts 2000) och funktionella funktioner såsom kvalitet och pris har visats ha 

större påverkan på konsumenters val (Sweeney & Soutar 2001). Internetbaserade tjänster kan 

dessutom avsevärt minska kostnader för sökning, utöka urval av leverantörer, leverera 

billigare varor eller tjänster och öka användarvänlighet (Narwal & Sachdeva 2013). Vidare 

visar Häubl och Trifts (2000) att interaktiva verktyg hjälper konsumenter i en inledande 

granskning och har potential att drastiskt förändra det sätt på vilket konsumenter söker 

produktinformation och gör köpbeslut. 

I kapitel ett förs en diskussion beträffande huruvida alla konsumenter är utilitaristiska i delar 

av ett köp. För att kunna fastställa att så är fallet presenteras nedan en sammanställning för 

hur hedoniskt värde samt utilitaristiskt värde har definierats i tidigare studier. 

Hedoniskt värde  

Subjektivt och personligt (Lee & Overby 2004)  

Lekfullhet snarare än fullgörelse, ingen fokus på fysiska mål eller 

slutförande av uppdrag 

(Hirschman & 

Holbrook 1982; Lee & 

Overby 2004) 

Samlad värdering av upplevelsemässiga fördelar och uppoffringar (Overby & Lee 2006) 

 

Sökande efter lycka, fantasi, uppvaknande, sensualitet och 

njutning 

(Hirschman & 

Holbrook 1982) 

Erfarenhetsmässig och känslomässig (Hirschman & 

Holbrook 1982) 

Nöje, spänning, fantasi och inspiration (Diep & Sweeney 

2008) 

Roligt, önskan om att bli underhållen och omgiven av en 

shoppingupplevelse emotionellt 

(Wolfinbarger & Gilly 

2001; Forsythe et al. 

2006)  

Upplevelseinriktat, söker personlig och kommunikationsinriktade 

tjänster, känsla av samhörighet till andra 

(Yang & Lee 2010) 
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Utilitaristisk värde  

Rationell, målinriktad, uppgiftsorienterad shopping där effektivitet 

är viktigt 

(Babin, Darden & 

Griffin 1994; 

Wolfinbarger & Gilly 

2001)  

Bedömning av funktionella fördelar och uppoffringar (Voss, Spangenberg & 

Grohmann 2003; 

Overby & Lee 2006) 

Uppfylla ett efterfrågat behov (Chen & Dubinsky 

2003) 

Möta konsumenters behov på ett effektivt och bekvämt sätt (Diep & Sweeney 

2008) 

Bekvämlighet, utbud och layout  (Babin, Darden & 

Griffin 1994) 

Effektivitet, användbarhet, utbud, bekvämlighet (Childers et al. 2001) 

Nedan följer en sammanställning av hur generellt upplevt värde har definierats i tidigare 

studier. 

Upplevt värde - Generellt  

Samlad bedömning av nytta av en produkt, baserad på 

uppfattningar om vad som tas emot och vad ges 

(Zeithaml 1988) 

Lättillgänglighet, bra öppettider, bekvämlighet och brett utbud av 

produkter 

(Diep & Sweeney 

2008) 

Roligt, inspirerat, ger mer än endast en ren transaktion (Diep & Sweeney 

2008) 

Effektivitet och god kvalitet, konsumenter ska uppfatta att de 

sparar tid, men även berika konsumenters kunskaper om en 

produkt 

(Nsairi 2012) 

Smidiga betalningslösningar, rikligt med information, lätt och 

smidigt att lägga en order 

(Häubl & Trifts 2000) 

 

Informationsteknologi medför kundnöjdhet, minskar kostnader, 

effektiviserar köpbeslut, ökar användarvänlighet, prisvärdhet och 

snabba leveranser 

(Häubl & Trifts 2000; 

Grewal, Iyer & Levy 

2004) 

Stort utbud, lättillgängligt, specifik och detaljerad 

varuinformation. Bekvämlighet, sekretess vid köp av känsliga 

produkter 

(Grewal, Iyer & Levy 

2004) 

Enkel jämförelse av olika återförsäljare (Grewal, Iyer & Levy 

2004) 

Genom att jämföra vad tidigare studier påvisat gällande hedoniskt och utilitaristiskt värde 

kombinerat med ett generellt upplevt värde kan det här påvisas att en sammanställning av det 

generellt upplevda värde till mångt och mycket kan tillskrivas en definition av utilitaristiskt 

värde. På grund av detta kan man se att för de konsumenter som har för avsikt att göra ett köp 

blir ett utilitaristiskt värde alltid en viktig del av ett köp. Hur stor del varierar beroende på 

konsument, produkt, plats eller andra faktorer. Detta styrker härmed tidigare nämnda tes om 

att alla konsumenter är utilitaristiska i delar av ett köp.  
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4.2 Vad innebär ”utilitaristiskt värde”? 
Nedan redovisas olika definitioner av utilitaristiskt värde som tidigare studier belyst. Detta 

värde och dess definitioner används för att formulera studiens hypoteser för att på så vis 

applicera detta på den metod som senare presenteras 

Utilitaristiska värden Operationalisering Referens 

Effektivitet: Tidsbesparing, 

tillgänglighet  

Butik: Konsumenter hittar det 

den söker snabbt. Kan 

exempelvis ske genom skyltar, 

eller skärmar som visar denne 

rätt. Bra öppettider, bra 

geografiskt placerad 

 

Internet: Ett företag har snabb 

leverans, är öppen dygnet runt, 

ej begränsat till tid och plats, 

slipper butikens väntetider 

(Zeithaml 1988; Babin, 

Darden & Griffin 1994; 

Cronin et al. 1997; 

Wolfinbarger & Gilly 

2001; Voss, 

Spangenberg & 

Grohmann 2003; Overby 

& Lee 2006; Diep & 

Sweeney 2008; Yang & 

Lee 2010; Chen 2012; 

Nsairi 2012) 

Bekvämlighet  

 Praktisk bekvämlighet, 

 Informationsbekvämlighet 

Butik:  

Praktisk bekvämlighet: 

Möjlighet att känna och ta på en 

vara, smidigt att returnera direkt 

i butik  

 

Informationsbekvämlighet: 

Butikspersonal kan erbjuda 

spetskompetens 

 

Internet:  

Praktisk bekvämlighet: 

Möjlighet till senare betalning 

via faktura, slipper en butiks 

trängsel, möjlighet att erbjuda 

ett stort urval, smidiga returer 

för de som bor långt ifrån 

närmsta butik 

 

Informationsbekvämlighet: 

Detaljerad information på ett 

lättillgängligt sätt, såsom 

lagersaldo, olika modeller, 

storlekar, färger samt 

produktegenskaper och 

tillverkningsprocess 

(Diep & Sweeney 2008; 

Pihlström & Brush 2008; 

Yang & Lee 2010; 

López & Ruiz 2011; 

Chen 2012; Nsairi 2012) 

 

Användarvänlighet Butik: Behöver ingen kunskap 

om datorer   

 

Internet: Välfungerande 

webbsida och användarvänlig 

teknik. Lätt att finna det man 

söker, exempelvis genom att 

(Babin, Darden & 

Griffin 1994; Childers et 

al. 2001; Sweeney & 

Soutar 2001; Chen & 

Dubinsky 2003; Voss, 

Spangenberg & 

Grohmann 2003; Diep & 
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besöka flera olika webbshoppar Sweeney 2008; Kuo, Wu 

& Deng 2009; Chen 

2012; Nsairi 2012; Chen 

et al. 2013) 

Kvalitet, Service Butik: Butikspersonal kan ofta 

bidra effektivt med personlig 

service 

 

Internet: Mer sällan tillgång till 

direkt personlig service, 

möjlighet till mail 

(konsumenter behöver då ej stå 

och vänta på hjälp) 

(Childers et al. 2001; 

Kuo, Wu & Deng 2009; 

Chen et al. 2013) 

 

 

Prisvärdhet Butik: Alla tidigare nämnda 

butiksvärden bidrar till 

prisvärdhet. 

 

Internet: Alla tidigare nämnda 

värden för Internet bidrar till 

prisvärdhet samt att det ofta är 

billigare då det finns många 

olika återförsäljare 

lättillgängliga via exempelvis 

prisjämförelsesajter 

(Babin, Darden & 

Griffin 1994; Sweeney 

& Soutar 2001; Chen & 

Dubinsky 2003; 

Pihlström & Brush 2008; 

Chen 2012) 

 

Tillförlitlighet: Kontroll, 

säkerhet  

Butik: Ovana internetanvändare 

känner större förtroende till en 

butik som de handlat hos 

tidigare 

 

Internet: Möjlighet till att 

kontrollera webbsidans 

trovärdighet genom exempelvis 

information 

(Wolfinbarger & Gilly 

2001; Kuo, Wu & Deng 

2009)  
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4.3 Hypotesformulering  
Grewal, Iyer och Levy (2004) samt Häubl och Trifts (2000) har som tidigare betonats 

presenterat att e-handel har bevisats uppfylla konsumenters behov på ett mer effektivt sätt 

jämfört med handel i fysiska butiker. Interaktiva verktyg hjälper konsumenter i den inledande 

granskningen av tillgängliga alternativ och underlättar en fördjupad jämförelse mellan utvalda 

alternativ. Detta medför en högre känsla av att köpbeslut är förnuftiga och välgrundade. Med 

hänsyn till detta finns följande utgångspunkt i nedanstående hypotesformuleringar: 

”Genom att i en fysisk butik erbjuda den typ av information/fördelar som konsumenter 

värdesätter med onlinehandel skapas mer kundvärde”. 

H1: Dagens konsumenter är villiga att använda informationsteknologi som exponeras i en 

fysisk butik 

H2: Informationsteknologiska lösningar i en fysisk butik bidrar till ökad effektivitet  

H3: Informationsteknologiska lösningar i en fysisk butik bidrar till ökad 

informationsbekvämlighet  

H4: Informationsteknologiska lösningar i en fysisk butik bidrar till ökad praktisk 

bekvämlighet  

H5: Informationsteknologiska lösningar i en fysisk butik minskar konsumenters behov av 

personlig service 

H6: Den information som informationsteknologiska lösningar bidrar med i en fysisk butik 

ökar återförsäljares/tillverkares tillförlitlighet gentemot konsumenter 

H7:  Konsumenter som ofta handlar på Internet var tenderar till större grad scanna en QR-

kod 

H1 formulerades utifrån lägesrapporten i kapitel två som presenterar att omnichannel-verktyg 

kommer bli viktiga för företag som i framtiden vill bli framgångsrika och skapa värdefulla 

kundupplevelser. 

H2 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av effektivitet där 

bland annat Grewal, Iyer och Levy (2004) menar att effektivitet är en av de aspekter som 

konsumenter värdesätter med onlinehandel. 

 

H3 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av 

informationsbekvämlighet där bland annat Narwal och Sachdeva (2013) menar att 

onlinehandeln bidrar med en bekvämlighet som medför att konsumenter nästan utan 

ansträngning kan få avgörande kunskap om företag, produkter och varumärken. 

 

H4 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av praktisk 

bekvämlighet. Grewal, Iyer och Levy (2004) samt Chen (2012) menar att onlinehandel ger en 

hög nivå av bekvämlighet för dem vars tidskostnad uppfattas vara för hög för att de ska 

handla via traditionell detaljhandel. 

H5 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av kvalitet och 

service. Chen, Tsai, Hsu och Lee (2013) menar att onlinehandeln har fördel när det kommer 
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till att erbjuda resultatkvalitet vilket innefattar tidsåtgång, konsumenters humör, inställning 

samt gripbara kvalitetshöjande faktorer. 

H6 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av tillförlitlighet. 

Narwal och Sachdeva (2013) menar att internetbaserade tjänster avsevärt minskar kostnader 

för sökning, utökar urval av leverantörer, levererar billigare varor och tjänster, och ökar 

användarvänligheten. Sammantaget med dessa egenskaper är att de medför mer kontroll och 

tillförlitlighet över de varor och tjänster som erbjuds. 

 

H7 formulerades med utgångspunkt i värdeskapande av informationsteknologi i form av 

mobila tjänster. Childers et al. (2001) menar att konsumenter förväntar sig generellt sett att 

hitta mer njutning i interaktiva miljöer än vad de förväntar sig när de handlar i fysiska. Mobila 

tjänster hjälper i sin tur konsumenter att effektivisera deras tid vid ett köp och är därför inte 

begränsad till en specifik tid och plats (Yang & Lee 2010). Kvalitet på mobila tjänster 

påverkar positivt konsumenters upplevda värde. Upplevt värde påverkar i sin tur intentioner 

till återköp (Kuo, Wu & Deng 2009). 
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5 Metod  

För att undersöka om informationsteknologiska lösningar kan integreras i en fysisk butik 

genomfördes dels en observation om QR-koder, och dels konsumentenkäter som besvarade 

respondenternas uppfattningar om ämnet samt vad de värdesatte inom detaljhandeln. Kapitlet 

nedan presenterar vilka metoder vi använt oss av för att samla in det empiriska materialet, 

vilka motgångar som mötts samt hur pålitligt och trovärdigt studiens resultat är.         

5.1 Studiens design och forskningsprocess 
Denna studie har en deduktiv ansats, vilket innebär att den utgår från en redan etablerad teori 

som sedan ligger till grund för en empirisk del (Bryman & Bell 2013, s.31). Denna studie 

beaktar en mer kvantitativ karaktär, då dess syfte är att ta reda på om 

informationsteknologiska lösningar är något som konsumenter efterfrågar i fysiska butiker. 

För att besvara detta har en strukturerad observation samt en självadministrerande enkät 

genomförts. 

Studiens bakgrund utvecklades då Malin Sundström, universitetslektor vid Högskolan i Borås 

samt styrelseledamot på Indiska, frågade om vi ville utföra en undersökning på Indiskas 

kunder med fokus på ”framtidens butik”. Utifrån detta läge gav Indiska oss fria tyglar att 

själva tolka uppgiften och finna ett passande område att undersöka. Arbetet började med att 

kartlägga vilka strategier som används inom detaljhandeln för att nå ut till dess konsumenter. 

Efter detta utformades undersökningens syfte samt en lägesrapport beträffande 

informationsteknologi utifrån branschartiklar och bloggar. Informationsteknologi är något 

som är i ständig förändring och denna utveckling går snabbt framåt På grund av detta 

skapades kapitel två för att ge en bättre bild av hur marknaden ser ut idag samt vad som 

förväntas av framtiden. För att vidare kunna utforma studiens hypoteser krävdes en fördjupad 

litteratursökning kring konsumentbeteende inom detaljhandel med fokus på upplevt värde. 

Utifrån denna fastställdes ett antal utilitaristiska värden som tidigare studier definierat, dessa 

värden operationaliserades sedan av oss i kapitel fyra för att kunna användas vid utformning 

av hypoteser och enkätfrågor. Med utgångspunkt från kapitel två, informationsteknologi i 

butik, samt kapitel tre, den fördjupade litteraturgenomgången, uppmärksammades en 

intressant forskningsinriktning gällande hur QR-koder skulle kunna implementeras i fysiska 

butiker för att skapa mer utilitaristiskt värde. Med hjälp av QR-koderna gjordes därför en 

observation för att testa om det faktiskt fanns ett intresse för att scanna dessa koder. Via en 

konsumentenkät ställdes sedan relevanta frågor huruvida denna teknik sågs som värdefull och 

givande samt inom vilka områden QR-koder kunde medföra ökat värde.  

5.2 Informationsteknologi i butik  
Kapitel två syftar till att ge en tydlig bild av hur informationsteknologi idag används inom 

detaljhandeln. Detta kapitel utgör en förstudie som ligger till grund för valet att använda QR-

koder i samband med enkätundersökningen samt utformningen av QR-kodens innehåll. 

Följaktligen ligger detta avsnitt inte till grund för hur studiens resultat analyseras. Den 

information som återfinns i lägesrapporten samlades främst in från tidningen Dagens Handel 

som tar upp det mesta som händer på dagens handelsmarknad. Därför var tidningen och 

främst dess webbsida en bra utgångspunkt för att få en överblick av aktuella ämnen och frågor 

som diskuterats under vintern 2013-2014. Dessa ämnen ledde oss därefter vidare till diverse 

pressmeddelanden och rapporter. Utöver att läsa Dagens Handel, gjordes sökningar på Google 

och då på ordet ”omnichannel”. Vi tittade på videoklipp från föreläsningar på YouTube, läste 

vetenskapliga verk samt en bok om QR-koder. Dessutom användes Nationalencyklopedin för 

att få förklaring av vissa uttryck samt e-barometern för att finna statistisk data. 
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5.3 Observation 
Det första steget i denna studie blev att fullfölja en strukturerad observation. Valet att 

genomföra en observation gjordes på grunderna av att vi på ett smidigt sätt ville mäta 

konsumenters intresse för QR-koder. Vi ville mer specifikt se hur många konsumenter som 

med sin egen smartphone scannade en uppsatt QR-kod i en av Indiskas butiker. Utförandet 

gick ut på att konsumenter under två veckor kunde scanna två stycken QR-koder, varav den 

ena var kopplad till ett klädesplagg och den andra kopplad till en inredningsvara. Strukturerad 

observation innebär enligt Bryman och Bell (2013, s.282) och Christensen (2010, s.201) mer 

specifikt att man iakttar människors beteenden samt att de beteenden som ska observeras 

bestäms redan innan insamlingen påbörjas, denna definition blev således i enlighet med vår 

genomförda observation. Observationen var en automatiserad sådan, vilket mer konkret 

innebar att QR-koden själv registrerade varje gång någon scannade koden. Fördelen med att 

utföra en automatiserad observation är att vi effektiviserade vår tid då vi själva inte behövde 

iaktta. Med tanke på detta blev urvalsmetoden en kontinuerlig observation, något som 

Christensen (2010, s. 202) definierar som att man utan uppehåll observerar de typer av 

beteenden som man är intresserad av under en viss period, vilket i vårt fall följaktligen 

resulterade i två veckor. För att kunna mäta hur många konsumenter som scannade koden 

gentemot hur många som var inne i butiken innebar vårt observationsschema att vi fick 

tillgång till Indiskas kundräknare under de veckor som QR-koderna var uppsatta. På så vis 

kunde vi få ett tydligt schema på konsumenters intresse om QR-koder. Eftersom vi utförde 

iakttagelsen i en fysisk butik blev observationstiden begränsad till Indiskas öppettider. Detta 

gjorde att tiden för observation utgjorde måndagar till fredagar mellan klockan 10.00 och 

19.00, lördagar 10.00 till 17.00 samt söndagar 11.00 till 17.00.  

Valet av de två produkterna i QR-koderna gjordes för att kunna fånga både de konsumenter 

som endast var intresserade av Indiskas inredning men också de som endast var intresserade 

av kläderna. Under perioden fanns det tydliga anvisningar om hur konsumenterna skulle 

scanna koden och även en tilltalande text som hade syfte att väcka deras intresse (se bilaga 1). 

I skyltfönstret sattes det upp en större affisch som skulle göra att konsumenter blev nyfikna 

och på så vis lockades in i butiken. Detta gjordes då vi hade en önskan om att de konsumenter 

som beger sig in i butiken likaså skulle vara konsumenter som inte vanligtvis brukade besöka 

Indiskas butiker, vilket kunde ge oss en bredare respondentgrupp men även gynna butikens 

eget kundflöde.  

QR-koderna utformades med syfte att ge varje konsument värdefull information. I bilaga två 

och tre demonstreras hur QR-kodernas innehåll ser ut. Valet av att lägga all information under 

olika flikar, grundade sig i att vi ville att konsumenterna på ett smidigt och effektivt sätt skulle 

få en överblick över vilken typ information som gömde sig under varje flik. Målet var att den 

konsument som scannat koden snabbt skulle kunna se vilken information som tilltalade denne 

mest. Den mest generella informationen, såsom produktbilder, namn, pris, tillgängliga färger 

och storlekar, lagersaldo i olika butiker fanns redan på första sidan och var därmed direkt 

synlig för alla som scannade koden. Camilla Carlsson, webbredaktör, och Björn Dahlstrand, 

systemutvecklare, vid Högskolan i Borås, hjälpte oss med de tekniska delarna i utformandet 

av QR-koderna.  
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5.4 Enkätundersökning 

5.4.1 Urval 
Respondenterna i vår enkätundersökning valdes utifrån påstana urval vilket ligger inom 

kategorin för icke-sannolikhetsurval (Christensen 2010, s.129). Ett urval som utgick från att 

undersökarna lokaliserar sig där de förväntar sig att de intressanta respondenterna befinner sig 

(Christensen 2010, s.133). I denna studie blev vår placering utanför butiken Indiska på 

shoppingcentret, Knalleland, i Borås. Med denna utgångspunkt hade alla kvinnliga 

konsumenter som kom ut från Indiskas butik chans att bli tillfrågade att delta i 

undersökningen. Detta resulterade i att ett antal konsumenter under 18 år blev tillfrågade, 

dessa var dock i målsmans sällskap. Valet av att endast undersöka kvinnor baserades på att 

vårt urval avgränsades till Indiskas kundflöde samt att QR-koden som användes som 

illustration till enkäten utgjordes av en tunika, vilket diskuteras vidare under rubriken 

avgränsningar. Det som gjorde att vissa inte blev tillfrågade grundar sig dels i den tidigare 

erfarenhet som vi, som författare i denna studie, har inom detaljhandeln och framförallt som 

butiksbiträdesrollen, samt att det var en önskning från butikens sida då de är måna om sina 

kunder och inte ville att kunderna skulle behöva känna sig påflugna och obekväma. Detta 

resulterade därför i att vi närmade oss konsumenten när denne var på väg ut från butiken för 

att i ett första steg fråga om de kunde tänka sig att svara två frågor. Dessa frågor utgjordes av 

så kallade filterfrågor som kategoriserade vilka som fick möjlighet att delta i 

enkätundersökningen eller inte. Utfallet blev att 170 stycken konsumenter blev tillfrågade 

våra filterfrågor, varav 66 stycken responderade den fullständiga enkäten. Av 170 var det 53 

stycken som svarade ”nej” på båda eller någon av filterfrågorna, vilket resulterade att de inte 

kvalificerade sig till att delta i enkätundersökningen. Vidare svarade 51 stycken ”ja” på båda 

filterfrågorna men valde att inte delta i undersökningen. I stycket gällande avgränsningar 

argumenterar vi för filterfrågornas syfte. 

Vårt urval kan inte bidra med statistisk representativitet men däremot bidrog enkätstudien till 

att generera insiktsfulla och poängrika resultat som hjälpte till att svara på studiens syfte.  

5.4.2 Enkätens frågor 
Operationaliseringen och studiens hypoteser i kapitel fyra är det som ligger till grund för 

frågorna i enkätundersökningen. I kodboken i bilaga fem visas tydligt vilken fråga som är 

kopplad till vilken hypotes. Vidare kodades enkätfrågorna i enlighet med kodboken (se bilaga 

5) där vi innan omkodning använt ordinalvariabler som sedan gjorts om till nominalvariabler. 

Resultatet från frågorna har sedan analyserats i kapitel sex med hjälp av främst 

frekvenstabeller, korstabeller samt några figurer i form av diagram.   

Den fullständiga enkäten bestod av sex slutna frågor och två öppna frågor. Fyra av de slutna 

frågorna utformades med ett antal underfrågor (se bilaga 4). Vi valde att formulera två frågor 

på ett sätt som visade på hur ofta respondenterna handlade produkter på Internet. Fråga tre var 

utformad med ett flervalsalternativ, i form av svaren, ”ja”, ”nej” samt ”delvis” (se fråga 3, 

bilaga 4). Denna fråga hade kunnat vara en dikotomisk fråga, vilket innebär att det endast 

finns två svarsalternativ (Christensen 2010, s.155), i vårt fall hade alternativen då varit "ja" 

och "nej". Valet av att istället använda flervalsalternativ grundade sig i att undvika att 

respondenterna kände sig tvingade att svara på frågan som de kanske inte helt och hållet 

kunde svara med ett konkret ja eller nej. Med hänsyn tagen till vad både Christensen (2010, s. 

156) och Bryman och Bell (2013 s. 269) uppmanar gällande att man i enkäter bör undvika 

svarsord såsom "lagom", "ofta" eller "sällan", har vi i vår enkät använt ordet "delvis" som ett 

svarsalternativ. Dessa ord kan likställas med en mångtydig eller oklar term.  Valet av att ändå 

ta med "delvis" som ett svarsalternativ gjordes medvetet på grund av frågans karaktär, då den 
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innefattade flera olika faktorer som definierades under ett och samma begrepp. 

Svarsalternativet ”vet inte” är i litteraturen väl diskuterat ifall alternativet ska finnas med i en 

fråga eller inte. Bryman och Bell (2013, s. 273) redogör för det huvudsakliga argumentet till 

att ha med ”vet inte” som ett alternativ, vilket innebär att man inte riskerar att tvinga 

respondenter till att svara på en fråga som de inte har en åsikt kring. Motargumentet som råder 

innebär att man genom att undvika ”vet inte” även undviker att respondenter inte reflekterar 

över frågan vilket kan leda till att de inte tar ställning i frågan (Bryman & Bell 2013, s. 273). I 

vår enkät fanns det fyra frågor där denna diskussion kom upp. Gällande valet av att inte ta 

med ett alternativ som ”vet inte” i fråga tre grundar sig i vad Krosnick, Smith, Moody, Green, 

Conaway, Holbrook, Berent, Carson, Hanemann, Kopp, Mitchell, Presser och Ruud (2002) 

påstår. De menar på att kvaliteten på undersökningen inte förbättras om man har med ett ”vet 

inte” alternativ samt att vissa respondenter till och med kan hindras att uttrycka sin åsikt. Med 

grund i detta rekommenderar Krosnick et al. (2002) att inte ta med ett alternativ som ”vet 

inte”, såvitt det inte är helt nödvändigt. Detta ledde därför till att ”vet inte” alternativet valdes 

bort, på grunderna gällande det ovansagda men även då vi själva ansåg att respondenterna i 

denna typ av fråga vet ifall de läste informationen om produkten eller inte (se fråga 3 bilaga 

4).  

Vidare formulerades tre frågor med en attitydskala, vilket mer specifikt definieras som en 

likertskala (Christensen 2010, s.161). Detta är en svarsskala som handlar om att respondenter 

tar ställning till ett visst påstående, med andra ord ett flerindikationsmått (Bryman & Bell 

2013, s. 718). Diskussionen kring svarsalternativet ”vet inte” blir främst aktuellt i just 

attitydfrågor. Därför har vi lagt stor vikt vid att diskutera detta dilemma. I fråga fyra valde vi 

att ta med alternativet ”ingen uppfattning”, vilket enligt Bryman och Bell (2013, s.273) kan 

jämställas med alternativ som ”vet inte”. Detta gjordes då vi ansåg att detta alternativ inte 

kunde tydas samma som alternativet ”varken viktig eller oviktig”. Vi ansåg att respondenterna 

som svarade varken eller ändå hade tagit ställning i den specifika frågan vilket man i 

alternativet ”ingen uppfattning” däremot inte gjort. Resonemanget kring fråga fem grundar sig 

i Bryman och Bells (2013, s.273) argument kring att inte tvinga en respondent att svara på en 

fråga som de inte har en åsikt kring. Svarsalternativen i denna fråga handlade om hur mycket 

respondenterna höll med om ett påstående eller inte höll med. Alternativet ”ingen 

uppfattning” kändes därför aktuellt då påståendena berörde ämnet QR-koder, vilket vi antog 

att i mångas fall kunde kännas som ett främmande område. Detta kunde därför innebära att 

flera av respondenterna faktiskt inte hade någon uppfattning då urvalet var ett så kallat icke-

sannolikhetsurval. Vilket mer specifikt innebar att vi inte i förväg kunde fastställa vilka 

konsumenter som skulle delta och vilken kunskap dessa tidigare hade. I sista attitydfrågan (se 

fråga 6 bilaga 4) valdes alternativet ”ingen uppfattning” bort. Detta för att vi ville att 

respondenterna skulle ta ställning i frågan och reflektera över vad som faktiskt var viktigt 

respektive mindre viktigt när de var i behov av en ny blus. Ytterligare ett argument som låg 

till grund för vårt val var att vi hade utformat frågan kring ett generellt köpscenario där många 

av respondenterna kan tänkas ha erfarenhet av. Frågan krävde heller ingen fördjupad kunskap.  

Den första öppna frågan behandlade respondenternas ålder, och besvarades genom att de fick 

skriva in nuvarande ålder, det vill säga inte födelseår. Valet att avsluta enkäten med en öppen 

fråga härleds från de fördelar som Bryman och Bell (2013, s. 262) presenterar. Den främsta 

fördelen som nämndes var att man genom en öppen fråga kunde få in oförutsedda svar och 

reaktioner på hur respondenterna tyckte om ett område, i vårt fall användandet av QR-koder i 

butik. I frågan kunde vi även få fram svara som gav oss en insikt i hur respondenternas 

kunskapsnivå låg beträffande QR-koder och vad de har för personliga åsikter kring ämnet. Vi 

gav även respondenterna en svarsbegränsning på fem rader, vilket undviker att de svarar med 

för långa svar.    
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I enkätundersökningen användes ordet ”produkt” när vi syftade till tunikan. Produkt kan 

innefatta både en vara och en tjänst men inom detaljhandeln, och då specifikt Indiska, 

används ofta ordet ”produkt” när det gäller ett plagg en inredning
1
. Utifrån Indiskas 

benämningar utformades QR-koden och enkätfrågorna, vilket ledde till att plagget i fråga 

benämns som produkten. Information om produkten kallas således produktinformation, 

produktegenskaper och produktens tillverkningsprocess. Men hänsyn till detta refererar 

metod, analys och slutsatser till ”produkten” för att inte förvirra läsaren genom att dela upp 

begreppet i ett som presenterades för respondenten (produkt) och ett som är korrekt 

akademiskt (vara). 

5.4.3 Pilotstudie 
Innan den egentliga enkätundersökningen genomfördes en pilotstudie för att säkerställa att 

scenariot samt frågorna fungerade som planerat och att det dessutom var lätt för 

respondenterna att förstå både scenariot och enkäten. Pilotstudien gjordes på åtta personer och 

utfördes vid Högskolan i Borås. Vi valde att utföra pilotstudien på två olika grupper. Den 

första gruppen valdes av bekvämlighetsskäl, då fyra personer i vår närhet med kunskap om 

ämnet och vetenskaplig metod men som inte var insatta i vår undersökning fick delta. Detta 

var i hopp om att de som känner oss skulle vara mer bekväma med att lämna mer kritisk 

feedback. Den andra gruppen valde vi att göra på fyra personer från andra utbildningar som vi 

inte har någon relation till och som heller inte kommit så långt i sina akademiska studier. 

Detta för att få feedback från personer som i dagsläget inte arbetade med en uppsats eller 

avhandling och som därmed kunde se enkäten ur ett annat perspektiv. Enkätundersökningen 

var planerad att utföras på kvinnor i blandade åldrar, därav tillfrågades endast kvinnor att 

delta i pilotstudien. Utfallet blev ingen drastisk sådan. Pilotrespondenterna påpekade på några 

få saker som vi sedan tog i beaktning och diskuterade. Något som vi däremot genomförde en 

större förändring på var informationen i QR-koden.  

5.4.4 Genomförande 
Som tidigare nämnt utgjordes enkätundersökningen av en självadministrerande besöksenkät. 

Fördelen med denna typ av enkät var dels att svarsfrekvensen blir hög och dels att 

respondenterna under hela enkättiden hade möjlighet att fråga testledarna om något var oklart 

(Christensen 2010, s.149). Undersökningen tog cirka fem minuter för respondenterna att 

färdigställa, beroende på hur mycket av informationen i QR-koden de valde att ta del av. 

Då det fanns ett ökat kundflöde (enligt Helene Landerholm, butikschef på Indiska i 

Knalleland) i butiken under eftermiddagarna, mer specifikt mellan klockan 15.00 och 18.00 

på vardagar valde vi att utföra enkäten under dessa tider. Detta gjorde att vi blev relativt 

begränsade i vår undersökning vilket resulterade i att vi inte i förväg visste hur många dagar 

som vi kom att behöva stå i butiken, utfallet blev till sist fem eftermiddagar. Väl på plats i 

shoppingcentret valde vi främst att fråga personer som ensamma besökte butiken men även 

personer i par där båda passade in i urvalet. Detta bidrog till att sällskap som bestod av en 

man och en kvinna inte blev tillfrågade att delta i undersökningen. Valet gjordes för att vi 

ansåg det viktigt att respondenterna inte kände sig stressade av att ett sällskap stod och 

väntade. Vi kunde inte heller tillfråga grupper som bestod av mer än två personer då 

undersökningen krävde att respondenterna scannade en QR-kod med en smartphone och i de 

flesta fallen hade de inte en QR-läsare i sina smartphones. Detta ledde till att respondenterna 

fick scanna koden med våra smartphones och på så vis ta del av informationen. Vidare ledde 

detta till att vi var tvungna att vänta på att en respondent hade läst klart informationen i QR-

                                                 

 
1
 http://indiska.com/se/Mode/Tunikor/MALINA/p/102481546TURQUOISE senast besökt 2014-06-04 

http://indiska.com/se/Mode/Tunikor/MALINA/p/102481546TURQUOISE
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koden innan nästa tillfrågades. Att låta respondenterna använda våra smartphones och inte 

vänta på att de skulle ladda ner en egen applikation för QR-koder var också ett val vi gjorde 

för att undersökningen skulle gå snabbare och smidigare med syfte att öka svarsfrekvensen. 

5.5 Avgränsningar 
I denna studie har ett antal avgränsningar gjorts med hänsyn till dess omfattning och för att 

kunna uppfylla studiens syfte. Första avgränsningen då genomförandet av undersökningens 

lokalisering som begränsades till Borås. Detta gjordes främst av bekvämlighetsskäl men även 

gällande att Indiska i Knalleland har en liten butik som lämpade sig för att göra experiment i. 

Att också Borås är en medelstor stad med ett inte allt för utmärkande shoppingbeteende 

stärkte vårt val även om det inte var avgörande för beslutet. 

Ytterligare en avgränsning vi använde oss av var två stycken filterfrågor. Dessa frågor ställdes 

till alla konsumenter som passade in i vårt förutbestämda urval. Första frågan behandlade 

huruvida konsumenterna ägde en smartphone eller inte, och den andra ifall de någon gång 

handlat på Internet. Om svaret blev "ja" på dessa två frågor fick de förfrågan om de ville ställa 

upp i undersökningen. Vad gällde val av filterfrågor vill vi förtydliga att undersökningen 

syftar till att ta reda på hur man ska implementera informationsteknologiska lösningar i 

butiker och vad konsumenter värdesätter. För att ta reda på detta ansåg vi det viktigt att 

avgränsa oss till respondenter som redan använder olika typer av informationsteknologier och 

gör köp på Internet. Detta för att Yang och Lester (2003a) menar att konsumenters attityd mot 

Internet beror på deras attityd mot datorer och inte mot Internet. Därmed kan vi anta att 

konsumenters attityd mot QR-koder beror på deras attityd mot smartphones. Vidare menar 

Ratchford, Talukdat och Lee (2001) som tidigare nämnt att många av de konsumenter som 

inte använder Internet anser att de fördelar som finns inte väger upp för den tid, det 

engagemang och de kostnader som uppstår för att kunna lära sig använda en dator samt nyttja 

Internet på ett effektivt sätt, vilket leder till att dessa konsumenter helt enkelt undviker 

Internet (Ratchford, Talukdar & Lee 2001). Att därför undersöka vad konsumenter, som idag 

aldrig har handlat på Internet eller inte äger en smartphone, tycker kring 

informationsteknologiska lösningar i butiker skulle inte bli relevant för studiens syfte. 

En viktig sak som uppmärksammades när filterfrågorna ställdes var att det kändes som att 

många respondenter inte riktigt förstod vad en smartphone var, vilket baserades på deras 

något frågande uttryck när frågan ”äger du en smartphone?” ställdes. På grund av detta valde 

vi att vid vissa tillfällen lägga till information som förklarade vad en smartphone var. 

Vad gäller enkätundersökningens avgränsning till kvinnor och val av vara gjordes detta, som 

tidigare nämnt, utifrån Indiskas befintliga kundkrets som till mestadels består av just kvinnor. 

När det kommer till köp av en vara finns det ett antal parametrar som vi trodde skulle vara 

extra viktiga för konsumenter vid köp av ett klädesplagg, såsom storlek, färg, material och 

andra produktdetaljer. Dessa parametrar har antagligen inte lika stor påverkan på konsumenter 

när det kommer till köp av exempelvis inredningsprodukter, som Indiska också säljer. Därför 

föll valet på att använda QR-koden med tunikan till enkätstudiens genomförande. 

5.6 Försvårande problem 
Generellt har arbetet flutit på mycket bra, däremot försenades tillverkningen av de affischer 

som satt uppe i butiken. Dessutom tog arbetet med att bygga innehållet i QR-koden längre tid 

än förväntat på grund av schemakrockar och andra rent tekniska svårigheter i 

utvecklingsprocessen. Detta ledde till att observationen kom igång senare än planerat, dock 

påverkades inte själva enkätundersökningen av denna fördröjning. 
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5.7 Reliabilitet 
En undersöknings reliabilitet rör dess pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Bell 2013, 

s.170). Enligt Christensen (2010, s. 291) innebär reliabiliteten mer specifikt mätmetodens 

förmåga att stå emot slumpmässiga fel. Bryman och Bell (2013, s.171) delar in reliabiliteten i 

tre delar, stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet. Stabiliteten förklarar om 

undersökningens resultat är stabilt över en längre tid. Detta kan man stärka genom att utföra 

två undersökningar på samma grupp fast med en tids mellanrum. För att studien ska vara 

stabil krävs att gruppens attityder visar samma resultat under de två undersökningarna. Då vår 

undersökning utfördes under en begränsad tidsperiod, gjorde detta att möjligheten för att testa 

stabiliteten inte fanns. Med tanke på vårt urval är det även svårt att göra en helt stabil 

undersökning, då vi med känd sannolikhet inte kan säga att urvalet kan generaliseras mot 

målpopulationen. Dock kan vi, med tanke på studiens syfte och de frågor som ställdes, anta 

att resultatet kan förändras om vi skulle upprepa undersökningen efter ett längre tidsintervall. 

Detta för att tekniken ständigt förändras och förbättras och konsumenterna blir allt mer 

medvetna om förändringen och därmed anpassar sig till den. 

Den intern reliabilitet har vi inte haft möjlighet till att testa på grund av att vi använt 

ordinalvariabler i undersökningen och inte kvot- eller intervallvariabler. Den sista delen som 

Bryman och Bell (2013, s. 171) tar upp gällande reliabilitet är interbedömarreliabiliteten. 

Denna tar hänsyn till subjektiva bedömningar när det handlar om att översätta data till 

kategorier och är särskilt viktigt när det finns fler än en observatör. Detta är exempelvis 

aktuellt när det gäller observationer samt öppna frågor i en enkät. Vi bedömer oss ha en hög 

interbedömarreliabilitet angående vår observation. Detta för att observationens resultat endast 

lästes av i siffror och därav inte gav utrymme för alternativa bedömningar. För att öka 

interbedömarreliabiliteten i den öppna frågan i vår enkät sammanställde vi tillsammans alla 

svar, för att försäkra oss om att svaren tolkades på ett likstämmigt sätt. Första steget i denna 

process blev att titta över samtliga svar för att i ett andra steg gruppera dessa till tre stycken 

kategorier, i form av ”positivt inställd till QR-koder”, ”negativt inställd till QR-koder” samt 

”ingen uppfattning”. 

Vidare kan även andra faktorer påverka studiens reliabilitet. För att undvika dessa har vi 

under studiens gång gjort vissa åtaganden för att på så vis undvika slumpmässiga fel och mer 

specifikt undvika tolkningsfel. När det kommer till enkätundersökningen var 

revideringsarbetet en viktig del. Genom att utföra en pilotstudie och noggrant jobba med att 

revidera enkäten under en veckas tid blev vi nöjda med det slutgiltiga frågeformuläret. Detta 

befästes då majoriteten av respondenterna inte ställde kompletterande frågor gällande enkäten. 

Fråga fem, mer specifikt i fråga a, kan till viss del vara missvisande då vi under 

datainsamlingen märkte att många av respondenterna inte hade en egen QR-läsare (se fråga 5a 

bilaga 4). Därmed fick respondenterna, för att spara tid, använda våra smartphones för att 

scanna QR-koden. Detta medvetna val gjorde att vi som testledare undanröjde vissa möjliga 

svårigheter som respondenterna kan uppleva då de ska ladda ner och använda en QR-kod för 

första gången. På grund av detta kommer våra resultat och slutsatser grunda sig i att 

respondenterna har en grundläggande förståelse för just QR-koder, hur dessa laddas ner på en 

smartphone samt startas upp. Det insamlade datamaterialet var sedan tvunget att kodas och 

manuellt föras in i en excelfil. För att ytterligare undvika slumpmässiga fel gjordes detta 

arbete i två omgångar, där vi turades som att föra in datamaterialet för att sedan jämföra de 

två filerna med varandra. Här fann vi enstaka fel som åtgärdades genom att dubbelkolla våra 

originaldata. 
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Med tanke på studiens omfattning kunde vi inte testa reliabilitet i den utsträckning som krävs 

för att få ett så pålitligt och följdriktigt resultat som möjligt. Sammantaget ser vi ändå vår 

reliabilitet som relativt god. 

5.8 Validitet 
Berörande undersökningens validitet handlar det om en bedömning ifall de slutsatser som 

genererats från undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman & Bell 2013, s.63). Då denna 

undersökning är av kvantitativ karaktär kommer ett stort fokus ligga kring mätningsvaliditet. 

Bryman och Bell tar upp ett antal olika benämningar och delar av validitet. Extern validitet är 

även, förutom mätningsvaliditeten, något som är relevant för denna studie (Bryman & Bell 

2013, s.64). När det gäller den externa validiteten anser vi att denna studie till viss del kan 

tillämpas i andra kontexter. Resultatet kan ge en uppfattning om hur kvinnliga konsumenter 

som vistas i shoppingcenter utanför medelstora städer förhåller sig till QR-koder och dess 

information. Det är dock anmärkningsvärt att påpeka att resultatet endast gäller de kvinnor 

som har förutsättning att scanna en QR-kod samt tidigare gjort ett köp på Internet.  

Mätningsvaliditet innebär om ett mått på ett begrepp verkligen ger en bild av det specifika 

begreppet (Bryman & Bell 2013, s.722). De begrepp som operationaliseras i denna studie har 

genomgått en omfattande granskning för att de på så sätt ska kunna hjälpa till att svara på 

studiens syfte. Arbetet började med att definiera utilitaristiska värden som tidigare forskning 

tagit upp. Därefter sammanställdes dessa värden i en tabell, vidare genomgick dessa en 

noggrann granskning vad gäller hur dessa ska kunna operationaliseras och kunna hjälpa oss 

uppfylla studiens syfte. Detta ledde till att nästan hälften av alla begrepp antingen sållades 

bort eller härleddes till ett annat begrepp. När begreppsbildningen och operationaliseringen 

var klar användes dessa till att formulera studiens hypoteser som vidare formade 

enkätstudiens frågor. Mätvaliditeten är även till största del genomgående för studiens analys, 

eftersom att när studiens resultat presenterades genom univariata och bivariata analyser fann 

vi även att resultaten kunde tolkas på samma sätt som begreppen operationaliserats.   

Under analysen av undersökningens resultat fann vi ett antal begrepp som visade sig vara 

svåra att mäta. I början av arbetet med hypotesformuleringen hade vi två hypoteser som 

innefattade begreppen användarvänlighet samt prisvärdhet. Dessa två begrepp visade sig vara 

svåra att mäta och kunde därför inte spegla någon hög mätningsvaliditet. Vidare kan vi 

ifrågasätta mätningsvaliditeten för hypotes sex, gällande tillförlitlighet. Efter analys av denna 

hypotes kan vi anta att frågorna kopplade till hypotesen inte var formulerade på ett sätt som 

ger en tydlig bild av just tillförlitlighet. Utifrån vår analys menar vi att denna typ av begrepp 

kan vara svårt att operationalisera på ett sätt som gör det pålitligt i tester. Detta för att 

respondenterna befann sig i ett påhittat scenario och därigenom blev tillförlitlighet svår att 

framkalla. Trots detta anser vi ändå att merparten av studiens begrepp innehar en hög 

mätningsvaliditet. 
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6 Resultat 

Detta kapitel presenterar och analyserar enkätundersökningens resultat. Avsikten är att finna 

svar på studiens hypoteser och syfte. För att göra detta presenteras först information från 

enkätundersökningens respondenter där fokus ligger på deras vanor och beteende när det 

handlar om shopping i allmänhet. Nästa del av detta kapitel är inriktat på att undersöka och 

testa studiens sju hypoteser genom ett antal bivariata analyser och frekvenstabeller. 

6.1 Enkätundersökningens respondenter och deras shoppingvanor 
För att tillämpa studiens resultat krävs det en tydlig bild av undersökningens respondenter. 

Därför presenteras här urvalets åldersfördelning, hur ofta köp genomförs på Internet, vilken 

typ av information som läses i QR-koden samt vilken typ av information som respondenterna 

värdesätter. 

Tabell 6.1.1 - Åldersfördelning 

 

Tabell 6.1.1 visar åldersfördelningen gällande undersökningens respondenter. Här ser vi att 

den största gruppen utgör de mellan 30-49 år, som motsvarar 48,4 % (30 av 62). Gruppen 15-

29 år motsvarar 38,7 % (24 av 62), vilket betyder att nästan alla undersökningens 

respondenter är under 49 år. Dessutom finns ett bortfall på fyra stycken respondenter som inte 

fyllde i sin ålder. 

Tabell 6.1.2 – Hur ofta köp genomförs på Internet 
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Enkätundersökningens första fråga berör hur ofta respondenterna genomför köp på Internet 

vilket innefattar alla typer av köp, det vill säga både varor och tjänster. Tabell 6.1.2 visar att 

merparten av respondenterna (73,8 %, 48 av 65) genomför köp minst sex gånger per år. Vi 

tror dock att siffran till viss del kan vara missvisande och att många genomför köp på Internet 

till mycket högre grad än vad de egentligen tror. Detta grundar vi i att när vi utförligt 

förklarade att frågan gällde alla typer av köp som följd av respondenternas frågor var det 

många som menade att de enbart tänkte på varor, då främst kläder, skor och 

skönhetsprodukter. 

Tabell 6.1.3  – Vilken information lästes 

 

Respondenterna svarade även på vilken typ av information som lästes i QR-koden. Den första 

frågan handlar om plaggets tillgänglighet, som innefattar lagersaldo, storlekar, andra färger 

och modeller. Tabell 6.1.3 visar att median och typvärde för frågan är ”ja” och sammantaget 

anger 90,9 % (60 av 66) av respondenterna att de läst eller delvis läst informationen om 

plaggets tillgänglighet (se bilaga 6 tabell A). 

Vidare är det 77,3 % (51 av 66) av respondenterna som läst eller delvis läst informationen 

beträffande tunikans egenskaper vilket innefattar material samt tvättråd (se bilaga 6 tabell B). 

När det kommer till produktens tillverkningsprocess och produktionsland är det färre som valt 

att ta del av denna information, 53,8 % (35 av 65) respektive 56,1 %, 37 av 66 (se bilaga 6 

tabell C och D). 

Tabell 6.1.4 – Hur viktig är de olika typerna av produktinformation 

 

Enkätens respondenter svarade även på hur viktigt de anser att olika typer av information är. I 

enlighet med tabell 6.1.3 visar även tabell 6.1.4 att median och typvärde för tillgänglighet är 

viktigt. 64,6 % (42 av 65) svarar att informationen om tillgängligheten är viktig och 29,2 % 

(19 av 65) svarar att den är ganska viktig (se bilaga 6 tabell E). Gällande en produkts 

egenskaper visar median och typvärde ”ganska viktigt”, där 38,5 % (25 av 65) svarar att 

informationen är ganska viktig men även svarsalternativet ”viktigt” visar en frekvens på 36,9 

%, 24 av 65 (se bilaga 6 tabell F). 

Gällande hur viktig information om tillverkningsprocessen och produktionsland är visar 

svaren samma tendens som för frågan om vilken information som lästes. Det vill säga, det är 

ungefär lika många som läst informationen om tillverkningsprocess och produktionsland som 

också tycker att den är viktig vid ett köp. Angående tillverkningsprocess är det 56,1 % (37 av 

66) som svarar ”viktigt” eller ”ganska viktigt” (se bilaga 6 tabell G). För produktionsland 

svarar 43,9 % (29 av 66) ”viktigt” eller ”ganska viktigt” (se bilaga 6 tabell H). Intressant för 
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produktionsland är även att svarsalternativet för ”varken viktigt eller oviktigt” visar en hög 

siffra på 31,8 %, 21 av 66 (se bilaga 6 tabell H). Detta tolkar vi som att många har begränsad 

kunskap om produktionsland och på vilket sätt detta kan påverka hur ett plagg tillverkats och 

under vilka arbetsförhållanden. Vi kan även anta att merparten av dessa 31,8 % eventuellt 

skulle vilja veta mer, då vi tror att de som faktiskt inte är intresserade väljer något av 

svarsalternativen som innefattar ”oviktigt”. På grund av detta kan det finnas ett utrymme och 

efterfrågan att presentera mer detaljerad information om produktionslandet. Däremot kan vi 

inte påvisa om denna information önskas finnas i en QR-kod eller inte. 

Tabell 6.1.5  – Hur viktiga är olika scenarion vid ett köp 

 

I tabell 6.1.5 presenteras hur viktiga olika scenarion är för respondenterna vid ett köp, både 

online och offline. Respondenterna fick värdera hur viktiga följande alternativ är, ”att snabbt 

och smidigt finna det de söker”, ”att de får nödvändig produktinformation”, ”möjlighet till 

senare betalning” samt ”att de erbjuds flexibla returer”. Som kan utläsas visar median och 

typvärde ”viktigt” i alla kolumner förutom ”betalningsalternativ”. Vilket betyder att över 50 

% av de respondenter som svarar på frågan anser att alternativen, ”snabbt och smidigt”, 

”produktinformation” samt ”flexibla returer” är viktiga. Gällande frågan om 

betalningsalternativ är det endast 23,1 % (15 av 65) som anser att detta alternativ är ”viktigt” 

eller ”ganska viktigt” (se bilaga 6 tabell K, L, M, N).  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån dessa generella data ge en bild av undersökningens typiska 

respondent, låt oss kalla denne för konsument X. Konsument X är en kvinna mellan 30-49 år 

gammal. Bor i en medelstor stad någonstans i Sverige och besöker mer eller minde ofta ett 

shoppingcenter som ligger i utkanten av stadskärnan. Konsument X handlar på Internet minst 

sex gånger per år, tar del av information beträffande en produkts tillgänglighet och 

egenskaper samt tycker att denna typ av information är viktig vid ett köp. Däremot anser 

konsument X även att information gällande tillverkningsprocess är viktig men väljer trots 

detta att inte läsa den. Vidare anser konsument X att aspekter som ”snabbt och smidigt”, 

”nödvändig produktinformation” samt ”flexibla returer” är viktiga vid ett planerat köp. 

6.2 QR-koder och dess användning i en fysisk butik 
Tabell 6.2.1  behandlar H1, som lyder att dagens konsumenter är villiga att använda 

informationsteknologi som exponeras i en fysisk butik.  Denna hypotes tar hänsyn till 

undersökningens första del, det vill säga observationen, som gick ut på att testa intresset för 

QR-koder i en fysisk butik. 

Tabell 6.2.1 – Inställning till QR-koder 

 

  

Inställning till QR-koder

Håller med % av svar Ingen uppfattning % av svar Tar avstånd % av svar Bortfall

Enkelt att scanna QR-koden 64 97,0% 2 3,0% 0 0,0% 0

Lätt att använda QR-koden 64 97,0% 2 3,0% 0 0,0% 0

Positivt inställd till QR-koder 43 78,2% 7 12,7% 5 9,1% 11
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Under två veckor registrerades det hur många som frivilligt scannade QR-koden, vilket var 

utöver de scanningar som enkätundersökningen resulterade i. Resultatet blev noll scanningar. 

Detta kan vi däremot jämföra med frågan beträffande om vad respondenterna tycker om QR-

koder i butiker. I tabell 6.2.1 ser vi att 97 % (64 av 66) av respondenterna tycker att det är 

enkelt att scanna QR-koden samt lätt att använda den. Vidare är 78,2 % (43 av 66) positivt 

inställda till användandet av QR-koder i butiker. Med tanke på detta resultat kan vi se att trots 

att det inte är en enda person som frivilligt visar intresse för QR-koden genom att scanna, är 

ändå merparten av de tillfrågade respondenterna positiva till koderna. Därmed kan vi anta att 

huvuddelen av de konsumenter som besöker butiken där testet utfördes inte har något intresse 

för QR-koder. När respondenterna däremot fick testa QR-kodens möjliga 

användningsområden ställer de sig positiva till detta. Vi tolkar detta resultat som att det 

saknas vana och kunskap om QR-koder. 

Det är även intressant att belysa att av alla respondenter som blev tillfrågade att ställa upp i 

undersökningen är det 53 av 170 stycken, motsvarande 31 %, som inte äger en smartphone 

eller/och inte tidigare gjort ett köp på Internet. Detta betyder att det med stor sannolikhet 

fortfarande finns ett stort antal konsumenter som inte äger en smartphone och inte heller gjort 

ett köp på Internet, vilket i sin tur är en naturlig förklaring till varför en viss del av butikens 

konsumenter inte scannade QR-koden. 

6.3 Onlinehandelns värdeskapande aspekter i en fysisk butik 
För att undersöka om informationsteknologiska lösningar i fysiska butiker leder till ökat 

upplevt kundvärde presenteras det nedan ett antal bivariata analyser. Främst används 

sambandstabeller för att undersöka sambandet mellan två variabler som tillsammans utgör 

operationaliseringen av ett värdebegrepp för att påvisa eventuella samband. I de flesta tabeller 

som presenteras nedan har enkätundersökningens femgradiga skala omkodats till en positiv 

variabel som innefattar de olika dimensionerna av ”håller med” och ”viktigt” samt en negativ 

som innefattar olika dimensioner av ”ingen uppfattning”, ”tar avstånd” och ”oviktigt”.  

6.3.1 Effektivitet och informationsteknologiska lösningar  
Det här avsnittet ämnar sig besvara H2 som handlar om att informationsteknologiska 

lösningar i en fysisk butik bidrar till ökad effektivitet. Avsnittet tittar på sambandet mellan tre 

olika variabler som tillsammans utgör indikatorer på effektivitet. 
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Tabell 6.3.1.1 – Förhållandet mellan indikatorer av effektivitet nr 1 av 3
2

 

Tabell 6.3.1.1 visar förhållandet mellan två indikatorer av effektivitet. Den första behandlar 

hur viktigt det är för en konsument att snabbt och smidigt hitta det de söker vid ett planerat 

köp (vare sig online eller offline). Den andra undersöker påståendet huruvida konsumenter 

vill ha relevant produktinformation i sin smartphone via en QR-kod istället för att slippa vänta 

på personal. Här finner vi att 49 respondenter, vilket motsvarar 81,7 % (49 av 60), anser det 

viktigt att snabbt och smidigt hitta det de söker samtidigt som de vill ha produktinformation i 

sin smartphone.  

Två av våra förväntande antal är mindre än fem (1,2 och 3,8) vilket betyder att ett Chi2-test 

inte är tillräckligt pålitligt (Wahlgren 2012, s.122). Därför tittar vi istället på Fisher’s exakta 

två-sidiga test (se bilaga 6 tabell O). Den ”magiska” gränsen för att påvisa ett signifikant 

samband ligger på 95 % i konfidensintervallet (Wahlgren 2012, s.123). För att ytterligare 

påvisa det aktuella sambandet kan man även testa värdet för ett 99 % -igt konfidensintervall. 

Detta betyder att vi både vid 95 % och vid 99 % säkerhet kan säga resultatet är signifikant
3
. 

Vilket betyder att det finns ett samband mellan dessa två variabler och att resultatet mest 

troligt inte är påverkat av slumpen. 

  

                                                 

 
2
 Tabell 6.3.1.1 har ett bortfall på en person som ej är inräknat i tabellen 

3
 Fisher’s exakta test är 0,009 < 0,01 (tabell O bilaga 6)   
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Tabell 6.3.1.2 – Förhållandet mellan indikatorer av effektivitet nr 2 av 3
4
 

 

Tabellen som visar förhållandet mellan olika indikatorer av effektivitet nr 1 (tabell 6.3.1.1) 

svarar i princip alla respondenter att de anser det viktigt att snabbt och smidigt hitta en 

produkt. Tabell 6.3.1.2 är mer detaljerad för att finna skillnader mellan de som håller med helt 

och hållet och de som håller med delvis, däremot kan vi likväl se att det inte finns några 

siffror som sticker ut och som visar utmärkande sambandsmönster. Det är alltså lika stor 

möjlighet att en respondent som anser det viktigt att snabbt och smidigt finna det den söker 

även håller med eller delvis håller med om att de vill få information via en QR-kod istället för 

att vänta på personal. 

                                                 

 
4
 Tabell 6.3.1.2 har ett bortfall på en person som ej är inräknat i tabellen 
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Tabell 6.3.1.3 – Förhållandet mellan indikatorer av effektivitet nr 3 av 3
5 

 

Tabell 6.3.1.3 visar precis som 6.3.1.1 två indikatorer av effektivitet. För tabell 6.3.1.3 

redogörs ifall de respondenter som tycker att det är viktigt att snabbt och smidigt hitta det de 

söker vid köp av en produkt (vare sig online eller offline) samtidigt skulle kunna tänka sig att 

betala en produkt direkt i sin smartphone för att slippa stå i kassakö. Här finner vi att 58,3 % 

(35 av 60) som anser det viktigt att snabbt hitta det de söker även vill betala en produkt via sin 

smartphone. Likafullt är det även att 41,7 % (25 av 60) av de som anser det viktigt att snabbt 

hitta det de söker inte vill betala en produkt via deras smartphone.  

Nästan alla respondenter (60 av 65) finner det viktigt att snabbt och smidigt hitta det de söker, 

dock är det bara lite mer än hälften (35 av 60) av dessa som kan tänka sig betala med sin 

mobiltelefon. Dessutom visar denna tabell ett lågt värde i kolumnen ”oviktigt”, vilket innebär 

att det inte går att påvisa något starkt samband gällande effektivitet i dessa två variabler. 

Därmed kan vi inte se några tendenser som styrker H2. Detta betyder att majoriteten i 

undersökningen värdesätter effektivitet men att effektivitet i form av att betala via sin 

smartphone inte är en optimal lösning. En möjlig förklaring till detta resultat kan ha att göra 

med i vilken kontext undersökningen gjordes, vilket var utanför en mindre butik med litet 

kundflöde. Vi har skäl att tro att resultatet hade varit annorlunda om undersökningen 

förslagsvis genomförts helgen efter lön utanför en större butik med stort kundflöde, 

exempelvis i shoppingcentret Nordstan i centrala Göteborg. En annan möjlig förklaring till 

resultatet kan ha med inställning att göra och att många respondenter tidigare känt en 

osäkerhet när det handlar om att betala produkter och tjänster på Internet. Det har tagit lång 

tid för e-handelsföretag att visa för sina konsumenter att betalningslösningar på Internet 

faktiskt är ett säkert alternativ, vilket idag är fallet. Detta styrks genom senaste mätningen från 

e-barometern (HUI Research  2014). En annan sak som kan ha påverkat resultatet är att det 

idag inte finns någon liknande lösning, vilket kan ha gjort det svårt för respondenterna att 

föreställa sig hur en sådan betalfunktion skulle fungera rent praktiskt. Detta var också en 

observation från vår undersökning då det var ett antal respondenter som frågade hur just detta 

skulle kunna gå till innan de valde att svara på frågan. Även ifall vårt resultat inte visar på 

något starkt sambandsmönster, beträffande betydelsen i att snabbt och smidigt hitta det 

respondenten söker vid ett köp likaså skulle kunna tänka sig att betala en produkt direkt i sin 

                                                 

 
5
 Tabell 6.3.1.3 har ett bortfall på en person som ej är inräknat i tabellen 
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smartphone för att slippa stå i kassakö, är det ändå intressant att se huruvida resultatet är 

signifikant eller inte. Följaktligen visar Fisher's exakta test att resultatet inte är påverkat av 

slumpen
6
.  

6.3.2 Informationsbekvämlighet och informationsteknologiska lösningar  
Det här avsnittet behandlar H3 som handlar om att informationsteknologiska lösningar i en 

fysisk butik leder till ökad informationsbekvämlighet. Tabellerna 6.3.2.1 samt 6.3.2.2 

undersöker sambandet mellan tre variabler som tillsammans utgör indikatorer för 

informationsbekvämlighet och bidrar till att svara på H3. 

Tabell 6.3.2.1 – Förhållandet mellan indikatorer av informationsbekvämlighet - nr 1 

 

Tabellen ovan visar förhållandet mellan två indikatorer av informationsbekvämlighet. Hur 

nödvändig relevant produktinformation är vid ett köp, jämfört med, om produktinformation i 

en QR-kod kan ersätta personlig service. Enligt tabellen kan vi utläsa att 57 stycken av de 

totalt 66 respondenterna anser det viktigt att vid ett köp få nödvändig produktinformation. 

Ändå är det knappt hälften av dessa som anser att QR-koden kan ersätta den personliga 

servicen. Detta betyder att vi inte ser något tydligt sambandsmönster och därmed inte kan 

styrka H3. Vidare kan vi inte heller statistiskt säkerställa att resultatet inte är påverkat av 

slumpen
7
. Vad gäller förslaget att QR-koder kan ersätta personlig service är det 32 av 66 

respondenter (48,5 %) som förhåller sig negativt till förslaget (se bilaga 6 tabell I). Det är 

även 20 % (11 av 56) av de respondenter som svarat på enkätens öppna fråga som tog sig tid 

att påpeka att QR-koder inte kan ersätta den personliga servicen (se bilaga 6 tabell N). Med 

hänsyn till resultatet påvisas det idag vara ett stort steg för en konsument att välja bort 

butikspersonal inom detaljhandeln för att ersätta med informationsteknologiska lösningar. 

 

 
 
 
 

                                                 

 
6
 Fisher’s exakta test är 0,017 < 0,05 (se bilaga 6 tabell P) 

7
 Fisher’s exakta test är 0,279 > 0,05 (se bilaga 6 tabell Q) 
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Tabell 6.3.2.2  – Förhållandet mellan indikatorer av informationsbekvämlighet – nr 2  

 

Även tabellen 6.3.2.2 visar förhållandet mellan två variabler av informationsbekvämlighet, 

hur nödvändig produktinformation är vid ett köp jämfört med om produktinformation i en 

QR-kod kan ersätta den personliga servicen. Enligt tabellen kan vi utläsa att 57 stycken av de 

totalt 66 respondenterna anser det viktigt att vid ett köp få nödvändig produktinformation, av 

dessa 57 håller 80,7 % med om att de vill få relevant produktinformation via en QR-kod 

istället för att vänta på hjälp av butikspersonal. Detta resultat påvisar att respondenterna 

tycker att produktinformation är viktigt och att de gärna vill få den via en QR-kod, men som 

tabell 6.3.2.1 visar kan denna information inte ersätta butikspersonal. I denna typ av 

informationsbekvämlighet får vi därför ett starkare stöd för H3 än i 

”informationsbekvämlighet nr 1 av 2”. Fisher’s exakta test visar däremot att vi inte kan 

statistiskt säkerställa att resultatet inte är påverkat av slumpen
8
. 

Tabell 6.3.2.3 – Betydelsen av olika typer av information 

 

I frågan om informationsbekvämlighet är det även intressant att se vilken typ av information 

som respondenterna uppfattar är viktigt vid köp av en produkt. Här tittar vi på tillgänglighet 

(lagersaldo, storlekar eller andra färger), egenskaper (material eller tvättråd), 

tillverkningsprocess och produktionsland (se tabell 6.3.2.3). Resultatet visar att den 

information som flest respondenter, 61 av 65, anser vara viktig handlar om produktens 

tillgänglighet. Däremot kan vi samtidigt utläsa att många även anser att produktens 

egenskaper är viktigt vid ett köp (49 av 65). Tabell 6.3.2.3 kan därför utläsa vilken typ av 

information som bör finnas med för att öka informationsbekvämlighet. Dock vill vi påpeka att 

även om tillverkningsprocess och produktionsland hamnar på en lägre procent, 53,1 % (37 av 

                                                 

 
8
 Fisher’s exakta test är 0,192 > 0,05 (se bilaga 6 tabell R) 

 

Betydelsen av olika typer av information

Viktigt Procent av antal svar Oviktigt Procent av antal svar Bortfall 

Tillgänglighet 61 93,8% 4 6,2% 1

Egenskaper 49 75,4% 16 24,6% 1

Tillverkningsprocess 37 56,1% 29 43,9% 0

Produktionsland 29 43,9% 37 56,1% 0
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66) respektive 43,9 % (29 av 66), innebär inte det att denna information inte ska finnas med. 

De konsumenter som anser att dessa två faktorer är viktiga, vilket är kring 50 % av 

respondenterna, påverkas troligtvis också mycket av denna information. Detta antagande 

kommer från de senaste årens mediala fokus på medvetenhet gällande hållbarhet och miljö. 

Därmed ser vi att det finns en risk med att en mer miljömedveten konsument kan komma att 

avstå från ett köp om en detaljist inte har kunskap och därför inte kan redogöra för faktorer 

såsom tillverkningsprocess samt produktionsland.   

6.3.3 Praktisk bekvämlighet och informationsteknologiska lösningar   
Detta avsnitt ämnar sig besvara H4 som lyder att informationsteknologiska lösningar i en 

fysisk butik bidrar till praktisk bekvämlighet. Tabell 6.3.3.1 undersöker förhållandet mellan 

två olika indikatorer som tillsammans utgör operationaliseringen av praktisk bekvämlighet. 

 
Tabell 6.3.3.1 – Förhållandet mellan indikatorer av praktisk bekvämlighet

9
 

 

Praktisk bekvämlighet härleds till den del av bekvämlighet som bland annat innefattar flexibla 

returer och betalningsalternativ. I tabell 6.3.3.1 jämförs hur ofta respondenterna gör köp på 

Internet med hur de förhåller sig till att betala produkter med en smartphone. Utifrån tidigare 

studier och genom våra definitioner av de utilitaristiska begreppen i kapitel tre påvisar vi att 

ett köp på Internet är själva kärnan i utilitaristiska värden. Internetshopping har därmed en 

stark koppling till praktisk bekvämlighet och för att vår hypotes ska styrkas bör även 

konsumenter vara mer mottagliga för en förändring som innebär att ett köp kan genomföras 

via en smartphone. Detta ser vi även tydligt i tabell 6.3.3.1 då 88 % (22 av 25) av de som 

handlar på Internet mer än en gång per månad samtidigt kan tänka sig betala via en 

smartphone. I tabell 6.3.3.1 överstiger testets förväntade antal siffran fem, vilket betyder att vi 

här kan använda oss av ett Chi2 – test. Genom ett Chi2 – test tolkas resultaten på samma sätt 

som vid Fisher’s exakta test. Vi kan härmed se en tendens som styrker H4 och enligt Chi2-

testets resultat är även följden att det med 95% säkerhet finns ett samband mellan dessa två 

olika mått samt att slumpen inte påverkat resultatet
10

. Dock verkar sambandsmönstret inte 

vara helt linjärt då tabellen också visar att merparten av de respondenter som genomför köp på 

                                                 

 
9
 Tabell 6.3.3.1 har ett bortfall på två personer som ej är inräknade i tabellen 

10
 Pearson Chi2 är 6,623 och p-värdet 0,036 < 0,05 (se Bilaga 6, tabell S) 

 



 

- 43 - 

Internet mer sällan, sex gånger per år (54,5 %, 12 av 22) eller två gånger per år eller mindre 

(64,7 % 11 av 17), likaså verkar förhålla sig positiva till denna betalningslösning.  

 

Figur 6.3.3.1 – Frekvenser av viktigt och oviktigt vid senare betalning (till vänster) 
Figur 6.3.3.2 – Frekvenser av viktigt och oviktigt vid flexibla returer (till höger) 

Tidigare kunde vi se en tendens som kan styrka H4, dock kan vi i figur 6.3.3.1 och 6.3.3.2 se 

att respondenterna inte värdesätter all typ av praktisk bekvämlighet. Den praktiska 

bekvämlighet som innefattar möjlighet till senare betalning värderar nästa hela 77 % (50 av 

65, se bilaga 6 tabell L) som oviktigt, däremot är flexibla returer något som 86 % (57 av 66, 

se bilaga 6 tabell M) anser vara viktig. Resultatet angående möjlighet till senare betalning kan 

därför vara påverkat av att enkäten genomfördes i en fysisk butik och att det inte är en vanlig 

företeelse att betala med faktura i en fysisk butik inom detaljhandeln. 

6.3.4 Behov av personlig service och informationsteknologiska lösningar 
Tabell 6.3.4.1 ligger till grund för att pröva H5, gällande om informationsteknologiska 

lösningar i en fysisk butik minskar konsumenters behov av personlig service. Tabellen visar 

förhållandet mellan två variabler som tillsammans utgör indikatorer på effektivitet 
 
Tabell 6.3.4.1 – Förhållandet mellan indikatorer på service, produktinformation och behov av butikspersonal
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Tabell 6.3.4.1 belyser förhållandet mellan produktinformation och behov av butikspersonal. 

Tabellen visar ett sambandsmönster mellan de respondenter som anser att nödvändig 

produktinformation är viktigt vid ett köp till 78,9 % (45 av 57) även håller med om påståendet 

att QR-koden minskade behovet av att fråga butikspersonalen om hjälp. Genom att enbart titta 

på sambandstabellen kan vi utröna en tendens som styrker H5, dock kan vi enligt Fisher’s 

exakta test inte statistiskt säkerställa resultatet
11

. Däremot kan vi genom att endast titta på 

resultatet beträffande påståendet om QR-koden minskar behovet av att fråga butikspersonalen 

om hjälp, se att 50 av 66 respondenter (75 %) håller med om påståendet. Även om H5 inte 

kan styrkas statistiskt kan vi i enlighet med detta resultat (75 %) inte heller förkasta 

möjligheten att QR-koder skulle kunna minska behovet att fråga om hjälp.  

6.3.5 Tillförlitlighet och informationsteknologiska lösningar 
Tabell 6.3.5.1, 6.3.5.2, 6.3.5.3. och 6.3.5.4 förhåller adresserar H6, som handlar till att den 

information som informationsteknologiska lösningar bidrar med i en fysisk butik ökar en 

återförsäljares eller tillverkares tillförlitlighet gentemot dess konsumenter. H6 undersöker 

sambandet mellan fem variabler som tillsammans utgör operationaliseringen av begreppet 

tillförlitlighet i form av definitionen ”säkrare beslut”.  
 
Tabell 6.3.5.1 – Förhållandet mellan indikatorer av tillförlitlighet – nr 1 av 4 

 

Sambandstabell 6.3.5.1  visar på förhållandet mellan om respondenterna läste informationen 

gällande produktens tillgänglighet och om QR-koden bidrog till ett säkrare beslut. Vi kan här 

inte se något sambandsmönster för dessa två parametrar då svarsfrekvens i procent är jämt 

fördelad över alternativen. Ändå är det 60 av 66 respondenter som läser 

tillgänglighetsinformationen, men enbart 28 stycken anser att informationen gör dem säkrare 

på sitt val. Information om produktens tillgänglighet är enligt operationaliseringen av de olika 

utilitaristiska begreppen en del av begreppet tillförlitlighet. Dock kan vi tydligt se att 

undersökningens respondenter inte känner sig säkrare på sitt val till följd av denna 

information. Detta leder i sin tur till att vi inte kan styrka H6. Enligt Fisher’s exakta test kan 

vi inte heller statistiskt säkerställa resultatet beträffande detta samband
12

.  

                                                 

 
11

 Fisher’s exakta test 0,204 > 0,05 (se bilaga 6 tabell T) 
12

 Fisher’s exakta test 0,420 > 0,05 (se bilaga 6 tabell U) 
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Tabell 6.3.5.2 – Förhållandet mellan indikatorer av tillförlitlighet – nr 2 av 4 

 

I tabell 6.3.5.2 kan vi se ett sambandsmönster som förefaller vara ganska naturligt. 80 % (12 

av 15) av de som inte läser informationen gällande produktens egenskaper tar även avstånd 

från påståendet att QR-koden bidrar till säkerhet. Chi2-testet visar att vi med 95 % säkerhet 

kan säga att det finns ett samband mellan dessa två olika mått samt att slumpen med 95 % 

säkerhet inte påverkat resultatet
13

. Det är emellertid överraskande att de övriga 

sambandstabellerna (tabell 6.3.5.1, 6.3.5.3 och 6.3.5.4) mellan information och säkerhet inte 

visar större sambandsmönster, då det förefaller självklart att om informationen inte har lästs 

kan den inte heller bidra till ett säkrare val. En aspekt i detta är dock att varje tabell av dem 

fyra som mäter ovanstående förhållande testar olika delar av informationen (tillgänglighet, 

egenskaper, tillverkningsprocess och produktionsland). Detta innebär att det ”snedvridna” 

resultatet grundar sig i att det finnas ett antal respondenter som inte tog del av all information 

i QR-koden men som ändå tyckter att just den information de valde att läsa bidrog till ett 

säkrare val. Intressant är även att information beträffande produktens egenskaper är något som 

51 av 66 tar del av. Detta menar vi inte behöver bero på att denna information är extra 

intressant utan att det även kan bero på andra aspekter såsom att informationen är kort och 

informationsrik samt att den återfinns i börja av QR-koden. Fler respondenter hade därför 

möjlighet att ta del av informationen trots att de kanske är stressade eller påverkad av andra 

faktorer.  

                                                 

 
13

 Pearson Chi2 är 6,306 och p-värdet 0,012 (se bilaga 6 tabell U) 
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Tabell 6.3.5.3 – Förhållandet mellan indikatorer av tillförlitlighet – nr 3 av 4
14

 

 

Tabell 6.3.5.3 visar här förhållandet mellan om information gällande produktens 

tillverkningsprocess lästes och om informationen i QR-koden bidrog till ett säkrare köp. 

Sambandet visar samma tendens som i tabell 6.3.5.1, det vill säga att ingen av 

procentfrekvenserna ovan visar på ett utmärkande resultat, därmed kan inte H6 styrkas. Chi2-

testet visar att vi inte heller kan statistiskt säkerställa resultatet
15

. 

Tabell 6.3.5.4 - Förhållandet mellan indikatorer av tillförlitlighet – nr 4 av 4 

 

Tabell 6.3.5.4  redovisar här förhållandet mellan om information beträffande produktens 

produktionsland lästes och om informationen i QR-koden bidrog till ett säkrare köp. Även 

detta samband visar samma tendenser som i tabell 6.3.5.1 och 6.3.5.3, det vill säga att ingen 

av procentfrekvenserna ovan visar på ett utmärkande resultat och H6 kan därför inte styrkas. 

Chi2-testet visar även att vi statistiskt inte kan säkerställa resultatet
16

. Detta betyder 

sammanfattningsvis att vi inte i någon av tabellerna ovan, gällande huruvida information 

bidrog till tillförlitlighet i form av säkerhet, kan styrka H6. En viktig aspekt att ta i beaktning 

                                                 

 
14

 Tabell 6.3.5.3 har ett bortfall som ej är inräknat i tabellen 
15

 Pearson Chi2 är 0,023 och p-värdet 0,878 > 0,05 (se bilaga 6 tabell Y) 
16

 Pearson Chi2 är 0,926 och p-värdet 0,336 > 0,05 (se bilaga 6 tabell Z) 
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är att respondenterna besvarade frågorna utifrån ett förbestämt scenario som förutsatte att de 

var intresserade av att köpa plagget i QR-koden. Vi tror att känslan av säkerhet kan vara svår 

för respondenterna att uppskatta när de tvingas agera utifrån ett scenario, i och med att de inte 

själv får bestämma val av produkt och därmed en produkt som intresserar denne.    

6.3.6 Förhållandet mellan onlinehandel och viljan att scanna en QR-kod  
Tabellen 6.3.6.1 ligger till grund för att pröva H7, som menar att konsumenter som är vana att 

handla på Internet tenderar till större grad scanna en QR-kod. Hypotesen testar om det finns 

något samband mellan internethandel och inställning till QR-koder. 

 
Tabell 6.3.6.1 – Förhållandet mellan internetköp och inställning till QR-koder

17 

 

Tabell 6.3.6.1 visar förhållandet mellan internetköp och inställning till QR-koder. Av de 

respondenter som visar en positiv inställning till QR-koder i butiker är det 80 % (32 av 40) 

som genomför köp på Internet en gång per månad eller mer (se tabell 6.3.6.1, frågan för 

internetköp har kodats om från sju svarsalternativ till två, där ”ofta” innefattar en gång per 

månad eller mer). Detta tyder på att det finns ett sambandsmönster mellan frekventa 

internetköp och positiv inställning till QR-koder. Likväl kan vi även utläsa ett 

sambandsmönster mellan internetköp som genomförs mer sällan och positiv inställning till 

QR-koder. Vidare innebär resultatet att vi inte kan påvisa samband beträffande inställning till 

QR-koder i butik och frekvens av internetköp. Detta kan även utläsas genom Fisher’s exakta 

test som visar att resultatet inte kan statistiskt säkerställas
18

. Följande betyder att merparten av 

respondenterna är positivt inställda till QR-koder i butik och att hur ofta de handlar på Internet 

påverkar inte denna inställning, därav kan vi inte styrka H7. Däremot kan det vara av vikt att 

ta hänsyn till att denna undersökning endast riktar sig till de konsumenter som äger en 

smartphone och som tidigare har gjort ett köp på Internet. Därav kan resultatet ha sett 

annorlunda ut och med större differenser i svaren om undersökningens filterfrågorna inte 

använts.   

                                                 

 
17

 Tabell 6.3.1.1 har ett bortfall på elva personer som ej är inräknade i tabellen 
18

 Fisher’s exakta test 0,441 > 0,05 (se bilaga 6 tabell Å) 
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6.4 Sammanfattning av hypotesprövning 
H1 formulerades utifrån att omnichannel-verktyg krävs för att bli framgångsrik inom 

detaljhandeln. H1 prövar vidare om dagens konsumenter är villiga att använda 

informationsteknologi som exponeras i en fysisk butik. Resultatet visar noll scanningar vilket 

betyder att H1 kan förkastas.  

H2 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av effektivitet. H2 

prövar om informationsteknologiska lösningar i en fysisk butik bidrar till ökad effektivitet. 

Utifrån resultatanalysen ser vi en tendens som styrker H2 när det gäller effektivitet i form av 

att få information via en QR-kod istället för att vänta på personal. Fisher’s exakta test visar 

också att resultatet är signifikant. Däremot visar tabell 6.3.1.2 att H2 inte kan styrkas när det 

gäller effektivitet i form av att betala med QR-koden för att slippa stå i kassakö, detta resultat 

är också signifikant.  

H3 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av 

informationsbekvämlighet. H3 prövar om informationsteknologiska lösningar i en fysisk butik 

leder till ökad informationsbekvämlighet. Resultatanalysen visar en tendens som styrker H3 

när det gäller att få nödvändig produktinformation via en QR-kod. Resultatanalysen visar 

även att informationen i QR-koden inte kan ersätta personlig service, vilket därmed leder till 

att H3 inte kan styrkas. Fisher’s exakta test visar dock att H3 inte är signifikant.  

H4 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av praktisk 

bekvämlighet. H4 prövar om informationsteknologiska lösningar i en fysisk butik bidrar till 

praktisk bekvämlighet. Resultatanalysen visar en tendens som styrker H4 och enligt Chi2-

testet är resultatet signifikant.  

H5 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av kvalitet och 

service. H5 prövar om informationsteknologiska lösningar i en fysisk butik minskar 

konsumenters behov av personlig service. Resultatanalysen visar en tendens som styrker H5, 

dock kan vi enligt Fisher’s exakta test inte statistiskt säkerställa resultatet.  

H6 formulerades med utgångspunkt i onlinehandelns värdeskapande i form av tillförlitlighet. 

H6 menar att den information som informationsteknologiska lösningar bidrar med i en fysisk 

butik ökar återförsäljares/tillverkares tillförlitlighet gentemot konsumenter. Resultatanalysen 

för H6 visar att den inte kan styrkas och att resultatet inte är signifikant.  

H7 formulerades med utgångspunkt i värdeskapande av informationsteknologi i form av 

mobila tjänster. Avslutningsvis prövar H7 om konsumenter som är vana att handla online till 

större grad tenderar scanna en QR-kod, resultatanalysen visar att H7 inte kan styrkas och 

resultatet är inte signifikant. 

6.5 Sammanfattning av resultat 
I inledningen av detta kapitel presenterar vi konsument X och hur dennes generella 

shoppingvanor ser ut utifrån enkätundersökningens resultat. Till att börja med visar resultaten 

från enkätstudien att konsument X är positivt inställd till QR-koder i fysiska butiker, denne 

tycker dessutom att det är enkelt att scanna samt använda QR-koder. Dock krävs det att 

konsument X på något sätt blir introducerad till QR-koden då denne inte scannar koden på 

eget bevåg. Vår resultatanalys visar att konsument X värdesätter effektivitet och bekvämlighet 

och anser att QR-koden kan öka dessa två under ett butiksbesök genom att erbjuda 

information som konsumenten normalt inte har tillgång till vid ett butiksbesök. Emellertid 
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uppskattar konsument X inte effektivitet i form av att betala en produkt med QR-koden för att 

slippa stå i kassakö, däremot ser konsument X inga hinder med att betala en produkt via sin 

smartphone. Som tidigare nämnt uppskattar konsument X informationen i QR-koden och den 

minskar behovet av service i form av att fråga butikspersonal om hjälp. Dock visar resultatet 

gällande informationsbekvämlighet samtidigt att information inte kan ersätta den personliga 

service som en fysisk butik erbjuder. Den information som är viktigast vid ett köp är varans 

tillgänglighet och egenskaper.    
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7 Diskussion och slutsats 

Den här studien syftar till att undersöka om informationsteknologins värdeskapande aspekter 

kan integreras i en fysisk butik och på så vis skapa mervärde för kunder. I det här kapitlet 

inleder vi med att diskutera enkätundersökningens resultat i förhållande till tidigare studier 

gällande konkurrensen mellan traditionell handel och onlinehandel samt olika dimensioner av 

upplevt värde. Därefter presenterar vi våra slutsatser och ger förslag på hur dessa kan 

tillämpas i praktiken. Avslutningsvis reflekterar vi över studiens metod, resultat och framtida 

forskning.  

7.1 Diskussion    
Enkätundersökningens resultat visar att QR-koder och dess funktioner uppskattas av 

respondenterna, vilket innebär att QR-koder kan vara ett bra alternativ vid differentiering. 

Även Kamlesh (2008) hävdar att informationsteknologiska lösningar är viktiga strategiska val 

för att öka företagets konkurrenskraft. Den positiva respons som QR-koder får betyder också 

att respondenterna uppskattar sådana utilitaristiska aspekter som koden medför i en fysisk 

butik. Jin och Sternquist (2004) menar generellt att onlinehandel framhåller utilitaristiskt 

värde och fysiska butiker hedoniskt värde. Den positiva responsen från respondenterna 

gällande QR-koder i fysiska butiker tyder på att respondenterna även uppskattar utilitaristiska 

aspekter som koden medför. För denna aspekt kan vi se ett skifte från ett mer hedoniskt fokus 

i fysiska butiker till att uppskatta mer funktionella, utilitaristiska, värden som tidigare främst 

erbjudits inom onlinehandeln. 

En anledning till detta kan vara det som Childers et al.(2001) påvisar, där de beskriver att 

konsumenter förväntar sig finna mer njutning, hedoniskt värde, i interaktiva miljöer. Det 

positiva resultatet i undersökningen kan därför vara påverkat av hedoniskt värde som 

framkallas hos respondenterna när de prövar något nytt och spännande. Att respondenterna är 

positivt inställda till QR-koden visar på goda framtidsutsikter för QR-koden då Kim och Lee 

(2008) menar på att om konsumenter uppfattar att en kanal håller hög kvalitet och är 

användbar kommer de mer frekvent köpa produkter från denna kanal. Även Yang och Lees 

(2010) undersökning beskriver QR-koder i positiva ordalag då författarna menar att 

konsumenter som upplever mobila tjänster användbara i köpprocessen även blir mer villiga att 

använda dessa tjänster. 

Informationsteknologiska lösningar är i grunden utilitaristiska, dock menar Donovan och 

Rossiter (1982) att detaljister bör stimulera konsumenter till att stanna kvar längre i en butik 

genom hedoniska upplevelser för att därmed konsumera mera. Informationsteknologiska 

lösningar kan också få konsumenter att stanna kvar längre i en butik tack vare att de väljer att 

ta del av information i QR-koden, vilket i sin tur även bör öka chansen till att konsumenter 

konsumerar. Däremot kan inte detta styrkas av vår undersökning då det inte finns någonting 

som tyder på att respondenterna anser att informationen som fanns i QR-koden bidrog till ett 

säkrare val. Om en butik väl bestämmer sig för att implementera informationsteknologiska 

lösningar menar Baker, Levy och Grewal (1992) att butiken i fråga inte behöver fokusera på 

att tillfredsställa konsumenter på andra sätt också. Detta för att det bevisats att butiker med 

exempelvis hög multisensorisk butiksatmosfär kräver lägre social butiksmiljö och vice versa 

(Baker, Levy & Grewal 1992). 

Fortsättningsvis visar undersökningens resultat tydligt att respondenterna uppskattar service, i 

form av den personliga servicen som finns i en butik och de vill inte ha en butik utan 

personlig service. Emellertid menar Worzala och McCarthy (2001) att en fysisk butik inte har 
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någon fördel över onlinehandeln när det kommer till personlig service. Om detta hade varit 

fallet i vår undersökning hade vi troligtvis sett en annan tendens som visar på att fler 

respondenter anser att QR-koden kan ersätta personlig service. 

Respondenterna i enkätundersökningen är överlag positiva till att betala en produkt via sin 

smartphone vilket stämmer överens med Narwal och Sachdevas (2013) resultat som tyder på 

att konsumenter generellt sett har en positiv bild av användning av informationsteknologi i 

samband med köp. Även Häubl och Trifts (2000) samt Yang och Lee (2010) menar att 

Internet gör att betalning blir enklare och information blir mer tillgänglig, vilket därmed 

skapar mervärde för konsumenter. Dessa fördelar hjälper konsumenter att effektivisera tiden 

vid ett köp (Yang & Lee 2010). Vidare styrks också detta delvis i undersökningen då 

respondenterna anser att informationen i QR-koden effektiviserar köpet, dock anser de 

däremot inte att köpet kan effektiviseras genom att betala via en QR-kod. Det resultat som 

visar på att QR-koden kan effektivisera köpet styrks även av Grewal, Iyer och Levy (2004) då 

de anser att informationsteknologi medför att konsumenter på ett effektivt sätt kan få 

avgörande kunskap om företag, produkter och varumärken. Respondenterna i 

enkätundersökningen anser även att informationen i QR-koden ökar bekvämligheten, vilket 

också är i linje med Grewal, Iyer och Levy (2004) studie där de påvisar att onlinehandel kan 

medföra en hög nivå av bekvämlighet. Det är vanligt att konsumenter hämtar 

produktinformation via Internet för att sedan göra ett köp i en fysisk butik (Balasubramanian, 

Raghunathan & Mahajan 2005; HUI Research 2013). Om denna produktinformation däremot 

återfinns i en butik finns det en möjlighet att konsumenters köpprocess kan förkortas. I och 

med att respondenterna uppskattar informationen i QR-koden utifrån aspekterna bekvämlighet 

och effektivitet är det även en möjlighet att deras köpprocess kan förkortas eftersom att 

informationssökning idag kan ske direkt i en butik. 

Sammanfattningsvis är enkätundersökningens respondenter positiva till att använda QR-koder 

för att få information. När det däremot handlar om andra aspekter såsom fysisk personlig 

service och betala i en bemannad kassa är respondenterna mer negativt inställda, dessa två 

aspekter är dessutom starkt förknippade med handel i fysiska butiker och är inte aktuella vid 

onlinehandel. Detta är även något som Childers et al.(2001) diskuterar då de menar att 

konsumenters preferenser gällande internetshopping kan skilja sig drastiskt från då de handlar 

exakt samma produkt i en fysisk butik. Häubl och Trifts (2000) anser att nya 

informationsteknologiska lösningar har potential att drastiskt förändra det sätt konsumenter 

söker produktinformation på och gör köpbeslut. Med hänsyn till detta finns det möjligheter att 

förändra respondenternas inställning till exempelvis betalning via QR-koder och butiker utan 

personlig service. Fysiska butiker kan komma att ses som en förlängning av onlinehandeln, 

istället för varandras motsatser. Detta är också något som i det långa loppet skulle gynna både 

fysisk handel och onlinehandel då konkurrensen minskar.  

7.2 Slutsatser 
QR-koder ökar det upplevda konsumentvärdet i en fysisk butik. Detta är den sammanfattade 

bedömningen av studiens resultat vilket också uppfyller studiens syfte som ämnade att ta reda 

på om informationsteknologiska lösningar kan integreras i en fysisk butik på ett sådant sätt att 

det skapar mervärde för kunder. 

Undersökningens respondenter är redo att använda QR-koder i fysiska butiker. Dock krävs det 

en personlig introduktion för att intresset ska väckas. Butiker som vill implementera QR-

koder måste genomgå en förändring, det räcker inte att endast sätta upp QR-koder och tro att 

konsumenter ska använda dessa. Denna slutsats kan betonas utifrån vårt resultat som visar att 

enkätundersökningens respondenter tycker att QR-koder är lätta att använda och dessutom 
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ställer sig merparten positivt till användandet av QR-koder i fysiska butiker. Däremot visar 

undersökningens observation att konsumenter inte har något intresse av att självmant scanna 

en QR-kod. Därför krävs det någon form av introduktion av den nya tekniken och kanske 

även olika typer av lockbeten. Digital strategi är svår och det krävs att konsumenter inser de 

fördelar som finns för att de ska bryta sina gamla vanor och anamma de nya. Trovärdighet och 

generell inställning till QR-koder är en viktig aspekt att ta i beaktning, då en observation från 

undersökningen är att många respondenter medger att de sett QR-koder tidigare men att de 

inte känt något intresse av att scanna dem. En begränsning till detta kan vara att många 

marknadsförare tidigare har använt QR-koder på ett felaktigt sätt, och därmed har dess fulla 

potential inte kommit till användning.  

Onlinehandelns utilitaristiska fördelar gällande effektivitet och informationsbekvämlighet kan 

på ett värdeskapande sätt integreras i fysiska butiker. Detta styrks då merparten av 

undersökningens respondenter anser att det är viktigt att snabbt och smidigt hitta den produkt 

de söker och de vill dessutom använda en QR-kod istället för att vänta på hjälp av personal. 

Liknande resultat framkom även vid analysen av informationsbekvämlighet. Då nästan alla 

undersökningens respondenter anser att det är viktigt att få nödvändig produktinformation vid 

ett köp samtidigt som flertalet av dessa även vill använda en QR-kod istället för att vänta på 

hjälp av personal.  

Effektivitet i form av att kunna slippa stå i kassakö och istället betala en produkt via en QR-

kod uppskattar inte respondenterna, detta leder till slutsatsen att denna typ effektivitet inte 

skapar mervärde för konsumenter. Problemet verkar ligga i att respondenterna inte anser det 

nödvändigt att spara tid i form av att lösa betalningen på egen hand. Dock kan paralleller dras 

från QR-koder till självscanning och kortbetalning på en dator via Internet. Dessa två har till 

en början också varit omdebatterade, för att idag vara uppskattat av flertalet konsumenter. I 

och med detta finns det därmed goda chanser för betalning via smartphones, då resultatet 

faktiskt visar att desto fler kan tänka sig betala en produkt via sin smartphone. Det är därför 

viktigt att företag väljer en betalningslösning som redan är känd för deras konsumenter. På 

detta vis blir det lättare för konsumenter att inse de fördelar som en lösning medför samt att 

känna förtroende för den. Det räcker därför inte bara att skapa förtroende till QR-koder utan 

det krävs även att man övertygar konsumenter om att QR-koder förenklar vardagslivet. 

De utilitaristiska värdena av bekvämlighet och effektivitet i form av en QR-kod kan minska 

behovet av personlig service i en fysisk butik, men den kan inte ersättas helt och hållet av en 

QR-kod. Denna slutsats kommer från resultatet där behovet av personal har utvärderats utifrån 

tre aspekter. Den första aspekten innefattar huruvida QR-koden kan ersätta personlig service 

utifrån att rätt information av produkten ges. Den andra innefattar om QR-koden kan minska 

behovet av att fråga butikspersonal om hjälp utifrån att rätt information ges. Slutligen 

innefattar den tredje om respondenterna vill få relevant information via en QR-kod istället för 

att vänta på personal i förhållande till att köpet kan utföras snabbt och smidigt. Vi tror att en 

värld med enbart automatiserade butiker kommer förmodligen aldrig bli fallet. Vårt resultat 

indikerar dock på att många funktioner hos en QR-kod är uppskattat av respondenterna, vilket 

öppnar möjligheter till att utesluta all eller större delar av fysisk personlig service från vissa 

typer av butiker. Vi tror denna övergång skulle ske smidigast för stora kedjor vilka ägnar sig 

åt fast fashion och där hög grad av personlig service inte prioriteras. Det är även dessa kedjor 

som bör våga satsa på informationsteknologiska lösningar för att i det långa loppet kunna bli 

mer lönsamma då kostnader för personal kan komma att minska. Däremot kan det te sig att 

företag behöver lägga större utgifter vid implementeringen av tekniken och de resurser som 

krävs för att göra detta möjligt. 
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7.3 Förslag på hur informationsteknologiska lösningar ska 
implementeras 

Ett detaljhandelsföretag kan troligtvis vinna många konkurrensfördelar genom att 

implementera informationsteknologiska lösningar, med förutsättning att det görs på rätt sätt. 

Med utgångspunkt från denna studies resultat presenteras här ett förslag på en övergripande 

implementeringsprocess.  

Ett första steg är att undersöka om konsumenter i ett företags specifika målgrupp äger en 

smartphone, då detta är en förutsättning för att en implementering ska fungera. Nästa steg är 

att integrera butik och onlinehandel, vissa företag har redan börjat exempelvis MQ. 

Nästföljande steg blir att utforma själva QR-koden. Här kan det vara av vikt att veta vilken 

typ av information som efterfrågas av konsumenter, för att undvika att fylla QR-koden med 

information som inte intresserar dessa. När frågan gällande innehåll har besvarats är det 

viktigt att jobba med utformning, vilket innefattar QR-kodens design, dess tekniska funktion 

samt användarvänlighet.  Ett exempel där QR-koden har stor fördel framför traditionella 

butiker är möjligheten att hjälpa konsumenter visualisera en produkt i en fullständig kontext, 

genom olika inspirationsbilder. Detta kan på ett effektivt sätt locka till merförsäljning. Under 

detta arbete är det mycket viktigt att de informationsteknologiska lösningar som ett företag 

ska erbjuda håller hög kvalitet och fungerar på ett nästintill felfritt sätt. Om mjukvaran håller 

hög kvalitet kommer även konsumenter mer frekvent använda dessa kanaler och därmed 

handla mer från företagen. 

Implementering av QR-koder kan vara den viktigaste och mest kritiska delen i hela processen. 

Det är här som företag måste genomföra förändringar i syfte att göra konsumenter 

uppmärksam på att QR-koder finns. Vi tror att den mest framgångsrika lösningen skulle vara 

att implementera QR-koder i en nyöppnad butik vilket innebär möjligheten till en ny 

kundgrupp som är intresserad av ny teknik. På detta sätt kan man utforma hela butiken efter 

QR-koder, det vill säga att man på olika vis tvingar konsumenter att scanna koden. Detta 

skulle exempelvis kunna göras genom att ta bort alla prislappar från dess produkter och 

istället hänga dit en QR-kod. I detta steg är även marknadsföring mycket central och kanske 

nästintill avgörande för en butiks framgång. Här är det först och främst viktigt att göra 

konsumenter uppmärksamma på en butiks existens och dess teknik. Sedan är det också viktigt 

att i processen förklara för konsumenter vilka fördelar en QR-kod medför och på vilket sätt 

den kan förenkla deras vardag. Slutligen kan det vara fördelaktigt att erbjuda någon form av 

lockbete för att få konsumenter att scanna koden, exempelvis ge de som scannar koden en viss 

procent i rabatt vid nästa köp. Det är viktigt att förstå att även då fokus för dessa förslag ligger 

på utilitaristiska lösningar kan även dessa framkalla hedoniskt värde i form av att en lösning 

är ny och spännande. Därför är det centralt för detaljister att inse att utilitaristiska värden inte 

enbart kan appliceras till tvättmedel utan även vara en del av något mer spännande och 

intressant. Avslutningsvis tror vi även att det skulle vara förmånligt att implementera 

informationsteknologiska lösningar i stora kedjor där personlig service inte ligger i fokus. 

7.4 Författarnas reflektion och förslag på framtida forskning  
Efter underökningens utförande har det väckts reflektioner kring den använda metoden och 

hur väl denna speglar det som studien syftar till att undersöka. Första reflektionen handlar om 

att undersökningens påhittade scenario kan påverka det utilitaristiska värdet för ”säkerhet”. 

Denna reflektion grundas i att undersökningens respondenter värdesätter produktinformation 

vid ett köp och de anser även att QR-koden ger dem nödvändig information om plagget. 

Undersökningen visar därmed att information gällande tillgänglighet och egenskaper är den 

typ som anses vara viktigast. Dessa två är tydligt kopplade till just utilitaristiska värden och 
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det är troligtvis ingen slump att flest respondenter värdesatte dessa värden, då de är lätta att ta 

till sig samt praktiskt utvärdera. De två andra informationsaspekterna, tillverkningsprocess 

och produktionsland, kan däremot inte uteslutas från gruppen utilitaristiska värden. Likväl 

uppmärksammade vi att aspekter som inte är lika konkreta som lagersaldo, material och 

tvättråd, fick lägre värden och anses vara mindre viktiga av våra respondenter. En anledning 

till detta resultat tror vi kan vara att det helt enkelt är svårare att ta ställning till mindre 

konkret information under ett påhittat scenario. Utifrån detta blir det svårt att på ett rättvist 

sätt mäta säkerhet. En annan viktig aspekt att ta i beaktning gällande resultaten, som också 

kan vara påverkat av det påhittade scenariot, är att undersökningens respondenter inte tog del 

av informationen på ett aktivt sätt eftersom plagget i QR-koden inte intresserade dem. Denna 

aspekt kan i sin tur påverka alla svar som respondenterna gav, vilket leder till att de svarar 

mer utifrån tidigare erfarenheter istället för att sätta sig in i scenariot. 

Med hänsyn till studiens resultat kan vi också presentera ett antal förslag till vidare forskning. 

Först och främst kan samma typ av undersökning göras fast på ett större urval som dessutom 

är representativt för en målpopulation, för att på så sätt validera den här studiens resultat. 

Samma undersökning skulle också kunna göras men då utan filterfrågor. Om man undviker 

filterfrågor kan man troligtvis få resultat som visar på en bredare attityd gentemot QR-koder 

då alla konsumenter har chans att delta i undersökningen. Dessutom hade båda könen kunnat 

tillfrågas för att få ytterligare bredd angående attityden till QR-koder. Ett ytterligare förslag 

till vidare forskning är att undersöka vad som skulle kunna få respondenterna att scanna en 

QR-kod i en fysisk butik. Som tidigare nämnt tror vi att efterfrågan gällande QR-koder i butik 

är större för stora kedjor, därför hade det varit intressant att göra en jämförande studie mellan 

två butiker, en stor och en liten, i samma område för att kartlägga på vilket sätt respektive 

butiks storlek och butikskultur påverkar respondenternas inställning till QR-koder. Framtida 

forskning kan även undersöka om olika typer av butiker ämnar sig bättre för QR-koder än 

andra, exempelvis butiker som lockar unga respektive gamla konsumenter eller butiker som 

har en mer informationsrik prägel, vilket kan vara olika typer av specialiserade handlare 

exempelvis sportbutiker eller elektronikhandlare. Slutligen bör även framtiden erbjuda studier 

som testar huruvida andra typer av informationsteknologiska lösningar skulle kunna ämna sig 

bättre för uppdraget att ta onlinehandelns fördelar till fysiska butiker.  

Avslutningsvis är det viktigt att inse att man kan lära konsumenter nya beteenden. Ofta 

kommer teknik före en konsument, därför lär sig en konsument av teknik och inte vice versa. 

På grund av detta kan det vara bra att våga testa lösningar som går emot normer i och med att 

många konsumenter kan ha en tydlig bild av hur saker och ting ”ska” vara. Den bästa 

lösningen behöver dock nödvändigtvis inte vara baserad på hur saker och ting alltid har varit. 

Om alla hade tänkt i dessa banor hade denna uppsats aldrig skrivits. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Affischer för QR-koder 
Nedan visas de affischer som var uppsatta under en tvåveckorsperiod på Indiska Knalleland i 

Borås. Sida två visar affischen angående den valda inredningsprodukten, på sida tre visas det 

valda klädesplagget varav dessa två affischer satt i anslutning till de utvalda produkterna. 

Slutligen visas, på sida fyra, den generella affischen som satt i skyltfönstret. 
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9.2 Bilaga 2 – Information om tunika i QR-kod  
I denna bilaga kan vi se den information som finns QR-koden gällande MALINA Tunkia. 

Nedan följer tre stycken så kallade screenshots för att illustrera hur denna QR-kod såg ut när 

man öppnade den i en smartphone. Därefter följer i docx-format en mer detaljerad illustration 

på den informationen som respondenterna kunde finna under de klickbara flikarna i QR-

koden.   
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Produktbeskrivning 

Skir tunika gjord av ett vävt chiffongmaterial. Lättare plissering i midjan, dolda fickor i sidan 

samt 3/4 dels längd på ärmarna som avslutas med resår. Tunikans material produceras i 

Mumbai, vår leverantör i Mumbai har den finaste finishen på polyesterchiffong då den blir 

mjuk och inte torr i handen. 

Produktdetaljer 

100% Polyester 

Maskintvätt 30°C 

Längd i storlek M: 86 cm 

INDISKAs sortiment är till stor del tillverkat av naturmaterial och är ofta handspunnet och 

handvävt. Tygerna är ofta tvättade och krympta, men räkna ändå med en krympning på 2-3%. 

Köp därför alltid en storlek med lite krympmån. 

Ingenting kan ersätta känslan av att bära ett plagg i naturmaterial. Tänk på att klädernas 

livslängd till största delen beror på hur de sköts. Var rädd om dina kläder så håller de längre. 

Sortera tvätten i ljust, mörkt och kulört. Stäng blixtlås, töm fickor och vänd kulörta och mörka 

plagg ut och in så håller färgerna bättre. 

Indiskas kvalitet och tillverkningsprocess 

För att säkra kvalitén på Indiskas produkter genomförs en lång rad obligatoriska, ständigt 

återkommande kvalitets tester både på interna och externa oberoende laboratorier. 

Tvätt, krympning och färgfasthet 

Kläder, hemtextil och accessoarer genomgår flera tvättar där krympning, vridning, färgfasthet 

och hållbarhet testas för att följa upp att de motsvarar Indiskas krav. 

Noppbildning 

Vissa material med löst spunna fibrer till exempel trikå och stickat genomgår även en 

nopptest för att försäkra att hållbarheten motsvarar kraven för normal användning. 

Flammhärdighet  

Vi testar alltid de tunna textilmaterial som är i riskzonen för att vara säkra att de möter de 

internationella kraven för flamhärdighet. 

Kemikalier 

INDISKA använder Textilimportörernas kemikalieguide som, enligt avtal, ska följas av 

samtliga INDISKAs leverantörer. Det innebär att kemikalier som är listade antingen är helt 

förbjudna eller endast tillåtna i oskadliga mängder. Kemikalietester som t.ex. nickel, bly & 

kadmium, AZO-dyes, bensidin och formaldehyd är några av de tester som rutinmässigt utförs 

för att säkerställa att ingen av våra produkter innehåller skadliga kemikalier. 
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Vårt sortiment 

Är till största delen tillverkat av naturmaterial som bomull, lin och ull, ofta handspunnet och 

handvävt. Tygerna är ofta förkrympta, men räkna ändå med en krympning på 2-3 %. Köp 

därför alltid en storlek med lite krympmån. Ingenting kan ersätta känslan av att bära ett plagg 

i naturmaterial. De fordrar bara lite extra varsamhet och omtanke. 

Miljöpolicy  

På INDISKA arbetar vi ständigt med att förbättra våra rutiner, för att säkerställa produkternas 

kvalitet och säkerhet och minska produkternas miljöpåverkan. 

Alla huvudleverantörer omfattas av kraven i vår miljöpolicy. Vi arbetar för att våra 

huvudleverantörer skall uppfylla vår policy genom att själva ta ansvar, eller att de har tagit 

fram egna miljöpolicys som motsvarar vår, och så långt möjligt nå bakåt i 

underleverantörsleden med våra gemensamma krav. 

Leveransvillkor 

Leveranstid: 2-5 arbetsdagar 

Fraktkostnad: Sverige 49 SEK 

Returer: 14 dagar bytes- och returrätt. Du kan välja att returnera varor i någon av våra 90 

butiker eller skicka med returpaket fraktfritt. Om du har frågor eller behöver assistans så 

hjälper vi dig gärna. 

Högskolan i Borås och Indiska 

Vill du veta mer om samarbetet mellan Indiska och Högskolan i Borås eller medverka i en 

enkät, kontakta ansvariga magisterstudenter:  

Alexandra Alfredsson S104075@student.hb.se 

Frida Bäckström S102425@student.hb.se 
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9.3 Bilaga 3 – Information om ljus i QR-kod 
I denna bilaga kan vi se den information som finns QR-koden gällande Scent of India doftljus. 

Nedan följer tre stycken så kallade screenshots för att illustrera hur denna QR-kod såg ut när 

man öppnade den i en smartphone. Därefter följer i docx-format en mer detaljerad illustration 

på den informationen som respondenterna kunde finna under flikarna i QR-koden.   
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Produktbeskrivning 

Exklusivt doftljus med valnöt och vanilj. Lykta i krackelerat glas med fot i mässing.  

Det här doftljuset ingår i vårt samarbete med parfymören Clas Wulff. Den unika serien om 

fem doftljus representerar vår kärlek till Indien. Varje ljus är inspirerat av en indisk region 

med noggrant utvalda ingredienser och dofter som är signifikativa för området. Ljusen är av 

hög kvalitet och tillverkade i en blandning av sojavax och paraffin som tillsammans ger en fin 

låga och lång brinntid. Alla dofter är naturliga och utvunna från växter, blommor och bär. 

Produktdetaljer 

”Kashmir” - Walnut & Vanilla 

Lika delar sojavax och paraffin, 6 % doftolja. Lykta i glas och mässing. 

Diameter: 9,5 cm 

Höjd: 11 cm 

Brinntid: 55-60 timmar 

Andra dofter:  

”Jaipur” - Patchouli & Khair 

”Kerala” - Green bamboo & Teak 

”Mysore” - Raspberry & Sandalwood 

”Goa” - Coconut & Tamarind 

Läs mer om samarbetet med Clas Wulff  

För INDISKA har parfymören Clas Wulff tagit fram en serie exklusiva doftljus inspirerad av 

fem Indiska regioner. 

Den unika serien om fem doftljus representerar INDISKAs kärlek till Indien och är framtagen 

i samarbete med Clas Wulff, som är en av Sveriges få utbildade parfymörer. Varje ljus är 

inspirerat av en region i Indien och Clas har noga valt ut ingredienser och dofter som är 

signifikativa för de olika områdena. 

– Jag har inspirerats mycket av mina resor till Indien och vad jag har upplevt och ätit i de 

olika regionerna. Indien har en väldigt varierad vegetation, vilket gör att en del smak- och 

doftämnen blir utmärkande för vissa regioner och dessa har jag utgått från när jag har skapat 

dofterna. Det har varit extra roligt att samarbeta med INDISKA som är väldigt engagerade i 

allt de gör. Jag tror aldrig att jag har jobbat med mer entusiastiska personer som med glädje 

har satt sig in i hela processen med doftframtagningen, säger Clas Wulff. 

Ljusen är av hög kvalitet och tillverkade i en blandning av sojavax och paraffin som 

tillsammans ger en fin låga och lång brinntid. Alla dofter är naturliga och utvunna från växter, 

blommor och bär. 

– Det är en unik doftljusserie som visar vår kärlek till Indien. Vi tyckte att det var ett 

spännande samarbete då Clas har en lång erfarenhet och stora kunskaper om doftframtagning. 

Vi har lärt oss mycket och är väldigt nöjda med resultatet, säger Jens Helmersson, design- och 

sortimentschef på INDISKA. 
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Se fler produkter av Clas Wulff  

Den internationellt erkända parfymören Clas Wulff har tagit fram fem dofter inspirerade av 

olika regioner i Indien.  

”Jaipur” - Patchouli & Khair 

”Kerala” - Green bamboo & Teak 

”Mysore” - Raspberry & Sandalwood 

”Kashmir” - Walnut & Vanilla 

”Goa” - Coconut & Tamarind 

Dofterna finns i ett antal olika utföranden 

 Doftljus Travel Candel 

 Doftstickor 

 Eterisk olja 

 Rökelse 

 Scent of India Doftljus 

 

Länk till bild: http://indiska.com/se/Inredning/Ljus-%26-lyktor/DecoCandles/TRAVEL-

CANDLE/p/1000002964255 

Leveransvillkor 

Leveranstid: 2-5 arbetsdagar 

Fraktkostnad: Sverige 49 SEK 

Returer: 14 dagar bytes- och returrätt. Du kan välja att returnera varor i någon av våra 90 

butiker eller skicka med returpaket fraktfritt. Om du har frågor eller behöver assistans så 

hjälper vi dig gärna. 

 

http://indiska.com/se/Inredning/Ljus-%26-lyktor/DecoCandles/TRAVEL-CANDLE/p/1000002964255
http://indiska.com/se/Inredning/Ljus-%26-lyktor/DecoCandles/TRAVEL-CANDLE/p/1000002964255
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Högskolan i Borås och Indiska 

Vill du veta mer om samarbetet mellan Indiska och Högskolan i Borås eller medverka i en 

enkät, kontakta ansvariga magisterstudenter:  

Alexandra Alfredsson S104075@student.hb.se 

Frida Bäckström S102425@student.hb.se 

 

  

mailto:S104075@student.hb.se
mailto:S102425@student.hb.se
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9.4 Bilaga 4 – Konsumentenkät 
På följande två sidor visas den enkät som undersökningens respondenter fick ta del av. 
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9.5 Bilaga 5 – Kodbok 
I denna kodbok presenteras enkäten som användes i undersökningen där svarsalternativen är 

omkodade till siffror. Här visas också vilka hypoteser som är kopplade till vilka frågor. 

 

F0: 

Ålder: _______år 

F1: 

1. Hur ofta genomför du köp på internet (produkter, tjänster, resor m.m.)?  

 1:  2ggr/månad eller mer  

 2:  1gång/månad 

 3:  Varannan månad 

 4:  2ggr/år 

 5:  1gång/år 

 6:  Mer sällan 

 7:  Aldrig 

F2: 

2. Hur ofta handlar du produkter såsom kläder, skor och/eller inredning på internet?  

 1: 2ggr/månad eller mer  

 2: 1gång/månad 

 3: Varannan månad 

 4: 2ggr/år 

 5: 1gång/år 

 6: Mer sällan 

 7: Aldrig 

F3: 

3. Nedan följer fyra frågor som handlar om informationen i QR-koden.  

F3a 

a. Läste du informationen om tunikans tillgänglighet (lagersaldo, storlekar eller 

andra färger)? 

 1: Ja 

 2: Nej 

 3: Delvis 

F3b 

b. Läste du informationen om tunikans egenskaper (material eller tvättråd)? 

 1: Ja 

 2: Nej 

 3: Delvis 

F3c 

c. Läste du informationen om tunikans tillverkningsprocess? 

 1: Ja 

 2: Nej 

 3: Delvis 

F3d 

d. Läste du informationen om tunikans produktionsland?  

 1: Ja 

 2: Nej 

 3: Delvis 

 

F1:H4, H7 

F2:H7 

F3:H6 



 

- 75 - 

F4: 

4. Nedan följer fyra frågor om hur viktig olika typer av information är för dig när du 

ska handla en produkt.  

F4a: 

a. Hur viktig är information gällande en produkts tillgänglighet (lagersaldo, 

storlekar, andra färger eller modeller)?  

 1: Viktig    6: Ingen uppfattning 

 2: Ganska viktig 

 3: Varken viktig eller oviktig 

 4: Ganska oviktig 

 5: Oviktig 

F4b: 

b. Hur viktig är information gällande en produkts egenskaper (material och 

tvättråd)?  

 1:  Viktig    6:  Ingen uppfattning 

 2: Ganska viktig 

 3: Varken viktig eller oviktig 

 4: Ganska oviktig 

 5: Oviktig 

F4c: 

c. Hur viktig är information gällande en produkts tillverkningsprocess?  

 1: Viktig    6: Ingen uppfattning 

 2: Ganska viktig 

 3: Varken viktig eller oviktig 

 4: Ganska oviktig 

 5: Oviktig 

 

d. Hur viktig är information gällande en produkts produktionsland? 

 1: Viktig    6: Ingen uppfattning 

 2: Ganska viktig 

 3: Varken viktig eller oviktig 

 4: Ganska oviktig 

 5: Oviktig 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4: H3 
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F5: 

5. Håller du med om följande påståenden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Håller 

helt och 

hållet 

med 

1: 

Håller 

delvis 

med 

 

2: 

Har ingen 

uppfattning 

 

 

3: 

Tar 

delvis 

avstånd 

 

4: 

Tar helt 

och 

hållet 

avstånd 

5: 

F5a: 

a. Det var enkelt att scanna QR-

koden 

 

□ □ □ □ □ 

F5b: 

b. QR-koden var lätt att använda 

 

 

□ □ □ □ □ 

F5c: 

c. QR-koden minskade mitt behov 

av att fråga butikspersonalen om 

hjälp 

□ □ □ □ □ 

F5d: 

d. Informationen i QR-koden kan 

ersätta den personliga service jag 

får i en butik 

□ □ □ □ □ 

F5e: 

e. Informationen i QR-koden bidrog 

till att jag kände mig säkrare på 

mitt val 

□ □ □ □ □ 

F5f: 

f. Jag ser inga hinder med att betala 

en produkt via min smartphone 

(via BankID)  

□ □ □ □ □ 

F5g: 

g. För att slippa tid i kassakö vill jag 

kunna köpa en produkt direkt i 

min smartphone via en QR-kod 

□ □ □ □ □ 

 

F5h: 

h. För att slippa vänta på hjälp av 

butikspersonal vill jag få relevant 

information om en produkt direkt 

i min smartphone via en QR-kod 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

F5c:H5 

F5d:H3 

F5e:H6 

F5f:H4 

F5g:H2 

F5h:H2, H3 

F5b:H1 

F5a:H1 
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F6: 

6. Om du är i behov av en ny blus, hur viktigt är då nedanstående alternativ för att du 

ska genomföra köpet både i onlinebutiker och fysiska butiker? 
 

 Viktigt 

 

1: 

Ganska 

viktigt 

2: 

Varken viktigt 

eller oviktigt 

3: 

Ganska 

oviktigt 

4: 

Oviktigt 

 

5: 

F6a: 

a. Att hitta det jag söker 

snabbt och smidigt 

□ □ □ □ □ 

 

F6b: 

b. Att jag får nödvändig 

produktinformation 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

F6c: 

c. Att jag kan betala vid ett 

senare tillfälle 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

F6d:  

d. Att det erbjuds flexibla 

returer 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

F7: 

7. Vad tycker du om att använda QR-koder i butiker? 

1: Positivt inställd 

2: Ingen uppfattning 

3: Negativt inställd  

 

 

 

 

  

F6a:H2 

F6b:H3, H5 

F6c:H4 

F6d:H4 

F7:H1, H7 
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9.6 Bilaga 6 – SPSS  
Denna bilaga berör främst vårt resultat och vår analysdel. Först kommer en rubrik med vilken 

fråga som nedanstående tabeller i dokumentet berör, som sedan följer av en enklare förklaring 

till vad siffrorna i tabellerna betyder. Tabellerna är märkta med bokstäver och ses som 

kompletterande information till kapitel sex. De aktuella procenttalen som texten i kapitel 6 

hänvisar till avläses under ”valid percent”.  

Fråga 3 

1=Ja 

2=Nej 

3= Delvis 

Tabell A – F3a, Läste du informationen om tunikans tillgänglighet (lagersaldo, storlekar eller andra färger)? 

 

Tabell B – F3b, Läste du informationen om tunikans egenskaper (material eller tvättråd)? 

 

Tabell C – F3c, Läste du informationen om tunikans tillverkningsprocess? 
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Tabell D – F3d, Läste du informationen om tunikans produktionsland?  

 

Fråga 4 

1= Viktigt 

2= Ganska viktigt  

3= Varken viktigt eller oviktigt 

4= Ganska oviktigt 

5= Oviktigt 

Tabell E – F4a, Hur viktig är information gällande en produkts tillgänglighet (lagersaldo, storlekar, andra färger 
eller modeller)?  

 

Tabell F – F4b, Hur viktig är information gällande en produkts egenskaper (material och tvättråd)?  
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Tabell G – F4c, Hur viktig är information gällande en produkts tillverkningsprocess? 

 

Tabell H – F4d, Hur viktig är information gällande en produkts produktionsland? 

 

Fråga 5 

1= Håller med helt och hållet 

2= Håller delvis med  

3= Vet ej/har ingen åsikt 

4= Tar delvis avstånd 

5= Tar helt och hållet avstånd  

Tabell I – F5d, Informationen i QR-koden kan ersätta den personliga service jag får i en butik 
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Fråga 6 

1= Viktigt 

2= Ganska viktigt  

3= Varken viktigt eller oviktigt 

4= Ganska oviktigt 

5= Oviktig 

Tabell J – F6a, Att hitta det jag söker snabbt och smidigt 

 

Tabell K – F6d, Att jag får nödvändig produktinformation 

 

Tabell L – F6c, Att jag kan betala vid ett senare tillfälle 

 

Tabell M – F6d, Att det erbjuds flexibla returer 
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Fråga 7 

Tabell N- Vad anser du om QR-koder i butik? 

  

Bivariata Analyser 

Tabell O - Fisher’s Exakta Test gällande effektivitet  

 

Tabell P - Fisher’s Exakta Test gällande effektivitet 

 

Tabell Q - Fisher’s Exakta Test gällande informationsbekvämlighet nr 1 

 

 

 

Antal svar 56

Bortfall 10

Kan ej ersätta personal 11 19,6%
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Tabell R - Fisher’s Exakta Test gällande informationsbekvämlighet nr 2 

 

Tabell S - Chi2 Test gällande praktisk bekvämlighet 

 

Tabell T - Fisher’s Exakta Test gällande produktinformation och behov av butikspersonal 

 

Tabell U - Fisher’s Exakta Test gällande om information bidrog till säkrare beslut 
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Tabell X - Chi2 Test gällande om information bidrog till säkrare beslut 

 

Tabell Y - Chi2 Test gällande om information bidrog till säkrare beslut 

 

Tabell Z - Chi2 Test gällande om information bidrog till säkrare beslut 
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Tabell Å - Fisher’s Exakta Test gällande internetköp och inställning till QR-koder 

 

 

 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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