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Abstract 
English title: Omnichannel retailing, utilitarian and hedonic value in retail store – Retailers 

vision of fashion stores development. 
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Mentor: Lars G Strömberg 
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Language: Swedish 

The development of modern technology is advancing and the retail stores need to find 

solutions that will allow them to attract consumers with both utilitarian and hedonic shopping 

values. In the meantime internet stores attract consumers with their availability, which has led 

to the fact that most retailers today have a web shop. Several retailers have also begun to 

integrate their online store with their retail store through the use of tablets; which paved the 

way for omnichannel retailing. 

The purpose of this paper is to examine if the possibilities of technology can be combined 

with the retail store's benefits in the sales process. The author wishes to examine how a future 

store concept might look like. How stores optimally integrate modern technology and if that at 

the same time can help stores convey both hedonic and utilitarian shopping values. The 

theories address how hedonic and utilitarian shopping values work, but also the meaning of 

Omnichannel retailing. Hedonic and utilitarian shopping values explain how consumers 

perceive the store's overall atmosphere, which is explained in a model of consumer shopping 

values. Omnichannel is the development of multichannel; it concentrated more toward a 

personalized approach tailored to the consumer experience through all available shopping 

channels. 

The paper is designed for a qualitative method and is based on three case companies in the 

fashion and textile industry and a project assistant who conduct research in the chosen field. 

Data has been collected through interviews of four respondents. The empirical data were 

analyzed with the theory in mind and based on the model that describes consumer’s 

perception of store atmosphere. 

A combination of modern technology and commercial values in the store is possible and is 

likely to become a reality, but there will probably be some difficulty; because the hedonic and 

utilitarian shopping values are difficult to combine because they interfere with each other. It 

will be the consumer who decides what level and what technology retail stores need. At the 

same time, consumers are becoming more accustomed to digital technology, as society 

develops. 

Keywords: Commercial values, hedonic and utilitarian shopping values, omnichannel, 

modern technology, fashion industry, online store, retail store, fashion store.  



 

Sammanfattning 
Svensk titel: Teknologins utveckling och kommersiella värden i butik – Detaljisters syn på 

modebutikers utveckling. 

Författare: Moa Hedberg 

Handledare: Lars G Strömberg 

Utgivningsår: 2014 

Språk: Svenska 

Utvecklingen av modern teknologi går framåt i en rasande takt och de fysiska butikerna 

behöver skapa unika lösningar vilket gör att de kan locka konsumenter med både emotionella 

och funktionella shoppingvärden. Internetbutikerna lockar med deras tillgänglighet, vilket har 

lett till att de flesta detaljister idag har en webbshop. Flera detaljister har även börjat integrera 

deras onlinebutik med deras fysiska butik genom användning av surfplattor i butikerna; vilket 

har banat väg för omnichannel. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om teknologins möjligheter och fördelar går att 

kombinera med den fysiska butikens företräden i säljprocessen. Författaren har undersöka hur 

ett framtida butikskoncept kan komma att se ut. Hur butiker på bästa sätt integrerar modern 

teknologi och samtidigt om de kan hjälpa butikerna förmedla både emotionella och 

funktionella shoppingvärden. Teorierna tar upp hur emotionellt och funktionellt 

shoppingvärde fungerar, men även innebörden av omnichannel. Emotionellt och funktionellt 

shopping värde handlar om hur konsumenter upplever butikens helhetsatmosfär vilket 

förklaras i en modell om konsumenters shoppingvärden. Omnichannel är utvecklingen av 

multichannel, men har koncentrerats mot en mer individanpassad strategi anpassad för 

konsumentens upplevelse genom alla tillgängliga shoppingkanaler. 

Uppsatsen är utformad efter en kvalitativ metod och är baserad på tre fallföretag inom mode 

och textilbranschen och en projektassistent som forskar inom det valda området. 

Datainsamlingen har samlats in genom intervjuer av fyra respondenter. Empirin har 

analyserats med teorin i åtanke och utifrån modellen som beskriver konsumenters uppfattning 

om butiksatmosfären. 

En kombination av modern teknologi och kommersiella värden i butik är möjligt och kommer 

troligen att bli verklighet, men det kommer förmodligen förkomma vissa svårigheter; genom 

att emotionella och funktionella shoppingvärden är svåra att kombinera eftersom de gå emot 

varandra. Det kommer även vara konsumenterna som bestämmer vilken takt och vilken teknik 

butikerna ska använda. Samtidigt blir konsumenter mer vana vid digital teknik, allt eftersom 

samhället utvecklas. 

Nyckelord: Kommersiella värden, emotionella och funktionella shoppingvärden, 

omnichannel, modern teknologi, onlinebutik, fysisk butik, modebutik.  
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1. Inledning 
Inledningen inleds med att beskriva bakgrunden till problemområdet som kommer 

undersökas, därefter följer en presentation av uppsatsens syfte och problemformuleringen. 

1.1. Problembakgrund 

Modern teknologi har gjort det lättare för konsumenter att jämföra och hitta den bästa 

produkten till det bästa priset. Levy, Weitz och Grewal (2014) påvisar att närmare 75 % av 

dagens konsumenter använder Internet för informationsökning. Lättillgängligheten som 

modern teknologi och Internet har medfört har lett till att konsumenter idag är de starkaste 

aktörerna på marknaden (Lewis & Dart 2010). Konsumenter har inte bara blivit mer pålästa 

och utrustade med teknologi, de har även blivit mer bestämda på vad de vill ha och när de vill 

ha det. För många konsumenter är dock traditionell shopping fortfarande något socialt och 

något de uppskattar att göra på deras fritid (Pachoulakis & Kapetanakis 2012). 

Internetbutikerna lockar med generösa öppettider och lättillgänglighet, vilket har lett till att 

nästan varenda detaljist idag har en internetbutik, utöver den fysiska butiken (Levy, Weitz och 

Grewal 2014). Det finns dock viss problematik kring internetbaserade butiker. Den fysiska 

butiken kan erbjuda möjligheten att prova passformen och färgkombinationer, känna 

produktens kvalitet och möta den personliga service som erbjuds, något en onlinebutik inte 

kan. Detta har lett till att konsumenter idag besöker en fysisk butik för att prova och känna på 

produkter för att sedan beställa dem via en internetbutik. Fysiska butiker bör därför utveckla 

koncept som lockar konsumenter och skapar ett mervärde, för att ligga steget före sina 

konkurrenter. Vilket också Levy, Weitz och Grewal (2014) hävdar, för om fysiska butiker ska 

lyckas behålla sina marknadsandelar måste de komma med ett nytänkande koncept vilket står 

upp mot den hårdnade konkurrensen. Detta visar att butiker måste konkurrera om kundernas 

uppmärksamhet. För att attrahera dem måste detaljister erbjuda ett koncept vilket kan 

tillfredsställa både det traditionella shoppingvärdet men också nya värden med hjälp av 

modern teknik. 

De företag som ligger i framkant använder sig redan av modern teknik i sina butiker som till 

exempel surfplattor; för att underlätta för konsumenter vid köp, men även för att skapa nya 

upplevelser. Den moderna teknologin skapar stora möjligheter för de fysiska butikerna med 

surfplattor, RFID (Radio-frequency identification) och virtuella miljöer; något den 

traditionella handeln allmänt bör dra nytta av för att lyckas möta konsumenternas krav och 

efterfrågan, men även för att stå emot konkurrens från online handeln. Utvecklingen av 

modern teknik är en pågående process vilket på många håll redan implementerats i butik. Det 

har lett till en förändring i handeln som banat väg för omnichannel, en utveckling av 

multichannel. Omnichannel låter detaljister kommunicera och integrera med konsumenter, 

genom att utnyttja de distributionskanaler där konsumenterna befinner sig. De kan erbjuda 

specialanpassade köpupplevelser oavsett i vilken kanal de möter konsumenten (Pachoulakis & 

Kapetanakis 2012; Stone & Woodcock 2014). Det finns egentligen inget som kan hålla 

tillbaka den traditionella handelns utveckling och det finns inget som säger att avancerad 

digital teknik helt kan ersätta den traditionella handeln. Framtidens butikskoncept kommer 

kanske innebära att konsumenter handlar från en internetbutik fast i fysisk form? 
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1.2. Syfte 
Syftet är att undersöka om teknologins möjligheter och fördelar går att kombinera med den 

fysiska butikens företräden i säljprocessen. 

1.3. Problemformulering 
 Vilka företräden i säljprocessen har den moderna teknologin? 

 Vilka företräden i säljprocessen har den fysiska butiken? 

 Hur kan en kombination av dessa attrahera konsumenter? 

1.4. Begreppsdefinition 
Här presenteras och beskrivs några av de ord som berörs och återkommer upprepande 

gånger i uppsatsen. De beskrivs för att ge läsaren en bättre förståelse för innebörden av dem. 

Omnichannel 

Omnichannel är utvecklingen av multichannel, men har koncentrerats mot en mer 

individanpassad strategi anpassad för konsumentens upplevelse genom alla tillgängliga 

shoppingkanaler (Stone & Woodcock 2014). 

RFID 

RFID (Radio-frequency identification) är ett chip vilket placeras på varan och med hjälp av en 

läsare kan personal eller konsument få fram information om produkter (Molenaar 2010).  

OR-kod 

QR- koden (Quick Respons) är en två dimensionell streckkod vilken kan innehålla mer 

information än en ENA- kod. QR-koden är en vidare utveckling av den traditionella 

streckkoden som kan generera mer information till konsumenter genom att de kan scanna dem 

med sina mobiltelefoner (Qrcode 2014). 

Virtuella Provrum 

Virtuella provrum låter konsumenter se sig själva bära produkter och plagg via en digital 

skärm, men de slipper prova dem fysiskt (Pachoulakis & Kapetanakis 2012). 

Google Glasses 

Google Glasses är en bärbar dator som monterats vid ett par glasögon. Genom Google Glasses 

kan användaren få information liknande från en mobiltelefon fast via en display monterad på 

ett par glasögon (Cnet 2013). 

Kommersiella värden 

Kommersiella värden ses som ett samlingsnamn för emotionella och funktionella 

shoppingvärden i denna uppsats. Kommersiell betyder vinstinriktad och kommersiella värden 

är de vinstinriktade värden en butik kan erbjuda konsumenter och dra nytta av vid försäljning 

(NE.se).  
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2. Teori/ Forskningsmodell 
I teorikapitlet presenteras tre teorier vilka är relevanta för studien och kommer användas i 

analysen av det empiriska materialet: emotionella och funktionella shoppingvärden, en 

modell om konsumenters uppfattningar om butiksatmosfären och omnichannel. 

2.1. Emotionellt och Funktionellt shoppingvärde 

För att skapa sig en uppfattning om butiksatmosfären utnyttjar konsumenten en holistisk 

process, vilket betyder att de utvärderar helheten av butiken (Rayburn & Voss 2013). 

Författarna beskriver att 63 % av alla konsumenter stannar längre i en butik där de attraheras 

av atmosfären och 45 % spenderade mer pengar i en sådan situation (Rayburn & Voss 2013; 

Hernant & Boström 2010). 

Molenaar (2010) beskriver att genom en positiv upplevelse vid köp skapar konsumenten en 

positiv relation till varumärket och butiken. Det leder till att när konsumenten nästa gång 

behöver en produkt, väljer samma varumärke (Molenaar 2010; Lewis & Dart 2010). Vidare 

finns det konsumenter som föredrar att handla i affärer som är bekanta, erbjuder 

parkeringsplats eller bra service. Rutin är en viktig del till ett motiverat köp; produkten ska ha 

samma förpackning och stå på samma plats annars upplevs det som ett irritationsmoment 

menar Molenaar (2010). Författaren beskriver även att konsumenter som inte hittar produkten 

lättare kommer ge upp och troligen gå till en annan affär. 

Funktionell shopping handlar om effektiviteten i köpprocessen. Konsumenter vill kunna hitta 

produkter snabbt och prioriterar därför ett kort butiksbesök beskriver Molenaar (2010). 

Författaren påpekar att funktionell shopping ofta äger rum i butiker som är enkla att ta sig runt 

och med få tidstjuvar. Det finns inget nöje med funktionell shopping utan det handlar endast 

om effektivitet. Författarna Molenaar (2010) och Kim, Galliers, Shin, Ryoooch och Kim 

(2012) påpekar att internetshopping kan ses som funktionell shopping, om hemsidan är 

lättnavigerad och logiskt uppbyggd. Har konsumenten handlat där tidigare är det ofta mycket 

effektivare än att besöka en fysisk butik (Molenaar 2010). 

Emotionell shopping sker när konsumenter går och shoppar med en vän, som tidsfördriv eller 

för nöjets skull (Molenaar 2010; Rigby 2011). Människor shoppar för att slippa tristess, för att 

det är roligt eller för att de vill belöna sig själva. Nöjet med att shoppa spelar stor roll och bör 

bli stimulerad av butiker beskriver Molenaar (2010). Många butiker är dock framtagna för 

funktionell shopping och för att locka in sådana konsumenter (Hernant & Boström 2010). 

Molenaar (2010) ställer frågor om dessa butiker möter behoven hos konsumenter som tycker 

om social shopping. Förstår butikerna att dessa konsumenter vill ha en trevlig upplevelse när 

de shoppar. Konsumenter vill känna att de tillfredställt ett behov när de genomfört sitt köp 

och shopping bör därför vara underhållande och stimulera alla sinnen; men tyvärr lägger 

butiker lite uppmärksamhet på faktorer vilket frambringar det nöjsamma i shopping (Fiore & 

Kim 2007; Sorescu, Frambach, Singh, Rangaswamy & Bridges 2011; Molenaar 2010). 

En modell framtagen av Rayburn och Voss (2013) beskriver hur konsumenter upplever 

butikers atmosfär beroende på deras emotionella eller funktionella värden (se fig1). Vilket 

Molenaar (2010) även beskriver, skiljer det sig mellan köpbeslut beroende på om det är 

funktionell eller emotionell shopping som konsumenter är ute efter, något även Hernant och 
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Boström (2010) instämmer vid. Konsumenter upplever butiker olika beroende på hur mycket 

tid de har att spendera, vilken sorts produkt de ska inhandla, vilken ekonomi de har och vilken 

grupptillhörighet de har (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2010). Författarna beskriver 

att konsumentens uppfattning av omgivning kan betyda mycket vid köp. Det betyder 

emellertid att butikerna bör fokusera på att skapa en atmosfär vilken tillfredställer båda 

funktionellt och emotionell shoppingvärde (Kim et al. 2012; Hernant & Boström 2010). 

Enligt Rayburn och Voss (2010) är emotionellt shoppingvärde uppfattningen av butiken som 

en plats där konsumenten kan shoppa för nöjets skull och ofta läggs ett större värde i besöket 

än på produkten. Funktionellt shoppingvärde däremot representeras av att konsumenten 

shoppar på grund av ett begär, det finns ett syfte med köpet, där snabbhet och effektivitet är 

de största faktorerna (Fiore & Kim 2007). Rayburn och Voss (2010) beskriver funktionellt 

shoppingvärde som en reflektion av en butik där det väsentliga köpet eller det specifika 

resultatet går snabbt och utan ansträngning. 

Sammanfattningsvis går det att se att konsumenter upplever butiker olika beroende på olika 

faktorer, vilket går att se genom att alla konsumenter upplever både emotionella och 

funktionella shoppingvärden, men i olika situationer. Konsumenters uppfattning av butiken 

kan betyda mycket vid ett köp och butiker bör därför fokusera på att frambringa både 

emotionella och funktionella shoppingvärden genom att erbjuda något annorlunda och unikt. 

2.2 Modell 

Modellen beskriver konsumenters uppfattning av butiksatmosfären. Den består av tre 

variabler, upplevd ordning, upplevd stil och upplevd modernitet, vilket beskriver hur 

konsumenter upplever butikens helhetsatmosfär. Det kan sedan kopplas till vilket värde 

kunden upplevde vid shoppingtillfället. 

 

Figur 1Konsumenters uppfattning om butiksatmosfären. Modell om konsumenters shoppingvärden, tolkad 

utifrån Rayburn S. och Voss K. (2010)  
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2.2.1. Upplevd atmosfär 

Rayburn och Voss (2010) beskriver att upplevd atmosfär handlar om hur konsumenten 

upplever helhetsintrycket av butikens atmosfär; är den trevlig och trivsam eller tråkig och 

mindre trevlig? Känslan kunden får i butiker går inte alltid att förklara, utan den är antingen 

positiv eller negativ, men däremot går den att förstå i konsumentens värderingar (Rayburn & 

Voss 2010; Hernant & Boström 2010). I modellen är upplevd atmosfär influerad av tre 

sinnesuppfattningar: upplevd ordning, upplevd stil och upplevd modernitet (Rayburn & Voss 

2010). 

2.2.1.1. Upplevd ordning 

Upplevd ordning påverkar konsumenten genom vanliga attribut i butiken, till exempel 

upplever konsumenter servicen som dålig i en butik tror de att sannolikheten är stor att det 

upprepas på samma sätt nästa gång de besöker butiken (Rayburn & Voss 2010). Upplevd 

ordning handlar även om att produkter ska vara på sin plats vilket har använts som en 

komponent i ett tidigare experiment om gynnsam design av Beker, Parasuraman, Grewal och 

Voss (2002) men som även Hernant och Boström (2010) tar upp. Butiken ska vara ren och 

snygg, den ska vara uppbyggd på ett sätt som tilltalar konsumenten och med en känsla av att 

allting har en utarbetad plats i butiken menar Rayburn och Voss (2010). Författarna påpekar 

även att detta spelar stor roll eftersom rena och snygga utrymmen är mer tilltalande. 

2.2.1.2. Upplevd stil 

Upplevd stil definieras som konsumentens uppfattning av butikens utseende (Rayburn & Voss 

2010). Det handlar om inredningens funktion och designen i butiken. Detaljister försöker 

designa och inreda butiksmiljön för att matcha kundernas smak och förväntan, beskriver 

Rayburn och Voss (2010). Enligt författarna upplevs en butiksmiljö vilken är sofistikerad och 

smakfull mer tilltalande, men samtidigt sätter stilen och inredningen en prägel på butiken 

vilket gör att det kan variera. 

2.2.1.3. Upplevd modernitet 

Upplevd modernitet är konsumentens uppfattning av butiken som modern eller 

framtidstänkande (Rayburn & Voss 2010). När en butik upplevs vara modern eller 

framåtsträvande kommer den att upplevas tilltalande för konsumenterna (Molenaar 2010). En 

butik vilken upplevs vara gammalmodig får låga associationer med upplevd modernitet menar 

Rayburn och Voss (2010). Författarna beskriver att upplevd modernitet är beroende av det 

snabbt skiftande modet och kräver att detaljisten ofta uppdaterar butikens atmosfär och 

inredning för att hänga med i tiden. Det är dock viktigt att komma ihåg att upplevd modernitet 

och upplevd stil skiljer sig åt, upplevd stil kan till exempel vara hög när inredningen är tänkt 

att vara retro eller klassisk (Rayburn & Voss 2010). 

2.2.2. Konsumenters uppfattning av butiksatmosfären 

Tillsammans bildar de tre attributen, upplevd ordnig, upplevd modernitet och upplevd stil, en 

uppfattning om butikers helhetsatmosfär, vilket kan kopplas till konsumentens upplevda värde 

i butik, emotionellt eller funktionellt shoppingvärde (Rayburn & Voss 2010). Som tidigare 

nämnt, handlar upplevd ordning om att varje produkt har en plats, där de lätt ska hittas. 

Butiker vilka är uppbyggda på ett sådant sätt är ofta enkla att shoppa i utifrån funktionella 

samband, exempelvis när konsumenten är ute efter en specifik vara eller när de vill shoppa 
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effektivt (Rayburn & Voss 2010; Molenaar 2010). Det visar att upplevd ordning kan kopplas 

direkt till funktionellt shoppingvärde. Samtidigt kan upplevd modernitet vara direkt kopplad 

till emotionellt shoppingvärde, genom att atmosfären fångar en känsla av modernitet. De vill 

säga, uppfattningen av modernitet förbättrar erfarenheten av shoppingupplevelsen (Rayburn 

& Voss 2010). Emotionellt och funktionellt shoppingvärde är direkt relaterat till butikens 

helhetsatmosfär, vilket beror på att bekvämligheten och attraktionen av butiksmiljön genererar 

både ett emotionellt och funktionellt värde (Rayburn & Voss 2010; Hernant & Boström 2010; 

Sorescu et al. 2011). 

Sammanfattningsvis går det att se att modellen beskriver hur olika faktorer i en butik kan 

påverka kundens upplevda shoppingvärde. Det går även att se att två av attributen går att 

direkt koppla till funktionellt respektive emotionellt shoppingvärde. Det finns viss 

problematik med att utforma ett bra butikskoncept; med en närmare titt på attributen upplevd 

ordning och upplevd modernitet, är det med störst sannolikhet att dessa två kommer påverkas 

i en framtida integrering av teknologi och vid utveckling av nya butikskoncept. 

2.3. Omnichannel 

Förr handlade det enbart om läget på butiken, en central butikslokal lockade konsumenter 

beskriver Lewis och Dart (2010). Författarna påpekar att idag har mobiltelefonin och internet 

gjort att den gamla konkurrensfördelen inte spelar så stor roll längre, utan butikens läge måste 

vara mobilt både fysiskt och elektroniskt; vilket betyder att butikerna måste var tillgängliga 

dygnet runt. Mer än 50 % av dagens konsumenter har en mobiltelefon och mer än 70 % av 

dem har använt mobiltelefonen för att jämföra mellan produkter påpekar Brynjolfsson, Hu 

och Rahman (2013). Författarna påpekar även att det är en vana vilken blir allt mer vanlig 

världen över. 

De sist nämnda forskarna beskriver att förr var de fysiska butikernas styrka att konsumenter 

kunde ta och känna på plaggen, medans internetbutikernas styrka var det breda sortimentet 

och de låga priserna. Modebranschen skiftar dock mot en mer tjänsteinriktad handel som 

riktar sig mot att hjälpa konsumenter hellre än att fokusera på transaktioner och leverans. 

Modebranschens utveckling går mot en handel baserad på omnichannel, där gränserna mellan 

fysisk och onlinebutik suddas ut (Brynjolfsson, Hu & Rahman 2013). Termen omnichannel, 

beskriver de kanaler konsumenter vill använda, en utveckling av föregångaren multichannel 

vilket beskriver de kanaler detaljister vill använda (Stone & Woodcock 2014). I och med 

utvecklingen av omnichannel måste detaljister integrera dynamiskt med konsumenterna och 

utveckla sina kanaler, beskriver Stone och Woodcock (2014). De fysiska butikerna kommer 

bli allt mer tillgängliga från mobiltelefonin och andra liknande produkter som surfplattor och 

Google Glasses. Troligen kommer konsumenter kunna integrera dessa med butikers teknologi 

för att underlätta köpprocessen (Brynjolfsson, Hu & Rahman 2013; Rigby 2011). De kommer 

kanske kunna spara produkter de ser på företagens onlineshop i en kundkorg och sedan skicka 

till butiken för att prova vid ett senare tillfälle (Rigby 2011). Det kommer bli viktigt för 

detaljister att tänka om när det kommer till deras framgångsstrategier allt eftersom samhället 

utvecklas (Molenaar 2010). 

Lewis och Dart (2010) beskriver att konsumenter vill ha allt på samma gång. De vill ha 

fördelen med den fysiska butiken och onlinebutiken; de vill ha service och möjligheten att 
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prova plaggen hos den fysiska butiken och effektiviteten, informationssökningen och 

öppettiderna hos onlinebutiken (Molenaar 2010; Brynjolfsson, Hu & Rahman 2013). 

Konsumenter kommer att värdera olika fördelar med shoppingen, men alla kommer vilja ha 

en perfekt integrering av digital och fysisk upplevelse (Rigby 2011). Butiker som använder 

sig av Omnichannel, erbjuder sina kunder specialerbjudanden när de besöker butiken (Sorescu 

et al. 2011). Konsumenter får en elektronisk rabattkupong skickad till sin mobiltelefon när de 

kliver in i butiken eller får information som pris, tillgängliga storlekar och komplement till 

produkten genom att scanna en QR-kod (Quick Respons) med mobiltelefonen (Brynjolfsson, 

Hu & Rahman 2013; Rigby 2011; Sorescu et al. 2011). Vissa fysiska butiker erbjuder även 

beställning över nätet och hemleverans, konsumenten kan själv köpa produkten via en 

digitalskärm i butiken (Brynjolfsson, Hu & Rahman2013). 

Andra teknologier som existerar och används i handeln i dag är RFID (Radio-frequency 

identification) och virtuella provrum. RFID är ett chip vilket placeras på varan och med hjälp 

av en läsare kan personal eller konsument få fram information om produkter beskriver 

Molenaar (2010). RFID kan även användas för att läsa av plagg i provrum eller vid köp. 

Virtuella provrum har redan börjat revolutionera modebranschen både inom fysisk- och online 

handel; de låter konsumenter prova plagg, mixa och matcha accessoarer utan att faktiskt prova 

dem (Pachoulakis & Kapetanakis 2012). Omnichannel öppnar en värld där företagen kan 

interagera med konsumenter genom oändligt många kanaler, allt detta är tack vare modern 

teknologi (Rigby 2011). 

Detaljister bör dock vara medvetna om att omnichannel förändrar konsumenters köpbeteende 

och förväntningar, vilket kan hjälpa båda onlinebutiker och fysiska butiker att expandera 

deras marknad och nå nya konsumenter (Rigby 2011; Brynjolfsson, Hu & Rahman 2013). 

Genom att presentera mer information om produkter i fysiska butiker kan det locka 

konsumenter vilka annars skulle letat efter produkter online beskriver Brynjolfsson, Hu och 

Rahman (2013). Det finns mycket positivt med omnichannel men det finns även vissa 

svårigheter vilket företag bör ha i åtanke. Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) påstår att 

omnichannel kommer leda till att marknaden blir allt mer konkurrensutsatt. Detaljister 

brukade förlita sig på läget och konsumenters ignorans till att byta handelsmarknad, men 

teknologin river ner dessa barriärer genom att göra allt tillgängligt för konsumenterna dygnet 

runt (Brynjolfsson, Hu & Rahman 2013; Rigby 2011; Lewis & Dart 2010). Snart kommer fler 

detaljister att börja erbjuda speciella incitament riktade mot konsumenterna (Brynjolfsson, Hu 

& Rahman 2013); vilket även Stone och Woodcock (2014) påpekar i sin studie, där de 

beskriver att en ökning av interaktiv marknadsföring är nyckeln till framgång. Butikerna 

måste dock bli mer avancerade och skickliga på att använda självbetjäningsteknik menar 

Stone och Woodcock (2014). 

Teknologin finns för att göra omnichannel till verklighet, men butikerna behöver bli mer 

öppna för det och integrera systemen som stödjer de olika försäljningskanalerna (Molenaar 

2010; Stone & Woodcock 2014). Informationen om produkter och service behöver vara 

konsekvent och konsumenterna måste placeras i centrum av kommunikation i 

försäljningskanalerna (Molenaar 2010). Många detaljister tror att deras kunder alltid kommer 

att finnas där, men desto mer bekväma konsumenterna blir med omnichannel, ju mindre 

toleranta blir de med vad de förväntar sig av butiker (Brynjolfsson, Hu & Rahman 2013). 
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Sammanfattningsvis går det att se att teknologin går framåt i en rask takt. Flera detaljister har 

börjat haka på utvecklingen men de flesta måste bli mer öppna för det. Det finns mycket att 

vinna genom användning av surfplattor, RFID system och virtuell provrum i butiker; genom 

att detaljister kan erbjuda unika köpupplevelser. Modeller och teorier om emotionellt och 

funktionellt shoppingvärde i butik fokuserar dock inte på det som händer nu, vilket kan bero 

på utvecklingens snabba framfart. Detaljister bör tänka i banor kring integrering av 

omnichannel och kommersiella värden i butik, då det blir allt fler konsumenter som använder 

teknik i sin köpprocess.  
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3. Material och Metod 
Nedan presenteras och motiveras valet av metod som använts vid insamlingen av det 

empiriska materialet. Därefter följer urval, validitet och reliabilitet där ett resonemang om 

studiens trovärdighet behandlas. Slutligen beskrivs studiens avgränsningar. 

3.1. Metodval 

Författaren genomförde en kvalitativ datainsamling, eller en kvalitativmetod vilket är ett 

samlingsnamn för olika sätt att arbeta, vilket beskrivs genom att forskaren interagerar med 

verkligheten (Christensen 2010). Att valet blev kvalitativmetod beror på att det var en 

explorativ undersökning där det valda området undersöktes och utforskades (Harboe 2013). 

Författaren ville med den kvalitativa datainsamlingen få en helhetsbeskrivning av det 

undersökta området (NE.se). Det empiriska materialet samlades in genom djupgående 

intervjuer vilka var standardiserade; samma frågor i samma följd ställdes till samtliga 

respondenter, tre butikschefer inom mode och textilbranschen och en projektassistent som 

forskar inom det valda området. En teoretisk analys genomfördes för att sätta de valda 

teorierna i perspektiv till resultatet; det empiriska materialet har sedan analyserats och 

bedömts i resultat och analys där empirin ställs emot den teoretiska analysen (Dysthe 2011). 

Efter det kunde analysen hjälpa författaren att förstå och förklara det som framkommit i 

undersökningen genom att sätta det i ett perspektiv. Olika teoretiska material användes för att 

få en trovärdig undersökning. Författaren använde sig av båda elektroniska och litterära källor 

för information, på vetenskaplig grund, till den teoretiska analysen. 

Den teoretiska analysen genomfördes för att undersöka en eventuell koppling mellan de 

granskade teorierna med tanken att, om möjligt, integrera dessa till en modell. Det var främst 

teorin om omnichannel och modellen om konsumenters uppfattning av butiksatmosfären som 

användes i den teoretiska analysen. Författaren ansåg att analysen gav en ny bild över den 

använda modellen, vilket ledde till att den blev mer anpassad till det undersökta området; det 

blev en mer klar bild över problemet. Analysen av teorierna gav också stöd för 

intervjufrågornas formulering kring hur butikschefer, i mode- och textilbranschen, ser på 

utvecklingen av butikskoncept. Intervjuerna genomfördes med öppna svarsalternativ; vilket 

gav bredare svar och lät respondenterna tala fritt utifrån sina egna tankar och erfarenheter. 

Intervjuerna som genomfördes skede vid både fysiska möten och mailkontakt då författaren 

inte hade möjlighet att besöka alla respondenter. Intervjuerna fokuserade på frågor rörande 

teknologins möjligheter att bidra till nya butikskoncept, samt visioner om möjligheter i 

framtiden. 

Intervjuerna via fysiska möten, med butikschefen på MQ och med projektassistenten från 

handelslabbet, genomförde utan komplikationer och respondenterna svarade utförligt på 

frågorna. Mailintervjun som genomfördes med butikschefen från Boomerang gick 

problemfritt och svaren var tydliga och välformulerade. Mailintervjun med butikschefen på 

tygriket gick även den bra, men respondenten hade lite svårt att relatera till vissa av frågorna 

och bad därför om exempel för att lättare förstå sammanhanget; de slutliga svaren var 

välformulerade och utförliga. Respondenterna som svarade vi mail var öppna för följdfrågor 

vilket var bra eftersom författaren i vissa fall bad dem utveckla vissa intressanta svar. En 
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sammanställning av intervjuerna skickades sedan till respondenterna för godkännande, vilket 

ledde till en mer trovärdig undersökning. 

Den teoretiska analysen sammanställdes till en löpande text för att beskriva hur författaren 

använt modellen och hur samspelet mellan teorierna kunde se ut. Författaren valde att skriva 

ihop det till en löpande text för att det gav en bättre förståelse. Svaren från respondenterna 

analyserades sedan och sammanställdes även de till en löpande text. Författaren valde att 

presentera det på det sättet för att det gav en bra överblick över respondenternas svar. Svaren 

från butikscheferna skrevs ihop till en text och svaren från projektassistenten skrevs för sig för 

att underlätta och för att se om svararen skilde sig åt på något vis; det gjorde även att det blev 

en bättre överblick över respondenternas svar. 

3.2. Intervjuer: 

 Butikschef Boomerang 

 Butikschef MQ 

 Butikschef och ägare Tygriket, en mindre textil och inredningsbutik 

 Projektassistent Handelslabbet Högskolan i Borås 

3.3. Urval 

Urvalet till undersökningen valdes efter ett bedömningsurval då författaren intervjuade få 

respondenter med kunskap inom butiksområdet (Christensen 2010). Urvalet blev ett icke-

sannolikhetsurval då respondenterna inte valdes ut slumpmässigt men ändå inte kunde 

förutspås att bli utvalda (Christensen2010). Respondenterna valdes även ut efter ett 

subjektivturval då undersökningen till största del bestod av kvalitativa intervjuer; vilket 

betyder att författaren valde respondenter utifrån en kvalificerad bedömning (Harboe 2013). 

Respondenterna bestod av tre butikschefer från olika företag och en projektassistent som 

forskar inom det avgränsande området. Subjektivturval kom av att respondenterna ansågs 

representativa och kunde komma med tillförlig information för studien. Visst bortfall skedde 

då vissa av respondenterna hade svårt att svara på alla frågor i intervjun, även om de svarade 

på alla frågor. Författaren såg inte detta som ett problem eftersom det inte ledde till någon 

oklarhet i resultatet. Respondenterna motsvarade dock inte alla inom målpopulationen, de 

motsvara inte en grupp som en statistisk urvalsundersökning kan beskriva, vilket kan ha lett 

till visst missvisande (Christensen 2010); vilket författaren hade i åtanke vid genomförandet 

av fallstudien. Författaren kunde dock göra en generalisering av resultatet, men då enbart en 

kvalitativ analytisk generalisering (Christensen 2010). Det berodde på att författaren inte 

kunde presentera några absoluta sanningar eller kvantifieringar eftersom framtiden ännu inte 

hade skett. 

3.4. Validitet & reliabilitet 

Den kvalitativa data författaren samlat in, kommer aldrig kunna tas ur sitt sammanhang; den 

kommer inte kunna användas på andra branscher och det är inte säker att det kommer se ut på 

detta sätt i framtiden. Detta beror på att författaren studerat en mängd variabler på enbart ett 

fåtal respondenter och inte fått fram någon statistisk analys (Christensen 2010). Författaren 

förstår att resultatet är ett scenario, en hypotes om hur ett framtida samspel kan se ut och 

användas. Eftersom framtiden är föränderlig kunde ingen statistik generalisering dras, det gick 
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inte att se en absolut sanning i undersökningen utan det gick endast att se den för närvarande 

helhetsbilden (Christensen 2010). Det gick att få en trovärdig undersökning genom att 

undersökningen och dess resultat överensstämde väl, vilket författaren fick fram genom att 

analysera den data som samlats in. Författaren kunde identifiera variabler vilket antydde att 

undersökningen gick att överföra på flera butiker med vissa justeringar vilket ledde till en 

undersökning med en god validitet och reliabilitet. 

3.5. Avgränsningar 

Undersökningen fokuserade på teknologins möjligheter och fördelar i kombination med 

kommersiella värden i säljprocessen. Författaren undersökte om det gick att kombinera dessa 

två i den fysiska butiken. Undersökningen utforskar inte hur butiker jobbar med detta idag, 

utan endast hur detta kan komma att integreras i framtida butikskoncept och hur ett samspel 

mellan omnichannel och kommersiella shoppingvärlden kan fungera. 

Intervjuerna avgränsades till ett fåtal mode och textilföretag och en projektassistent som 

forskar inom mode och textilbranschen. Intervjuerna riktades mot två företag där båda hade 

fysiska butiker med kompletterande onlinebutik; vilka de integrerat genom användning av 

surfplattor i butikerna. Den tredje intervjun riktades mot en mindra butik med enbart en 

kompletterande hemsida. Fallföretagen skiljde sig åt för att ge uppsatsen en mer övergripande 

bild och en bredare insikt i hur butikschefer såg på det valda ämnet. Intervjun med 

projektassistenten från Handelslabbet på Högskolan i Borås genomfördes för att få en mer 

tillförlitlig undersökning. 

De teoretiska avgränsningarna innefattade emotionella och funktionella shoppingvärden i 

butik och omnichannel. Avgränsningarna gjordes för att få en mer fokuserad undersökning 

och på grund av att tidsramen satte gränser för uppsatsens storlek. Intervjuerna avgränsades 

till butikschefer då det empiriska området fokuserade på kommersiella shoppingvärden i 

butik. Valet att undersöka butikschefers uppfattning av det valda området kommer även av att 

de har en närmare kontakt med konsumenterna och vilka grunder de shoppar på – emotionella 

och funktionella shoppingvärden. De teoretiska avgränsningarna gjordes för att modellen 

fokuserade på det undersökta området och teorin om omnichannel bidrog till en utveckling av 

modellen och en bredare förståelse för handelns utveckling.  
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4. Undersökning 
I följande avsnitt behandlas det empiriska materialet vilket består av en teoretisk analys 

baserad på de valda teorierna och två sammanställningar av de genomförda intervjuerna. 

4.1. Teoretisk analys 

De valda teorierna beskriver två skilda ämnen, omnichannel och emotionellt och funktionellt 

shoppingvärde, men det går att hitta kopplingar mellan de båda. Modellen beskriver 

konsumenters upplevda värden i butik och belyser tre attribut vilka kan beskriva butikens 

helhetsatmosfär. Genom de tre attributen går det att se att olika faktorer i butiken spelar in på 

konsumenters uppfattning av helhetsatmosfären. Attributet upplevd ordning kan ha en direkt 

koppling till funktionellt shoppingvärde och upplevd modernitet kan ha en direkt koppling till 

emotionellt shoppingvärde. 

Den andra teorin, omnichannel, handlar om hur modebranschen utvecklas och går mot en 

handel där gränsen mellan online- och fysisk butik suddas ut. Den teorin förespråkar att 

teknologin kommer att få en större del i den fysiska handeln och att utvecklingen redan börjat 

ske. Går vi tillbaka till modellen om kommersiella värden kan vi se att upplevd ordning och 

upplevd modernitet går att koppla ihop med omnichannel. 

Omnichannel skapar en upplevelse för konsumenten, men kan lika gärna användas för att 

underlätta köpprocessen; vilket kan betyda att omnichannel kan kopplas direkt till upplevd 

modernitet, där surfplattor och modern teknologi bidrar till att konsumenten får en annorlunda 

upplevelse när de besöker butiken. Modern teknologi bidrar till att konsumenter tycker att 

butiksmiljön är modern och i nutid. Samma sak gäller upplevd ordning som även den går att 

koppla till omnichannel; istället för att produkter har en speciell plats i butiken kan 

konsumenten gå fram till en surfplatta klicka fram produkten de söker, få reda på var i butiken 

den finns att hitta eller köpa den direkt ifrån surfplattan för att sedan få den hemskickad. Detta 

underlättar för konsumenter som vill att shoppingbesöken ska gå snabbt och problemfritt; de 

slipper leta efter produkten, de behöver inte stå i kö och de slipper tidstjuvarna på vägen. 

Flera forskare nämner att detaljister har svårt att bygga upp sina butiker för att passa både 

emotionella och funktionella shoppingvärden, men den nya strategin kanske är lösningen? 

Modern teknologi kan bidra till effektivare shopping samt social och upplevelse shopping. 

Genom QR-koder, RFID, virtuella provrum och mycket mer kan butiker erbjuda en 

annorlunda upplevelse för konsumenter, men samtidig erbjuda funktioner vilket hjälper dem 

som vill shoppa effektivt och problemfritt. 

Utvecklingen skapar möjligheter för de fysiska butikerna, genom att kombinera emotionellt 

och funktionellt shoppingvärde kan de skapa en upplevelse som är effektiv och tidssnål. Ett 

exempel kan vara, virtuella provrum, konsumenter ser sig själva bära produkter men slipper 

prova dem fysiskt. De blir en upplevelse, men konsumenten slipper ansträngningen med att 

prova produkterna fysiskt. Det blir en ”win–win” situation för både konsumenter och butiker, 

eftersom de kan mötas på flera sätt. Detaljister bör dock ha i åtanke att omnichannel leder till 

en mer konkurrensutsatt marknad; teknologin river ner gamla barriärer, exempelvis läget på 

butiken och konsumenters okunskap, vilket detaljister tidigare kunde förlita sig på. Troligen 

kommer det bli mer arbete för detaljisterna eftersom modern teknologi kräver kunskap och 
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kompetens; även specialanpassad marknadsföring kräver tid och pengar vilket kan försvåra 

utvecklingen av butikskoncept hos många butiker. Det kanske endast är de starkaste aktörerna 

på marknaden som överlever Omnichannel utvecklingen och de mindre aktörerna försvinner i 

takt med att konsumenterna blir allt mer digitaliserade. 

4.2. Intervju butikschefer 

Konsumenter befinner sig mer på internet när det shoppar, vilket respondenterna lagt märke 

till; genom att många konsumenter som kommer och handlar har tittat på onlineshopen innan 

de besöker butiken för att prova plagg säger respondenten från MQ. Respondenten från 

Tygriket säger att det är på internet konsumenterna kan se vad som finns tillgängligt snabbt, 

de orkar inte resa till butiken om de inte vet att det de söker finns där. Respondenterna 

påpekar att konsumenter som befinner sig online har mer koll; nätet blir ett skyltfönster vilket 

kan skyltas om snabbare än i konventionella skyltfönster säger respondenten fån Boomerang. 

Respondenterna tror att de fysiska butikerna behöver erbjuda mer upplevelser kopplade till 

smak, lukt och känsla; men även mer events och samarbeten vilket lockar konsumenter till de 

fysiska butikerna. 

De största förändringarna för fysiska butiker tror respondenterna kommer vara att 

konsumenter endast betalar med kort. Det kommer bli ett kontantlöstsamhälle säger 

respondenten från Boomerang; men även att de fysiska butikerna kommer sälja mer online. 

Det kommer bli mer interaktiva miljöer i butikerna vilket tillsammans med mobila enheter 

och surfplattor kommunicerar ut erbjudanden till konsumenterna. Dessa enheter kommer även 

fungera som navigeringsverktyg, vilket redan förekommer idag beskriver respondenten från 

Boomerang; men alla tre respondenter påstår att personlig service kommer fortsätta vara det 

viktigaste säljverktyget och det kommer bli mer fokus på butiksmiljön. 

För att hänga med i utvecklingen behöver de fysiska butikerna dock ändra sitt beteende för att 

möta morgondagens webbutik menar respondenten från Boomerang. Idag söker konsumenten 

bästa pris och därför behöver butikerna börja erbjuda andra förmåner; service kommer bli en 

avgörande faktor för att locka olika sorters kunder med olika sorters shoppingvärden säger 

respondenten från Tygriket, men även utformningen av events och upplevelser i de fysiska 

butikerna kommer locka konsumenter tror respondenterna. Webben har öppet dygnet runt, 

kanske kommer de fysiska butikerna erbjuda samma sak säger respondenten från Boomerang. 

Respondenten från MQ tror att det kommer vara svårt att ta fram koncept vilket får 

emotionellt och funktionellt shoppingvärde att samspela på ett bra sätt. Samtidigt kommer vi 

se en utrensning säger respondenterna; bakåtsträvande detaljister av den gamla skolan 

kommer slås ut av detaljister vilka är beredda att investera i framtidens. Det kommer bli 

tuffare att driva enskild butik och de kommer inte komma undan med att inte ha 

personligservice; utbildning i personlig service blir där med än viktigare säger respondenterna 

från MQ och Tygriket. 

Respondenterna säger att det är svårt att veta hur branschen, de fysiska butikerna i takt med 

teknologins utveckling kommer förändras; men tror att de kommer kunna ha mindre 

lagerhållning. Butiker kommer bestå av mindre ytor eftersom de inte längre behöver 

lagerhålla plagg på samma sätt; butikerna kommer inte ha samma stora utbud som det har 

idag, utan konsumenterna kommer kunna ta del av det via en surfplatta tror respondenterna 
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från MQ och Boomerang. De tror även att det enbart kommer finnas enstaka plagg som 

konsumenten sedan beställer via en surfplatta. 

Respondenterna från MQ och Boomerang tror att mer skärmar med rörliga bilder kommer 

vara en del av det nya butikskonceptet och även att konsumenterna kommer vara mer 

delaktiga; genom att de kan påverka olika val av funktioner och färgval på produkterna, vilket 

leder till att butiker kan erbjuda unika plagg. Respondenterna påpekar även att det inte är 

omöjligt att en fysisk butik kan komma att likna ett showroom i framtiden, men de tror att det 

kan bli svårt att få konsumenter att uppskatta det. 

Den fysiska butiken och onlinebutiken bör vävas samman för att hitta mer gemensamma 

lösningar som lockar konsumenter. För att fysiska butiker ska lyckas locka både emotionella 

och funktionella konsumenter, skulle de kunna locka med upplevelser som liveband och som 

tidigare nämnt rörliga och funktionella bilder via surfplattor vilket onlinebutiker inte kan 

erbjuda menar respondenterna. Tanken med den tekniska utrustningen och integreringen är att 

den ska kunna ge merförsäljning, i form av saker som butikerna inte har i lager säger 

respondenterna från MQ och Boomerang. Respondenterna från MQ och Boomerang säger 

även att mindre surfplattor för betalning och användning i provrummen skulle kunna generera 

mervärde för konsumenterna genom betalning direkt när de provat färdigt, de behöver aldrig 

gå till kassan. Respondenterna tror att fler företag kommer att skaffa butikskoncept som liknar 

detta. 

Respondenterna anser även att modern teknologi kan skapa mervärde för konsumenterna 

genom att de kan erbjuda konsumenterna att handla från en surfplatta då vissa produkter inte 

finns i butikerna utan enbart på onlinesidan. Respondenten från Boomerang säger att genom 

modern teknologi kan de erbjuda konsumenter att prov glasögon och kläder i fotospeglar 

vilket skapar mervärde. Valmöjligheter kan tas fram utifrån konsumenters utseende, vilka 

färger de har och vad de gillar, genom att en dator presenterar olika val; vilket kommer 

upplevas som ett hjälpmedel i köpbeslutet. Respondenten från Boomerang nämner även att 

mer informationsrik fakta om konsumenter kan sparas, det kanske till och med kommer 

utvecklas ett speciellt kort med personlig data - ett klubbkort vilket kan behandlas i flera 

butiker och läses av när konsumenter kliver in i butikerna. 

Respondenterna ser flera fördelar med en integrering av teknologi och kommersiella värden, 

till exempel att det går att rikta mer personlig reklam mot varje enskild konsument vilket gör 

att de känner sig utvalda och speciella säger respondenten från Boomerang. Detaljisterna vet 

mer om konsumenterna och kan därför dra nytta av det. Respondenten från Tygriket påpekar 

att med rätt strategi och planering kan det bli riktigt lyckat med en integrering av denna typ. 

De nackdelar respondenterna ser, är konsumenter som inte vill uppge information kring sin 

personliga identitet kommer att ogilla det digitala samhället och troligen känna sig pressade 

att medvärka. Det finns även konsumenter vilka inte känner sig trygga med den moderna 

tekniken än och därför är det inte så förtjusta i det säger respondenten från MQ. Det kommer 

att ske ett generationsskifte bland konsumenterna; de bakåtsträvande konsumenterna och de 

konsumenter som snabbare anpassar sig till de nya teknikerna. Respondenterna tror att 
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nackdelarna måste vägas upp med en mängd fördelar för att konsumenterna ska följa med i 

utvecklingen och i det höga tempo vilket präglar modebranschen. 

Respondenten från Boomerang tror att en integrering av teknologi och kommersiella värden 

kommer ske på ett naturligt sätt. Konsumenter är vana att ge ut personlig information för att 

bli registrerade i kundklubbar; det kommer ske ett urval där konsumenterna kommer få så 

många fördelar att det på ett naturligt sätt inte går att tacka nej. Samtidigt lever vi i en ständig 

förändring och många är redo att nyttja den nya tekniken i vardagen beskriver respondenten 

från Boomerang. För att lyckas med en integrering måste dock butikerna övertyga 

konsumenterna att det är för deras skull butikerna gör detta; att det underlättar deras shopping 

och att det faktiskt blir fler fördelar trots att butiker måste lagra mer personlig information tror 

respondenterna. För att butikerna ska lyckas med denna övertalning, måste de ha en ordentlig 

utbildning i tekniken de använder säger respondenten från MQ. 

Även om respondenterna belyser att teknologi är en stor del av framtidens butikskoncept; 

menar de att smak, lukt, känsel, service och det personliga mötet är det som gör att 

konsumenten tar ett beslut i butiken. Respondenten från Tygriket påpekar även att personlig 

servicen kommer skilja butiker från konkurrenterna – personlig, genuin och god service med 

en trivsam inredning. Respondenterna tror att detta kommer leva vidare, men tillsammans 

med teknik. En butik som enbart består av digital teknik tror respondenterna kan fungera, men 

butiker måste kunna erbjuda både modern teknologi och personlig service; personlig service 

är det enda konkurrensmedlet vilket kan urskilja butiker från konkurrenter, sen är det av 

mindre betydelse hur betalsätt och utformning fungerar. Respondenten från Tygriket säger, 

finns det inte expediter blir det opersonligt och då kan de lika gärna shoppa hemifrån. 

Respondenterna belyser även att ännu är inte alla konsumenter redo för en helt digitaliserad 

butik, ju längre utvecklingen går desto större del av befolkningen blir digitaliserad och kan 

hantera ny teknik. Det kommer dock dröja ett tag till innan branschen är mogen för det säger 

respondenterna. 

Sammanfattningsvis går det att se att respondenterna tror att en utveckling kommer leda till 

att butiker använder sig mer av digitala hjälpmedel för att underlätta både för konsumenterna 

och för sig själva; men den personliga servicen kommer fortfarande var det viktigaste 

säljmedlet. På vissa ställen skiljer sig deras tankar och det beror nog till största del på att de 

två större aktörerna redan implementerat surfplattor i sina butiker medans det mindre 

företaget inte gjort det och därför tänker i olika banor. Respondenten från det mindre företaget 

lägger mycket vikt vid personlig service och events med de andra två respondenterna talar 

mer om tekniska hjälpmedel och fördelarna med dem. 

4.3. Intervju projektassistent 

Respondenten tror att den största förändringen för modebutiker och handeln kommer vara att 

beteckningarna fysisk handel och online handel kommer att försvinna; de kommer istället 

betecknas modebranschen. Gränserna försvinner och många företag börja integrera 

onlinebutiken med den fysisk butik och därför kommer modebranschen bli ett samlingsnamn. 

Respondenten tror även att tillgängligheten och konsumenternas beteende kommer påverkas, 

det gäller för detaljisterna att vara vakna på konsumenternas många beteenden i det nischade 

inriktningarna. Butiker kommer fokusera mer på hur konsumenter vill bli kommunicerade till 
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och vad konsumenterna vill handla; de kommer anpassa sig mer efter konsumenterna tror 

respondenten. Det kommer även finnas mer teknik i butikerna, skärmar med rullande bilder 

som visar upp plagg på en catwalk eller olika kombinationer av plagg. Tillgängligheten från 

mobiler och bärbara digitala medel kommer även att växa och utvecklas. 

Att konsumenter befinner sig mer online ser respondenten som en fördel för konsumenterna; 

de får tillgång till ett större utbud. Respondenten belyser att många butiker har ett sortiment i 

butik och ett annat online, genom internet får konsumenten tillgång till hela sortimentet. 

Respondenten tror att en integrering av online och fysisk butik kan vara en fördel för 

butikerna och konsumenterna, genom att butikerna kommer kunna erbjuda nya lösningar. De 

fysiska butikerna kommer troligen genom digitala och virtuella hjälpmedel kunna erbjuda att 

mixa och matcha plagg på skärmar, men även erbjuda shopping dygnet runt genom 

interaktiva skyltfönster; dessa lösningar existerar redan i bland annat USA och England 

beskriver respondenten. 

Att teknologin skulle kunna skapa mervärde tror respondenten beror på om teknologin 

används på rätt sätt eller inte. Det måste skapa nytta och bekvämlighet för konsumenterna; det 

betyder inte att det alltid ska gå snabbt. Konsumenterna måste känna att hjälpmedlen tillför 

något, till exempel information. Konsumenten kanske provar ett plagg i provrummet och får 

information från en surfplatta om att plagget finns i andra färger; butiken hjälper då 

konsumenten och konsumenten uppfattar tekniken som enkel och blir mer öppen för 

användning av den. Konsumenter tar gärna hjälp av teknik, om de får nytta av det. Så 

mervärde kan teknologin ge om det används på rätt sätt; det handlar om kundens upplevda 

nytta säger respondenten. 

Samma sak gäller med RFID och QR-koden, respondenten säger att många företag inte ser 

och förstår hela nyttan med teknikerna och då blir de inte effektiva. När företag tittar på RFID 

lösningar tittar det ofta på användning inom logistik, men RFID kan ge information till 

konsumenterna vilket detaljisterna annars skulle behöva skriva ner. Företag har inte tänkt på 

RFID som ett hjälpmedel vilket till exempel kan ge information om konsumenten, som 

allergier, från ett kundkort. Konsumenten ska handla, lägger sitt kundkort och produkten på 

disken, då kan RFID-läsaren påpeka om produkten är bra för konsumenten eller kanske ge 

förslag på en annan produkt vilken är mer lämplig; kundnyttan kommer in i informationen 

vilket företagen kan väva in i RFID taggningen, företag har inte riktigt förstått hela nyttan 

med RFID än säger respondenten. QR-koden ska även den fungera som information för 

konsumenterna, de scannar QR-koden och får information i mobiltelefonen. Respondenten 

säger att QR-koden troligen inte kommer ersätta streckkoden, de har olika funktioner. 

Det finns flera fördelar för butiken att använda tekniska lösningar säger respondenten, det ger 

en nytta för konsumenten genom att de skapar en upplevelse och en känsla av service. Idag 

när konsumenter provar plagg är det opersonligt och de får ofta ingen servicekänsla; men med 

surfplattor som hjälpmedel kan de bli en positiv upplevelse att prova plagg genom att de får 

hjälp att hitta accessoarer till plagget och kanske till och med kan se hur dessa produkter passa 

ihop på skärmen. Detta leder i sin tur till positiv merförsäljning för butiken och 

konsumenterna upplever det som hjälp och inte något butiken kränger på dem, men det är en 

fin balansgång säger respondenten. 
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En nackdel respondenten ser är den digitala mognaden hos konsumenten; det får inte bli 

krångligt. Det finns diskussioner kring tekniska hjälpmedel, att de behöver spåra konsumenter 

och hur villiga konsumenter är att ge ut personlig information. Respondenten påpekar att 

konsumenter ger ut mer information än vad de är medvetna om; respondenten tror att de är 

villiga att ge ut mycket information bara de får någon nytta tillbaka. 

Sedan finns det även utmaningar i förändringen och implementeringen av teknologin i 

företagskulturen; hur säljarna ska använda teknologin och hur företaget får dem intresserade 

av det. Mycket handlar om hur företaget bygger upp strategier; det kan vara svårt för företag 

beroende på om de använder bonussystem eller liknande. Mycket beror nog på personalens 

upplevelse av tekniken; det kan vara en utmaning att få alla att tänka i samma riktning menar 

respondenten. Några av de viktigaste faktorerna att tänka på vid en integrering tror 

respondenten är att företaget måste förstå sin målgrupp, förstå om de är redo och vilka behov 

de har; säkra att personalen förstått varför företaget gör detta. Konsumenter föredrar 

fortfarande personlig service framför teknologin, en kombination av dessa båda är dit 

modebranschen är på väg tror respondenten. 

När butiker ska implementera nya koncept är det bra att börja småskaligt säger respondenten, 

oavsett vad det är för koncept, bör de ha några testbutiker vilka kan vara representativa för 

företaget, för att se vilka reaktioner de får i dessa butiker. Det är även viktigt att lyssna på de 

som jobbar nära konsumenterna; företagen ser ofta beteenden av att ha studerat konsumenter 

och ser då hur många som använder tekniken respektive inte använder den, men personalen 

kan ta reda på varför. Företag som vill etablera teknik i butiker bör alltså inte enbart fokusera 

på hur konsumenterna använder tekniken utan låt personalen ta reda på varför de använder 

den eller inte och vilken upplevelse teknologin ger; sedan kan de finjustera och göra en större 

lansering anser respondenten. 

Respondenten tror att det kommer att utvecklas butiker vilka är helt digitaliserade, men 

kanske mer som pop up stores. Respondenten tror dock inte modebranschen kommer gynnas 

mest av det, mode är komplext och konsumenter vill ofta känna och prova produkterna, 

samma sak gäller hemtextil. Modebranschen skulle troligen vinna på att ha kvar lite produkter 

och accessoarer, men slimmar ner butiksytan och presentera valmöjligheter via en surfplatta. 

Konsumenter är vana att prova en outfit och sedan få en oanvänd eller få den hemskickad, det 

är inte helt främmande för dem; därför är det inte omöjligt att butiker kan komma att mer 

likna ett showroom säger respondenten. Respondenten påpekar dock att konsumenterna 

kommer styra takten på utvecklingen och inte företagen, men det beror även på hur mycket 

modebranschen vågar satsa, det handlar om att vara snabbast med att möta konsumenternas 

efterfrågan. 

Sammanfattningsvis går det att se att projektassistentens tankar skiljer sig en del från 

butikschefernas; vilket kan bero på att projektassistenten forskar kring utveckling av butiker 

och teknologi. Samtidigt är det fler svar som liknar varandra, fast projektassistenten har tänkt 

ett steg längre vissa gånger. Projektassistenten påpekar att det är konsumenten som kommer 

styra utvecklingen och att teknologin måste generera nytta för konsumenterna, något som 

även går att urskilja från butikschefernas tankar.
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5. Analys och Resultat 
I detta avsnitt presenteras analysen och resultatet av det empiriska materialet och hur de 

samspelar med de valda teorierna. Problemformuleringen besvaras här, genom att förklara 

fördelarna med modern teknologi och fysiska butiker i säljprocessen och hur en kombination 

av dessa kan attrahera konsumenter. 

Vilka företräden i säljprocessen har den moderna teknologin? 

Modern teknologi skapar positiva värden och omnichannel öppnar upp för nya möjligheter. 

Konsumenter får användning av tekniken genom informationssökning, snabbare betalningsätt, 

men de kan även ta del av ett större och bredare sortiment; internet tillhandahåller med ett 

större utbud (Molenaar 2010). Konsumenter söker efter den bästa produkten till det bästa 

priset och de orkar inte resa till en butik om de inte vet att produkten de är ute efter finns där, 

vilket har gjort att de flesta butiker idag har en egen webbshopp. Internet blir ett skyltfönster 

vilket kan skyltas om snabbare än i konventionella skyltfönster. Shoppingen blir mer effektiv 

med hjälp av modern teknologi och konsumenter tycker om fördelarna onlinebutiker erbjuder; 

effektiviteten, informationssökningen och öppettiderna, vilket gör att det kan shoppa dygnet 

runt (Levy, Weitz och Grewal 2014). Samtidigt kan modern teknologi erbjuda konsumenterna 

upplevelser när de handlar. 

Modern teknologi öppnar upp möjligheter för butikerna genom att de kan integrera 

onlinebutiken med den fysiska butiken och erbjuda produkter de inte har på lager. 

Konsumenterna måste dock känna att det får någon nytta ut av tekniken för att det ska 

fungera. De måste känna att tekniken bidrar med något, att den fungerar som ett hjälpmedel. 

Konsumenter som känner att tekniken ger dem något tillbaka är mer öppna för den, eftersom 

det blir en positiv upplevelse vilket leder till positiva shoppingvärden. Det är även viktigt att 

tekniken fungerar problemfritt och utan svårigheter, konsumenter vill slippa alla tidstjuvar 

och orkar inte med teknik de inte förstår (Molenaar 2010). Därför är det viktigt att personalen 

får rätt utbildning för att förstår varför tekniken finns där och varför den används i butiken. 

Modern teknologi bidrar till både effektiv shopping och upplevelse shopping och kan med det 

kopplas till kommersiella värden; emotionella och funktionella shoppingvärden. Modern 

teknologi låter butikerna interagera mer med konsumenterna genom olika hjälpmedel vilka 

genererar nytta och blir till en fördel i säljprocessen. 

Vilka företräden i säljprocessen har den fysiska butiken? 

Fysiska butiker kan erbjuda konsumenterna personlig service vilket är en av deras styrkor 

(Brynjolfsson, Hu & Rahman 2013), men även smak, lukt, känsel och det personliga mötet är 

det som gör att konsumenten tar ett beslut i butiken. Konsumenter vill ha möjligheten att 

prova passformen, känna produktens kvalitet, prova färgkombinationer och möta den 

personliga service de erbjuder, något en onlinebutik inte kan erbjuda . Den personliga 

servicen och prägeln på butiken är det viktigaste säljmedlet en fysiks butik har och det 

kommer fortsätta att vara det, eftersom konsumenter vill att personalen ska finnas där när de 

väl behöver hjälp. Den personliga servicen är även de fysiska butikernas bästa 

konkurrensmedel, men de behöver även ha en trevlig och fräsch butik vilken kan tillfredställa 

olika typer av konsumenter; för en ren, snygg och modern butik anses mer tilltalande för 

konsumenter (Rayburn & Voss 2010). Personlig, genuin och god service och en trivsam 
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inredning, men även events och samarbeten kommer locka konsumenter till de fysiska 

butikerna. Atmosfären ska tillfredställa konsumenter och detaljister bör därför utforma 

butikerna så att de möter både emotionella och funktionella shoppingvärden (Kim et al. 2012). 

Detaljisterna måste dock komma ihåg att konsumenter utvärdera helhetsintrycket och att det 

inte alltid går att förklara deras känsla, utan att den antingen är positiv eller negativ; det går 

dock att förstå deras värderingar och detaljister bör därför fokusera på de kommersiella 

värdena butiker kan erbjuda (Kim et al. 2012). 

För att en butik ska kunna locka konsumenter med både emotionella och funktionella 

shoppingvärden gäller det att detaljisterna följer med i utvecklingen och möter de olika 

konsumenternas krav och efterfrågan (Hernant & Boström 2010). Butiker kommer behöva 

fokusera på hur konsumenter vill ta emot information och vad de vill handla. De måste se 

butiken som en plats där konsumenten kan shoppa för nöjets skull och lägga ett större värde i 

besöken än på produkterna de säljer, men samtidigt komma ihåg att många konsumenter 

shoppar på grund av ett begär; konsumenterna har ett syfte med köpet, där snabbhet och 

effektivitet är de största faktorerna (Fiore & Kim 2007). För dem är shoppingen en reflektion 

av en butik där det väsentliga köpet eller det specifika resultatet ska gå snabbt och utan 

ansträngning. Utvecklingen går framåt och det måste även butikerna göra, de måste trycka på 

fördelarna butikerna kan erbjuda, annars kommer endast de starkaste överleva. 

Hur kan en kombination av modern teknologi och kommersiella värden i 

säljprocessen attrahera konsumenter? 

En kombination av modern teknologi och kommersiella värden i butik börjar bli verklighet, 

flera butiker integrerar deras onlinebutik med den fysiska butiken genom att implementera 

surfplattor och virtuella hjälpmedel. Beteckningarna fysik handel och online handel försvinner 

i samma takt som butikerna utvecklas och det talas inte längre om två branscher på samma 

sätt, troligen kommer modebranschen att bli samlingsnamn för båda dessa. Det leder till en 

mer sömlös handel där konsumenterna får fördelarna med både fysiska butiker och 

onlinebutiker. Konsumenter vill ha olika fördelar men samtidigt ha en perfekt integrering av 

digital och fysisk upplevelse vilket omnichannel bidrar till (Rigby 2011). 

Fördelarna med integreringen av omnichannel och kommersiella värden är många och allt fler 

butiker hakar på trenden. Butiker får användning av tekniken genom att de kan erbjuda ett 

större och bredare sortiment, vilket i sin tur leder till merförsäljning; de kan hålla koll på sina 

lager genom modern teknik, exempelvis genom RFID (Molenaar 2010). De leder till att de 

inte behöver ha samma lagerhållning i butikerna. Butiksytorna kan då minimeras och de kan 

fokusera mer på att sälja via tekniska hjälpmedel. Modern teknologi kan även fungera som ett 

hjälpmedel i provrum och vid val av plagg, vilket underlättar för personalen i säljprocessen 

men framför allt för konsumenterna genom att de kan interagera mer med butiken. Skärmar 

med rullande bilder som visar plagg på en catwalk eller olika kombinationer av plagg göra att 

detaljister kan uppdatera butikerna fortare genom att de kan byta motiv oftare än idag; det 

kommer genom digitala och virtuella hjälpmedel kunna erbjuda att mixa och matcha plagg på 

skärmar i butiken men även erbjuda fotospeglar där konsumenten kan se sig själv bära plagg 

utan att faktiskt prova dem fysiskt. Detta kan kopplas till kommersiella värden och butikens 

atmosfär, genom att konsumenterna får en positiv upplevelse och butiken känns modern och 

nytänkande. 
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Shopping dygnet runt med hjälp av virtuella skyltfönster kommer troligen att skapa både 

emotionella och funktionella shoppingvärden, vilket även leder till att butikerna kan 

konkurrera med onlinebutiker på ett nytt sätt. Integrering av onlinebutiken och den fysiska 

butiken är säljfrämjande på många sätt, butiker kan locka konsumenter som annars enbart 

handlar online genom att de kan erbjuda konsumenten att handla online i butiken. Om ett 

butikskoncept, vilket helt består av teknologi kommer att fungera är svårt att säga; företag 

kommer troligen att testa, men det kommer behövas personlig service och butikspersonal. Det 

personliga mötet, service och möjligheten att prova plaggen kommer alltid leda till positiva 

värden, även om konsumenterna vill kunna beställa från en onlinesida; de vill ha en perfekt 

integrering av online och fysisk butik (Rigby 2011). Att erbjuda konsumenter tekniska 

hjälpmedel och samtidigt använda de fysiska butikernas fördelar som smak, lukt, känsel, 

service och det personliga mötet, leder till att fler konsumenter handlar i de fysiska butikerna. 

De fysiska butikerna fånga upp konsumenter som annars skulle handla online för att de 

föredrar det, genom att de kan erbjuda digitala hjälpmedel som underlättar och gör det enkel 

för konsumenten. Butikerna kanske kommer kunna erbjuda lösningar vilket gör det möjligt 

för konsumenter att välja ut produkter hos onlinebutiken, spara dem och sedan prova vid ett 

senare tillfälle i en fysisk butik (Rigby 2011); konsumenten får då möjligheten att sitta hemma 

i fred och plocka ut produkter, men slipper orosmomentet med att de inte passar eftersom den 

kan prova produkterna i butiken sedan. 

De finns dock svårigheter med en integrering av modern teknologi och kommersiella värden, 

konsumenter som tycker att utvecklingen går för fort fram och känner att de inte hänger med 

kommer att ogilla ett digitalt samhälle. Det kommer ta längre tid för konsumenter som inte 

vill handla över internet eller ge ut personuppgifter att anpassa sig, men även konsumenter 

vilka inte vill besöka butiker utan tycker om att handla över internet och föredrar det kommer 

bli svåra att locka. Detaljisterna måste komma på unika lösningar vilket gör besöken till en 

upplevelse och inte ren shopping; de måste skapa nytta för konsumenterna, vilket gör resan 

till butiken värd att genomföra. De kan jobba mer med events som liveband eller samarbeten 

som lockar konsumenter till butiken, fast än de inte tänkt shoppa; sådana aktiviteter går även 

att koppla till kommersiella värden, genom att butikerna erbjuder något annorlunda. 

Aktiviteter som lockar konsumenter och mer virtuella och tekniska hjälpmedel kommer 

troligen bli en stor del av de butikskoncept vilket utvecklas i takt med att samhället blir mer 

digitalt.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som undersökningen lett fram till genom resultatet 

och analysen av det empiriska och teoretiska materialet. 

Undersökningen kommer fram till att onlinebutikers och omnichannels styrka ligger i 

lättillgängligheten, det breda sortimentet, effektiviteten och möjligheten till 

informationssökning. Teknologin behöver generera nytta till konsumenterna, vilket den gör 

om butikerna lyckas använda den på rätt sätt och skapa ett hjälpmedel för konsumenterna. De 

fysiska butikerna styrka ligger i det personliga mötet, servicen och interaktionen med 

konsumenten. Fysiska butiker har en fördel med att de kan tillfredställa fler sinnen, som smak, 

lukt, känsel och det personliga mötet; de kan kommunicera med konsumenterna på ett annat 

sätt genom att de kan interagera med dem. 

En kombination av modern teknologi och fysisk butik skulle troligen inte leda till en butik 

vilken enbart består av digital teknik, men att implementera digitala och virtuella hjälpmedel i 

en fysisk butik skulle troligen leda till att butikerna kan locka fler kunder. Butikerna kan dock 

inte fortsätta på samma sätt som de hittills gjort; de måste fokusera mer på hur konsumenter 

vill bli kommunicerade till och vad de vill handla. Detaljisterna kommer behöva spåra sina 

konsumenter för att förstå deras shoppingbeteende. Genom integreringar av onlinebutiken och 

modern teknik som RFID i den fysiska butiken skulle detaljisterna kunna spåra vad 

konsumenter har handlat eller tittat på online. Butikspersonen kan då erbjuda komplement 

eller liknande produkter i den fysiska butiken när konsumenter besöker den; vilket genererar 

en känsla av service och leder till emotionellt shoppingvärde. Genom en sådan integrering 

skulle butikerna även kunna erbjuda lösningar vilket gör det möjligt för konsumenter att välja 

ut produkter hos onlinebutiken och spara, för att vid ett senare tillfälle prova dem i den fysiska 

butiken. De ger konsumenten möjligheten att sitta hemma och välja ut produkter och sedan 

besöka butiken för att prova. Det i sin tur leder till att komplexiteten onlinebutiker har med 

passform och utseende minskar, genom att detaljister plockar bort orosmomentet med att 

produkten konsumenten beställer inte lever upp till dens förväntningar. 

De fysiska butikerna behöver locka med events och samarbeten, jobba mycket med den 

personliga servicen och förstå hur teknologin kan vara till nytta både för butiken och för 

konsumenterna. Genom att kombinera den fysiska butiken med omnichannel kan butiker 

skapa miljöer vilket skapar emotionella och funktionella shoppingvärden; de kan ge 

konsumenterna snabb information och enkla betallösningar, vilket kopplas till funktionellt 

shoppingvärde. Samtidigt kan de med hjälp av digitala skärmar förändra butiken oftare och 

snabbare vilket gör att butiken känns uppdaterad ofta, det tillsammans med butikens fördelar 

leder till emotionellt shoppingvärde. 

Skärmar med rullande bilder i butikerna kan även leda till mer centralstyrda butiker. 

Huvudkontoret kan enkelt och snabbt initiera nya kampanjer i sina butiker och online; de kan 

snabbare implementera kampanjer, genom att de inte behöver använda tryckt material som 

skyltning och liknande. En annan effekt av detta är att alla butiker kan se likadana ut, på så vis 

kan företagets koncept kommuniceras ut mer enhetligt; huvudkontoret kan snabbt ändra 

kampanjer för att styra försäljningen. Genom att huvudkontoren kan styra skyltningar i butik 

minimeras arbetsuppgifterna för butikspersonalen och de kan fokusera mer på att ge service 
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till konsumenterna och skapa en trevlig butiksmiljö. Detta leder fram till både emotionellt och 

funktionellt shoppingvärde; genom att en uppdaterad butiksmiljö leder till att butiken känns 

nytänkande, men även enhetlighet vilket gör att konsumenterna känner igen sig vid besök i 

företagets olika butiker. 

Detaljister bör dock tänka efter när de ska börja med en integrering av modern teknologi och 

fysisk butik. Det kan vara bra att börja små skaligt med färre digitala hjälpmedel för att se hur 

det fungera och hur konsumenterna reagerar, för att sedan göra en större lansering med fler 

digitala hjälpmedel. Troligen kommer modern teknologi i den fysiska butiken generera 

lönsamhet men detaljister bör komma ihåg att det är kostsamt att köpa in teknik; fördelarna 

modern teknologi bidrar med kompensera dock troligen det genom att butikslokaler och 

lagerhållning kan minskas vilket leder till lägre kostnader för lokalhyra. Inköpskostnaderna 

skulle kunna minskas genom att kunderna specialbeställer vilket leder till att företag inte 

behöver massproducera lika mycket, det är nog dock en långsiktig investering vilket 

detaljister bör komma ihåg.  
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7. Avslutande diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat och det ges egna reflektioner kring uppsatsens utförande. 

Resultatet och analysen beskriver ett relativt positivt scenario om hur butiker kan komma att 

utvecklas; modern teknologi och kommersiella värden i butik bör kunna samspela på ett bra 

sätt. Det behöver dock inte betyda att de gör det eftersom att de flesta respondenter belyser att 

det är konsumenterna som bestämmer takten och vilken teknik butikerna bör implementera; 

samtidigt kan vi inte spå framtiden och vet därför inte hur utvecklingen kommer arta sig. Det 

mest troliga är dock att det kommer implementeras mer modern teknologi i de fysiska 

butikerna, men att detaljisterna måste tänka på vilken målgrupp de riktar sig till. Även en 

kombination av både emotionella och funktionella shoppingvärden i en butik kan fungera men 

det kommer troligen bli svårt, eftersom att det går emot varandra; detaljister måste hitta en bra 

balans där butiken kan möta konsumenter som shoppar på olika grunder. 

Resultatet av undersökningen är positiv eftersom respondenternas anser att en utveckling som 

denna är bra och kan leda till säljfrämjande hjälpmedel i butik, vilket även teorierna 

förespråkar. Genom respondenternas svar går det att se att teorierna kan samspela och att de 

kan leda till kommersiella värden i butik. Butikerna kommer dock få jobba hårt för att de ska 

lyckas tillfredställa konsumenternas olika behov; de behöver lyssna på deras begär och deras 

vilja till att använda den moderna tekniken. De detaljister som inte gör det kommer troligen 

att försvinna allt eftersom att samhället blir mer digitalt; dock kommer det att dröja ett tag, 

eftersom att samhället inte riktigt är där ännu. Det är även svårt att veta hur lång tid det 

kommer ta innan butiker vågar ta steget mot en mer digitaliserad butik. 

Författaren anser att undersökningen är tillförlitlig och att den går att överföra på flera sorters 

modebutiker, men med vissa justeringar. Butiker med olika målgrupp och olika segment 

kommer behöva lyssna till sina konsumenter och förstå vad tekniken kan ge dem för nytta; 

hur tekniken kan hjälpa dem i köpprocessen. Samtidigt är steget att plocka in onlinebutiken i 

den fysiska butiken inte så långt borta eftersom de flesta butiker redan använder både online 

och fysisk butik; de flesta konsumenter i dag har även en smartphone eller en surfplatta som 

de kan använda för att interagera med butiker. Det gäller för företagen att personalen är med 

på innebörden av teknologin och hur det kan underlätta för deras butik, annars kommer det bli 

svårt att få kunderna att förstå nyttan i det hela och då spricker hela konceptet. En integrering 

som denna, för vissa detaljister, handlar även om en ekonomiskfråga; mindre butiker vilka 

kanske inte har så stort kapital kan komma att få det svårt om de känner att de inte har råd 

med digitala hjälpmedel. De måste dock tänka att det är en investering på långsikt och börjare 

i mindre skala; på så sätt bör det kunna tillfredställa kundernas begär till viss del. 

Slutligen tycker författaren att undersökningen är ett bra exempel för att se hur modebutiker 

kan komma att utvecklas. Det hade dock varit intressant om någon från ett huvudkontor, som 

jobbar med utformningen av butiker, deltagit i undersökningen för att få ett bredare 

perspektiv. Samtidigt ville författaren få butiksperspektivet, för att se hur de bemöter 

teknologin och de kommersiella värdena i butik. Projektassistenten från Handelslabbet bidrog 

med bra svar vilka överensstämde väl med de övriga respondenterna vilket ledde till en bättre 

inblick i ämnet. Projektassistentens svar gav även mer djup, vilket var bra för 

undersökningens tillförlitlighet.  
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8. Framtida forskning 
Framtida forskning skulle kunna ske inom samma område, men en undersökning vilken mer 

fokuseras på aktörerna bakom butikerna, hur huvudkontoren ser på utvecklingen. Hur 

företagen ska gå tillväga för att möta kraven från konsumenterna och hur de ska implementera 

de nya koncepten i företagskulturen. 

Fortsatt forskning skulle även kunna vara en djupare undersökning om hur butikskoncept kan 

utformas för att möta både emotionella och funktionella shoppingvärden. Framtida forskare 

skulle kunna utföra observationer och experiment i butiker för att se hur konsumenter reagerar 

på olika faktorer. Samma sak gäller modern teknik; observera och göra experiment för att se 

vilken inverkan olika tekniker har och hur konsumenter uppskattar dem. Det skulle kunna visa 

vilken teknik som är mest lämpad för en specifik butik. 

Framtida forskning kan även handla om vilken åsikt konsumenter har gällande det digitala 

samhälle som växer fram. Senare forskare skulle kunna genomföra en kundundersökning eller 

fokusgrupp om hur konsumenter ser på ett kontantlöst samhälle eller vad de tycker om 

omnichannel och de integreringar som sker i butikerna med digitala hjälpmedel. En 

undersökning om hur konsumenter ser på butikers utveckling och hur de skulle vilja att 

framtidens butiker utformades.  
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10. Bilagor 
Intervjufrågor 

1 Vad tror du kommer vara den största förändringen för modebutiker i framtiden? 

2 Hur tror du att ett framtida butikskoncept/miljö kan komma att se ut? 

3 Hur ser du på att konsumenter befinner sig mer och mer på internet och online när de 

shoppar? 

4 Hur tror du att modeföretag kommer att integrera sina fysiska butiker med sin 

onlinebutik i framtiden? 

5 Hur tror du att butikskoncept ska tas fram för att locka båda emotionell och 

funktionell shopping i framtiden? 

6 Hur tror du att branschens kommer att förändras i takt med att teknologin suddar ut 

gränserna mellan online och fysisk modebutik? Varför? 

7 Tror du att branschen och butikerna är redo för teknologins förändringar och den nya 

handeln som håller på att växa fram? 

8 Tror du att ett framtida butikskoncept för modebutiker kan komma ett bestå av enbart 

digitalteknik? Varför? 

9 Tror du att dagens konsumenter är redo för modebutiker som till mesta dels består av 

digitalteknik och mer liknar en fysiks onlinebutik? varför? 

10 Tror du att modern teknologi kan skapa mervärde för kunder i en modebutik? 

Varför/ på vilket sätt? 

11 Vilka fördelar ser du med att kombinera teknologi och kommersiella värden i 

säljprocessen? 

12 Ser du några hinder/nackdelar med att kombinera teknologi och kommersiella 

värden i säljprocessen? 

13 Hur tror du modebutiker bör gå till väga för att lyckas integrera ny modern teknologi 

och kommersiella värden i butik? 

14 Vilka faktorer anser du vara vitigaste att tänka på vid en integrering av modern 

teknologi och kommersiella värden i butik?
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